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SUMÁRIO EXECUTIVO
O Programa Operacional Regional de Lisboa
2007-2013 (PORLisboa) é um instrumento do
Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN)
com aplicação exclusiva à Região de Lisboa e foi
aprovado pela Comissão Europeia a 12 de Outubro
de 2007.
O PORLisboa assenta nas grandes recomendações
da política de coesão, no desígnio estratégico do
QREN e ancora-se na Estratégia Regional Lisboa
2020.
São 10 as ideias-chave que constituem as
orientações estratégicas do PORLisboa, focando
aspetos particularmente relevantes das principais
dinâmicas recentes da Região de Lisboa e
respondendo às oportunidades e ameaças com que
se depara nos próximos anos:
1.

Afirmar Lisboa internacionalmente
espaço de intermediação

como

2.

Reforçar a responsabilidade de Lisboa como
motor de desenvolvimento do País

3.

Capacitar Lisboa como meio acolhedor e lugar
de encontro multicultural

4.

Qualificar um sistema de I&D dinâmico mas
ainda vulnerável

5.

Combater défices acentuados na qualificação
dos recursos humanos

6.

Valorizar recursos paisagísticos e patrimoniais
singulares

7.

Esbater
a
metropolitano

8.

(Re)qualificar o tecido urbano

9.

Vencer obstáculos à mobilidade e tornar mais
eficiente a gestão do espaço público

fragmentação

do

espaço

10. Fortalecer a cooperação institucional e territorial
O PORLisboa estrutura-se nos seguintes quatro
Eixos Prioritários:
1.

Competitividade, Inovação e Conhecimento

2.

Sustentabilidade Territorial

3.

Coesão Social

4.

Assistência Técnica.

A 31 de dezembro de 2014, o PORLisboa tinha já
aprovado um investimento total de 712,7 milhões de
euros, um investimento elegível de 611,6 milhões de
euros, uma despesa pública 445,0 milhões de euros
e um FEDER de 309,5 milhões de euros.
A taxa de compromisso, no mesmo período, atingiu
os 101% face ao total programado, verificando-se
assim um decréscimo de 4 pontos percentuais em
relação a 2013. Foi no Eixo 3 que se verificou uma

maior taxa de compromisso, atingindo os 108%
da dotação do Eixo. A taxa de compromisso
obtida no Eixo 1 foi de 98%, verificando-se aqui
uma diminuição em relação ao ano anterior
resultante da rescisão de diversas operações e
reprogramações em baixa, no Eixo 2 de 101% e
no Eixo 4 de 92%.
O total do investimento elegível executado a 31
de dezembro de 2014 atingiu os 442 milhões de
euros, correspondendo-lhe uma despesa
pública de 366 milhões de euros e um FEDER
de 244 milhões de euros.
Até 31 de dezembro de 2014 foram ainda
efetuados pagamentos aos beneficiários no
montante FEDER de 249 milhões de euros,
verificando-se um acréscimo em relação ao ano
anterior e correspondendo a uma taxa de 81%
do aprovado, sendo que este valor não
contempla os montantes pagos em operações
que vieram a ser anuladas/ rescindidas.
Durante o ano de 2014 foram efetuados 2
Certificados de Despesa e Pedidos de
Pagamento (CDPP) à CE, a que corresponde
um montante de despesa elegível de
8.036.186,15 €, totalizando um montante de
despesas elegíveis de 422,2 milhões de euros.

A contribuição do Eixo Prioritário 1 para o total
do PORLisboa, no que se refere às aprovações,
foi predominante, com um total de 526
operações aprovadas, representando um
investimento total elegível de 365 milhões de
euros, e uma comparticipação FEDER de 151
milhões de euros, o que representa uma taxa de
incentivo FEDER de 41,5%.
Considerando apenas o ano de 2014, foram
aprovadas no POR Lisboa 21 operações que
correspondem a um compromisso FEDER de
3,1 milhões de euros para um volume total
elegível de investimento de 8,7 milhões de
euros.
No Eixo 1 assumiu maior peso o apoio
concedido às empresas, quer através dos
Sistemas de Incentivos às Empresas, quer
através das medidas de Engenharia Financeira.
No que se refere aos apoios dirigidos às
iniciativas promovidas por entidades públicas ou
entidades privadas sem fins lucrativos, em 2014
registavam-se 67 operações aprovadas. Os
regulamentos mais representativos em termos
de número de operações aprovadas para esta
tipologia de promotores foram o Sistema de
Apoio à Modernização Administrativa, que já no
final de 2013 contava com 26 operações
aprovadas, e o regulamento Promoção e
Capacitação Institucional, que no final de 2014
contava já com 33 operações aprovadas,
representando o conjunto destas 67 operações
um peso no incentivo FEDER aprovado para o
Eixo 1 de 11%.
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Também as três operações aprovadas no âmbito do
regulamento Economia Digital e Sociedade do
Conhecimento, que representam apenas 1% do
número de operações aprovadas, totalizam no
entanto 4% do incentivo FEDER aprovado o que
revela uma dimensão média de Fundo FEDER por
operação relativamente elevada face aos restantes
projetos apoiados

No Eixo Prioritário 2, até ao final de 2014, foram
aprovadas 145 operações (líquido de anulações e
rescisões) com um investimento elegível de 91,3
milhões de euros, a que corresponde um FEDER de
56 milhões de euros, que representa cerca de 101%
do total programado para este eixo.
O montante FEDER acumulado em 2014 mostra um
diferencial negativo face ao ano anterior devido às
reprogramações com valores em baixa e rescisões
ocorridas, com particular ênfase na tipologia
Regeneração Urbana. Com a diminuição do
montante FEDER aprovado no Eixo foi possível
reduzir a taxa de overbooking no Eixo de 102% para
101%.
O total de despesas pagas pelos beneficiários, ou
seja, o total do investimento elegível executado, até
ao fim do ano 2014, atingiu o montante de 88
milhões de euros, sendo o valor da contribuição
pública de 87,7 milhões euros e o FEDER de 53,9
milhões euros. A taxa de realização financeira, face
ao aprovado, foi de 96%.

No Eixo Prioritário 3, até ao final de 2013, foram
aprovadas 208 operações com um investimento
elegível de 144 milhões de euros, a que
corresponde um FEDER de 92,9 milhões de euros,
que representa cerca de 108% do total programado
para este eixo.
O montante FEDER acumulado em 2014, neste eixo,
mostra um diferencial negativo face ao ano anterior
devido às reprogramações com valores em baixa,
reduzindo a taxa de overbooking no Eixo de 109%
para 108%.
A Iniciativa Jessica foi incluída no Eixo 3, por apesar
de se tratar de engenharia financeira, estar
associada a projetos de regeneração urbana,
representando aproximadamente 5% do total do
fundo aprovado no Eixo.
O total de despesas pagas pelo beneficiário, ou seja
o total do investimento elegível executado, até ao
fim do ano 2014, atingiu no Eixo 3, o montante de
139 milhões de euros, sendo valor da despesa
pública de 139 milhões de euros e um FEDER de
89,3 milhões euros. A taxa de realização financeira,
face ao aprovado, para este eixo foi de 96%.
Em termos de pagamentos aos beneficiários, foi
transferido o montante FEDER de 89,5 milhões de
euros, correspondendo a uma taxa de 96% do
aprovado.

No Eixo Prioritário 4, até ao final de 2014,
foram aprovadas 31 operações, com um
investimento elegível de 11,7 milhões de euros,
a que corresponde um FEDER de 9,1 milhões
de euros, representando uma taxa média de
cofinanciamento de 77,82%.
Durante 2014 não foi aberto qualquer concurso
neste Eixo Prioritário, contudo, a dotação do
concurso da Assistência Técnica ao abrigo do
Aviso n.º 7 foi reforçada em 2.154.209,36€
(FEDER), bem como um ligeiro aumento da taxa
de cofinanciamento, por decisão da Comissão
Diretiva do PORLisboa, reunida em 23-07-2014.
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Na sequência desta decisão da Comissão
Diretiva, os beneficiários apresentaram as
respetivas reprogramações às candidaturas,
algumas das quais foram aprovadas durante o
ano de 2014. Neste sentido, verificou-se um
aumento do Fundo aprovado em candidaturas
de 776.214,93€.
O total de despesas pagas pelos beneficiários,
ou seja, o total do investimento elegível
executado até ao fim do ano 2014 atingiu, no
Eixo 4, o montante de 8,5 milhões de euros,
sendo o mesmo valor de contribuição pública, e
um FEDER de 6,3 milhões de euros. A taxa de
realização financeira, face ao aprovado, foi
assim de 69%.

Quanto aos Temas Prioritários e Despesas
Earmarking, verifica-se que do total de 910
operações aprovadas, 755 contribuem para
Earmarking, correspondendo a 77% em número
de operações e 82% em termos de montante
FEDER. Em relação ao montante FEDER
executado, em finais de 2014 a percentagem de
despesas Earmarking situa-se nos 81% do total
executado.
Quanto à evolução das despesas Earmarking
de 2013 para 2014, saliente-se que o acréscimo
global de execução FEDER foi da ordem dos
22,8 milhões de euros. Quanto ao valor global
aprovado FEDER, verificou-se um decréscimo
de 15,5 milhões de euros, o que reflete a
desistência/rescisão de operações que ocorreu
em 2014.
Em termos acumulados, a 31 de dezembro de
2014
as
despesas
Earmarking
que
apresentaram a taxa de execução mais elevada
em relação ao aprovado, foram nos seguintes
temas:
 Com uma taxa de execução de 100%
44

Gestão dos
industriais

52

Promoção de transportes urbanos limpos

53

Prevenção de riscos (incluindo a conceção
e execução de planos e medidas
destinados a prevenir e gerir os riscos
naturais e tecnológicos)

resíduos

domésticos

e
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70

Ações específicas para aumentar a
participação dos migrantes no emprego e
assim reforçar a sua inserção social

 Com uma taxa de execução entre 80% e 99%



22. Acréscimo de população servida por
intervenções de expansão de sistemas de
transporte urbanos (100%)



27. Nº de projetos de Resíduos Sólidos
(150%)

75

Infraestruturas de ensino



13

Serviços e aplicações para os cidadãos
(cibersaúde,
ciberadministração,
ciberaprendizagem, ciber-inclusão, etc.)

31. Nº de projetos (prevenção de riscos)
(100%)



32. População que beneficia de medidas
de proteção contra cheias e inundações
(100%)



33. População que beneficia de medidas
de proteção contra incêndios e outros
riscos naturais e tecnológicos (exceto
cheias e inundações) (100%)



36. Nº de projetos (educação) (100%)



39. Nº de projetos que asseguram a
sustentabilidade e melhoram a atratividade
das cidades (100%)



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 (103%)

61

Projetos integrados de reabilitação urbana e
rural

43

Eficiência energética, cogeração, gestão da
energia

62

Desenvolvimento de sistemas e estratégias
de aprendizagem ao longo da vida nas
empresas; formação e serviços destinados
a melhorar a adaptabilidade à mudança;
promoção do empreendedorismo e da
inovação

Quanto à execução dos Temas Prioritários, face aos
valores contratados, destacam-se os seguintes
indicadores que em 2014 atingiram 100%:


13. Nº de projetos



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



27. Nº de projetos de Resíduos Sólidos



31. Nº de projetos (prevenção de riscos)



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



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



36. Nº de projetos (educação)



37. Nº de
intervenções



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



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

alunos

que

beneficiam

das

Em relação às metas definidas para 2015, os
seguintes indicadores apresentam 100% de
execução e alguns já superaram a meta definida:


1. Empregos criados (empregos diretos criados,
em equivalente tempo inteiro) (497%)



13. Nº de projetos – Transportes (100%)

Genericamente, as principais dificuldades
observadas na gestão do Programa são
transversais ao próprio QREN e prendem-se, no
essencial, com o atraso no arranque ou no ritmo
de execução das operações consequência das
dificuldades observadas, por parte de um
número significativo de beneficiários, em
mobilizar os recursos financeiros necessários ao
cofinanciamento dos projetos. Esta situação tem
vindo a ser agravada ao longo deste período de
programação. Neste contexto, a falência de
muitos dos empreiteiros que executam obras
financiadas tem contribuído para atrasos
adicionais na plena execução das operações.
Para a entidades públicas a Lei dos
compromissos tem assumido um papel
relevante na incapacidade de mobilização de
recursos para realização dos projetos.
Este cenário tem conduzido à desistência dos
beneficiários de algumas operações, a
propostas de rescisão dos contratos, por parte
da Autoridade de gestão, e à continuidade da
“bolsa de descativação” que permite monitorizar
de forma rigorosa os prazos de início e
implementação dos projetos.
Tal como em anos anteriores, em 2014,
verificou-se a apresentação de pedidos de
pagamento por parte dos beneficiários com
significativas falhas processuais, o que continua
a originar uma significativa percentagem de
recusa
de
pedidos
de
pagamento,
reprogramações das operações e consequente
atraso na execução das mesmas.

|iii

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Também ao nível da contratação pública se
continuam a detetar inúmeras falhas que conduzem
à não elegibilidade da respetiva despesa.

Quanto às perspetivas para 2015/2016, no decurso
do ano 2015 foram executados cerca de 20,1
milhões de euros, correspondendo a uma taxa de
execução fundo de 86,04%, face à dotação do
programa. Para esta execução contribuíram as
operações em overbooking, na sequência da
publicação de Deliberação da Comissão Ministerial
de Coordenação do QREN de 02.02.2015:
“Aprovação de operações acima dos limites de
programação
nos
Programas
Operacionais
Regionais do Continente (QREN)”, concretamente
tendo em consideração o previsto na alínea b) do
número 7 da mesma.
Prevê-se até ao final do ano 2015 a execução
integral do Programa, podendo para tal ser enviados
pedidos de certificação à Comissão Europeia
superiores a 100%.
A partir de setembro de 2015 poderá ser proposta
uma reprogramação do Programa de modo a
adequar as dotações entre eixos prioritários,
algumas dotações de temas prioritários e
indicadores.
Tal como referido a propósito da realização
financeira do programa, em 2015 houve abertura de
novos concursos em overbooking para colmatar as
significativas quebras previstas no âmbito dos
sistemas de incentivos.
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INTRODUÇÃO
O Programa Operacional Regional de Lisboa 2007-2013 (POR Lisboa) é um instrumento do Quadro de
Referência Estratégico Nacional (QREN) com aplicação exclusiva à Região de Lisboa e foi aprovado
pela Comissão Europeia a 12 de Outubro de 2007. Assenta nas grandes recomendações da Política de
Coesão, no desígnio estratégico do QREN e ancora-se na Estratégia Regional, Lisboa 2020.
O presente relatório de execução pretende proceder ao exercício de prestação de contas 2014,
conforme disposições regulamentares comunitárias, previstas no art.º 67.º do Regulamento (CE) n.º
1083/2006, de 11 de Julho, com a redação dada pelo Regulamento (UE) n.º 1310/2011, de 13 de
dezembro, bem como no Anexo 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.
A estrutura para o Relatório de Execução, em conformidade com orientações da Agência para o
Desenvolvimento e Coesão, IP (AD&C), entidade responsável pela coordenação, monitorização
operacional e financeira de implementação do FEDER e FC, procura seguir a estrutura constante do
Anexo VI do Regulamento (CE) n.º 846/2009, tento também em consideração alguns pontos que se
considerou importante incluir em termos nacionais.
Neste sentido, o relatório começa no capítulo 1 por fazer a apresentação genérica e sintetizada do
PORLisboa, do modelo de governação e da regulamentação aplicável, fazendo ainda referência às
reprogramações do PO efetuadas; o capítulo 2 aborda a execução física e financeira do PORLisboa,
numa visão global, a qual é depois detalhada no capítulo 3, por Eixo Prioritário, neste capítulo faz-se
ainda, entre outros temas, uma análise financeira por NUT III e concelho, bem como por temas
prioritários e despesas Earmarking.
A análise do capítulo 3 incide sobre a execução dos eixos prioritários do PO, quer ao nível físico
(indicadores de programa e comunitários), quer financeiro, procurando sempre que possível introduzir
elementos de carácter qualitativo e realçar eventuais pontos críticos, apresentando ainda alguns
exemplos de projetos considerados casos de sucesso.
O capítulo 4 não é aplicável ao PORLisboa porque se tratam de grandes projetos e projetos ambientais,
contudo, figura na estrutura do relatório.
No capítulo 5 é abordada a Assistência Técnica, respetiva execução financeira global e por tipologia de
despesas; no capítulo 6 relativo à informação e divulgação faz-se uma apresentação das ações do plano
de comunicação e respetivos resultados alcançados, com exemplos de materiais produzidos.
No último capítulo são apresentadas conclusões e previsões para 2015/2016, fazendo uma síntese da
implementação do PO e aquilo que se consideram as perspetivas para período referido.
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1. Apresentação do Programa Operacional

Objetivo: Competitividade Regional e Emprego
Zona Elegível: Região de Lisboa – NUTSII
Programa Operacional

Período de Programação: 1 de janeiro de 2007 a 31 de
dezembro de 2013
Número do Programa (CCI): 2007PT162PO001
Designação do Programa: Programa Operacional Regional
de Lisboa 2007-2013
Ano de referência: 2014

Relatório Anual de Execução
Data de aprovação do relatório anual pela Comissão de
Acompanhamento:

O Programa Operacional Regional de Lisboa (PORLisboa), para o período de programação 2007-2013,
assenta nas grandes recomendações da política de coesão, no desígnio estratégico do QREN e ancorase na Estratégia Regional, Lisboa 2020.
São 10 as ideias-chave que constituem as orientações estratégicas do PORLisboa, focando aspetos
particularmente relevantes das principais dinâmicas recentes da Região de Lisboa e respondendo às
oportunidades e ameaças com que se depara nos próximos anos:

1. Afirmar Lisboa internacionalmente como espaço de intermediação
2. Reforçar a responsabilidade de Lisboa como motor de desenvolvimento do País
3. Capacitar Lisboa como meio acolhedor e lugar de encontro multicultural
4. Qualificar um sistema de I&D dinâmico mas ainda vulnerável
5. Combater défices acentuados na qualificação dos recursos humanos
6. Valorizar recursos paisagísticos e patrimoniais singulares
7. Esbater a fragmentação do espaço metropolitano
8. (Re)qualificar o tecido urbano
9. Vencer obstáculos à mobilidade e tornar mais eficiente a gestão do espaço público
10. Fortalecer a cooperação institucional e territorial
Estas 10 orientações estratégicas resultam da articulação entre as prioridades do QREN, as diretivas da
“Estratégia Regional, Lisboa 2020” e o diagnóstico da Região.
No sentido de aproximar as orientações estratégicas às áreas de intervenção do PORLisboa, podem
considerar-se 4 áreas chave que configuram objetivos gerais e que a seguir se explicitam:

1. Reforçar e afirmar a competitividade apostando na posição de charneira da Região como agente
valorizador do País e agente mediador face ao exterior;

2. Qualificar os recursos humanos e incentivar a coesão social por via do encontro harmonioso de
culturas e da valorização dos espaços urbanos e suburbanos;

3. Promover o ordenamento do território numa perspetiva policêntrica e num quadro de
sustentabilidade;
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4. Garantir uma Governança mais eficaz e participada.
Assim, a articulação entre as orientações estratégicas e os objetivos gerais do PORLisboa resumem-se
no quadro seguinte:

Figura 1.1: Orientações estratégicas e objetivos gerais do PORLisboa

Objectivos/Orientações
Estratégicas
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Objectivos gerais

Afirmar Lisboa
internacionalmente como
espaço de intermediação
Reforçar a
responsabilidade de
Lisboa como motor do
desenvolvimento do País
Qualificar um sistema de
I&D dinâmico mas ainda
vulnerável

Reforçar e afirmar a
competitividade
apostando na
posição de
charneira da
Região, como
agente valorizador
do país e como
agente mediador
face ao exterior

Capacitar Lisboa como
meio acolhedor e lugar de
encontro multicultural
Combater défices
acentuados na qualificação
dos recursos humanos

(Re)Qualificar o tecido
urbano

Esbater a fragmentação do
espaço metropolitano

Valorizar recursos
paisagísticos e
patrimoniais singulares
Vencer obstáculos à
mobilidade e tornar mais
eficiente a gestão do
espaço público
Fortalecer a cooperação
institucional e territorial

Qualificar os
recursos humanos
e incentivar a
coesão social por
via do encontro
harmonioso de
culturas e da
valorização dos
espaços urbanos e
suburbanos
Promover o
ordenamento do
território numa
perspectiva
policêntrica e num
quadro de
sustentabilidade

Garantir uma
Governança mais
eficaz e mais
participada

O POR Lisboa foi apresentado formalmente à Comissão Europeia (CE) no início de 2007. As
negociações formais com a CE decorreram ao longo de 2007 e o POR Lisboa foi aprovado em
12/10/2007, através da Decisão n.º C(2007) 5100.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014

Em julho de 2011 foi iniciado o processo de reprogramação técnica do QREN com a apresentação
formal das primeiras propostas de alteração dos Programas Operacionais junto dos serviços da
Comissão Europeia e foi concluído em dezembro do mesmo ano com a aprovação das várias Decisões.
Assim, o PORLisboa teve a aprovação da sua reprogramação em 13/12/2011, através a Decisão
C(2011)9357. Esta reprogramação do PORLisboa consistiu em:








Alteração das dotações afetas aos Eixos 2 e 3 do PORLisboa (transferência inter-eixos) transferência de 15 milhões de euros de FEDER do eixo 2 para o eixo 3;
Alteração das taxas de cofinanciamento dos Eixos prioritários;
Cálculo da contribuição comunitária com base na Despesa Pública;
Atualização / alteração da repartição indicativa da despesa por categorias de despesas e Tema
Prioritário;
Ajustamentos na Repartição indicativa da despesa por categorias de despesa e Forma de
Financiamento;
Atualização / criação dos indicadores de Eixo e respetivas metas;
Atualização da tabela dos Indicadores Comuns CE.
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O quadro seguinte apresenta a Plano de Financiamento do Programa Operacional Regional de Lisboa –
Alocação Total FEDER, Contrapartida Nacional e Taxa de Cofinanciamento aprovado à data:

Quadro 1.1: Plano de financiamento 2011
unidade : euros
Repartição indicativa da
contrap. nacional
Financ.
Financ.
público
privado
nacional
nacional

Eixos
Prioritários

Financ.
Comunitári
o

Contrap.
Nacional

(a)

(b) = (c) + (d)

Eixo 1

155 273 945

39 054 752

39 054 752

Eixo 2

55 723 914

28 885 734

28 885 734

Eixo 3

85 723 914

44 436 903

Eixo 4

9 967 398

4 271 742

Total

306 689 171

116 649 131

Para Informação

Financ.
Total

Taxa de
Cofinanc.
(%)

(e) = (a) + (b)

(f) = (a) / (e)

194 328 697

79.90%

193 856 162

84 609 648

65.86%

2 041 763

44 436 903

130 160 817

65.86%

4 271 742

14 239 140

70.00%

116 649 131

423 338 302

72.45%

(c)

(d)

Contrib. BEI
*
(g)

28 400 000

Outros Financ.
(h)

3 093 372
0

28 400 000

198 991 297

* Pretende-se mobilizar os instrumentos BEI em moldes a estudar com o BEI e a CE.

Durante o ano de 2012, tendo presente os fundamentos gerais da reprogramação do QREN e na
sequência de medidas implementadas que decorreram do processo de reprogramação de 2011, foi
apresentada nova proposta de reprogramação do PORLisboa que procurou responder aos seguintes
desafios:


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



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



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

E a promoção da inclusão social de grupos da população mais afetados pela presente situação,
privilegiando respostas integradas que previnam os riscos de exclusão desses segmentos,
designadamente através de apoios no domínio da formação e emprego que permitam uma estreita
articulação entre o conteúdo dessas ações e as especificidades desses grupos.
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Fundamentos específicos da reprogramação do POR lisboa
As linhas gerais de orientação para a elaboração das propostas de reprogramação dos PO incluíam
orientações estratégicas já previstas no texto do POR Lisboa, enquanto Programa Operacional Regional
de uma região de Competitividade e Emprego, tendo o eixo 1 – Competitividade, inovação e
conhecimento alocados 51% da dotação total do PO.
A proposta de reprogramação apresentada, designadamente no que respeita ao financiamento das
medidas da Iniciativa Impulso Jovem incluía entre as medidas previstas, o estímulo ao investimento
produtivo privado, através da refocalização dos apoios do QREN para apoio com maior impacto nas
PME em termos de criação de emprego e competitividade, nas áreas da inovação, internacionalização e
investigação e desenvolvimento tecnológico.
A intervenção do PORLisboa no âmbito das medidas da Iniciativa Impulso Jovem previstas nas
conclusões do Conselho de Ministros de 31/05/2012 incluía, entre outras, (i) a focalização da verba
FEDER ainda disponível no Eixo 1 em novos concursos no âmbito dos sistemas de incentivos às
empresas (SI Inovação e SI Qualificação e Internacionalização PME), bem como o (ii) lançamento de
novos instrumentos de engenharia financeira enquadrados no regulamento SAFPRI, com destaque para
a participação no financiamento dos custos com o pagamento de bonificações de comissão de garantia
mútua, reforço do Fundo de Contragarantia Mútuo (FCGM) e custos de gestão da SPGM (Sociedade
Gestora do FCGM), decorrentes da criação da Linha de Crédito “Investe QREN” – linha de financiamento
ao investimento empresarial aprovado no QREN, promovida pelo Ministério da Economia e do
Emprego”; e financiamento na criação de novos fundos de capital de risco, como por exemplo os
“Fundos REVITALIZAR” – instrumentos de capital de risco destinados a investimento em PME, que têm
como objetivo promover a capitalização de empresas com planos e projetos de expansão e crescimento,
cuja situação financeira se apresente equilibrada e sustentável, mas com necessidades de reforço de
capital e fundo de maneio, num contexto de revitalização de mercado, produto ou gestão.
O pedido de revisão do PO fundamentou-se nas disposições previstas nas alíneas a), b) e d) art.º 33º do
Regulamento (CE) nº 1083/2006, do Conselho, de 11 de Julho.


Alteração das taxas de cofinanciamento do Eixo prioritário 4 – Assistência Técnica

Propôs-se a alteração da taxa de cofinanciamento deste eixo, tendo em consideração as dificuldades em
assegurar a contrapartida nacional (PIDDAC). O plano de financiamento do programa aprovado à data
era o seguinte:

Quadro 1.2: Plano de financiamento 2012
unidade : euros

Eixos
Prioritários



Financ.
Comunit.

Contrap.
Nacional

(a)

(b) = (c) + (d)

Repartição indicativa da
contrap. nacional
Financ.
Financ.
público
privado
nacional
nacional
(c)

(d)

Financ.
Total

Taxa de
Cofinanc.
(%)

Para Informação
Contrib.
BEI *
(g)

Outros
Financ.

(e) = (a) + (b)

(f) = (a) / (e)

Eixo 1

155.273.945

39.054.752

39.054.752

194.328.697

79,90%

193.856.162

Eixo 2

55.723.914

28.885.734

28.885.734

84.609.648

65,86%

2.041.763

Eixo 3

85.723.914

44.436.903

44.436.903

130.160.817

65,86%

Eixo 4

9.967.398

2.811.058

2.811.058

12.778.456

78,00%

Total

306.689.171

115.188.447

115.188.447

421.877.618

72,70%

28.400.000

(h)

3.093.372
0

28.400.000

198.991.297

Atualização / alteração da repartição indicativa da despesa por categorias de despesas e
Tema Prioritário

Com base na experiência adquirida nos anos anteriores de execução do Programa, verificou-se a
necessidade de ajustamentos relativos à repartição indicativa da despesa por categorias de despesa e
Tema prioritário.
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Esta alteração conduziu à alteração dos quadros referentes à “Repartição indicativa da contribuição
comunitária por categoria de despesa – Estratégia de Lisboa”, o que levou a que as despesas
Earmarking com um peso de cerca de 79% passassem a 80%.


Ajustamentos na Repartição indicativa da despesa por categorias de despesa e Forma de
Financiamento

No que concerne à repartição indicativa da despesa por categorias de despesa e formas de
financiamento, registou-se na reprogramação, a revisão do montante FEDER afeto ao código 3 “Capital
de Risco (Participação, Fundo de Capital de Risco)”, no sentido de se ajustar à procura verificada por
este tipo de incentivos no âmbito da execução do Programa deixando, no entanto, margem para novas
iniciativas de apoio nesta tipologia de incentivo. Por conseguinte, foram retirados 5 M€ do código 3,
tendo sido transferidos para o código 1 “Ajuda não reembolsável”.


Atualização da tabela dos Indicadores Comuns CE

Quanto às alterações a nível dos Indicadores Comuns CE, foi feita apenas uma retificação ao nível do
indicador 38 – Nº de projetos ligados ao Regulamento específico – Saúde Lisboa, que dada a situação
de overbooking do eixo 3 não se previa vir a abrir qualquer concurso.


Atualização da tabela dos Indicadores de Eixos prioritários

Eixo 2
O indicador “Promoção da eficiência energética (nº projetos apoiados)” refere-se a operações
contratadas na tipologia de eficiência energética, em especial direcionada para IPSS e Associações
Desportivas de utilidade pública (ADUPS). Tendo em conta a dificuldade dos beneficiários assegurarem
a contrapartida nacional, verificou-se desistências e rescisões no âmbito das operações que contribuem
para este indicador pelo que se alterou a meta de 50 para 30;
Eixo 3
No caso do indicador “Relevância de projeto de regeneração urbana (população beneficiada)”,
tendo em consideração as inúmeras operações na área da regeneração urbana que foram rescindidas,
propôs-se a adequação da meta à realidade do programa, passando assim de 35.000 para 800.000.
No indicador “Parcerias institucionais para a regeneração urbana (Nº de entidades públicas e
privadas envolvidas nas intervenções integradas) ” a fórmula de cálculo foi alterada no âmbito da
reprogramação do Programa efetuada em 2011, coincidindo com o conceito do indicador comum
nacional VT-ICN - Anual-026, mas apenas nas operações referentes ao Eixo prioritário 3. Tendo em
conta as rescisões efetuadas, propôs-se alterar a meta de 80 para 50.
O indicador “Nº de utentes com necessidades especiais de apoio abrangidos por serviços de
proximidade apoiados”, que resulta de operações contratadas na tipologia das parcerias para a
regeneração urbana, tendo em conta as rescisões efetuadas, propôs-se alterar a meta de 5.000 para
1.500.

Esta reprogramação do Programa Operacional Regional de Lisboa, integrada na reprogramação
estratégica do QREN, veio a ser aprovada pela Comissão Europeia pela Decisão nº. C (2012) 9231, de
07/12/2012.

Nos anos de 2013 e 2014 não foram propostas quaisquer reprogramações do Programa Operacional
Regional de Lisboa.
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O modelo de governação do Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013 (QREN), e dos
respetivos Programas Operacionais (PO), onde se inclui o PORLisboa, definido pelo Decreto-Lei
312/2007 de 17 de Setembro, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 74/2008, de 22 de Abril,
e Decreto-Lei n.º 99/2009, de 28 de Abril, estabelece a estrutura orgânica relativa ao exercício das
funções de gestão, monitorização, auditoria e controlo, certificação, aconselhamento estratégico,
acompanhamento e avaliação, nos termos de Regulamento (CE) nº 1083/2006, do Conselho, de 11 de
Julho, conforme esquema seguinte:

Figura 1.2: Modelo de governação do QREN
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Tipologia das Funções dos Órgãos
de Governação

Direcção Política

QREN

PO Regionais

Comissões Ministeriais de Coordenação do QREN

Comissão Ministerial de
Coordenação dos PO Regionais
do Continente

Coordenação Técnica

Comissão Técnica de Coordenação do QREN

Coordenação e Monitorização
Estratégica

Observatório do QREN

Coordenação e Monitorização
Operacional e Financeira

Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP (IFDR) e
Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, IP (IGFSE)

Auditoria

Inspecção-Geral de Finanças (IGF), estruturas segregadas de Auditoria
do Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP (IFDR) e do
Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, IP (IGFSE)

Certificação

Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP (IFDR) e
Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, IP (IGFSE)

Órgão de Gestão

Autoridade de Gestão:
Gestor
Comissão Directiva
Secretariado Técnico

Órgão de Acompanhamento

Comissão de Acompanhamento

Órgão de Aconselhamento
Estratégico

Comissão de Aconselhamento
Estratégico, apoiada pelo Centro
de Observação das Dinâmicas
Regionais
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Nos termos do modelo de governação global, conforme disposto no Regulamento (CE) n.º 1083/2006,
foram então designadas 3 autoridades por cada Programa Operacional:



Autoridade de Gestão

Assume a responsabilidade pelo exercício de competências de gestão, definidas pelos regulamentos
comunitários e pela legislação nacional, para a globalidade do PO.



Autoridade de Certificação

Responsável pela certificação das declarações de despesa e dos pedidos de pagamento antes dos
mesmos serem enviados à Comissão Europeia, competente para receber os pagamentos efetuados pela
Comissão, tem ainda a função de assegurar os fluxos financeiros com a Comissão Europeia. No âmbito
do FEDER, estas funções foram atribuídas ao IFDR, IP.



Autoridade de Auditoria

Atesta a conformidade dos sistemas de gestão e controlo de todos os PO, sendo ainda responsável pela
emissão de opinião sobre os sistemas de gestão e controlo previstos na regulamentação comunitária.
Estas funções foram atribuídas à IGF.

A Autoridade de Gestão do PORLisboa, presidida pelo Gestor, é composta pelos seguintes órgãos:




1

Comissão Diretiva


1 Presidente



2 Vogais não executivos

Secretariado Técnico

2



Unidade Competitividade, Inovação e Conhecimento



Unidade Valorização Territorial, Coesão Social e Coordenação Geral



Unidade Auditoria, Controlo, Comunicação e Assistência Técnica

Com a publicação da RCM n.º 76/2012, de 6 de setembro, o Secretariado Técnico do PO Regional de
Lisboa reduziu para 3 os secretários técnicos, ficando a estrutura a integrar um máximo de 17 elementos.

O organigrama e descrição de funções das unidades podem ser sistematizados da seguinte forma:

277
1
2

Resolução do Conselho de Ministros n.º 73-B/2014, de 16-12-2014
RCM n.º 76/2012, de 6 de setembro, e Despacho n.º 13079/2012, de 4 de outubro
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Figura 1.3: Organigrama da AG do PORLisboa

Comissão Directiva

Secretariado Técnico

|9
Auditoria, Controlo, Comunicação e
Assistência Técnica

Descrição dos SGC e manual de
procedimentos da AG
Planos anuais de verificação no local
para a AG e OI
Articulação com as entidades de
auditoria e com os diversos
intervenientes nas auditorias
Sisema. contabilístico de dívidas e
comunicação de irregularidades
Follow-up das recomendações das
auditorias e verificações no local
Comunicação
Assistência Técnica
Relatório de Execução

Competitividade Inovação e
Conhecimento

Valorização Territorial, Coesão
Social e Coordenação Geral

Sistema de Incentivos do QREN
Apoios à Formação Profissional
Economia digital e sociedade do
conhecimento (EDSC)
Política de Cidades - Redes Urbanas
para a Competitividade e a Inovação
Promoção
e
Capacitação
Institucional
Sist. Apoio a Ações Coletivas
Sist.
Apoio
a
Infraestruturas
Científicas e Tecnológicas
Sist.
Apoios
à
Modernização
Administrativa
Sist. Apoio a Parques de Ciência e
Tecnologia e Incubadoras de
empresas de base tecnológica
Sist. Apoio ao Financiamento e
Partilha de Risco da Inovação
(SAFPRI)

Ações de Valorização do Litoral
Ações de Valorização e Qualificação
Ambiental
Energia
Gestão Ativa de Espaços Protegidos
e Classificados
Mobilidade Territorial
Otimização da Gestão de Resíduos
Reabilitação Urbana
Equipamentos para a coesão local
Rede de equipamentos culturais
Requalificação da Rede Escolar de
1.º Ciclo do Ensino Básico e da
Educação Pré-Escolar
Coordenação geral
Assessoria Técnica e Jurídica
Sistemas de Informação

A Comissão de Acompanhamento é composta pelo Gestor, que preside, e pelos seguintes membros:


Um representante de cada membro da Comissão Ministerial de Coordenação do PO:
Ministro-Adjunto e do Desenvolvimento Regional
Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
Ministério da Economia e do Emprego
Ministério da Saúde
Ministério da Educação e Ciência
Secretaria de Estado da Administração Local
Secretaria de Estado da Cultura



Os membros da Comissão Diretiva:
Presidente
2 Vogais não executivos



Representantes de cada Organismo Intermédio com o qual a Autoridade de Gestão estabeleceu um
contrato de delegação de competências:
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal – AICEP, EPE
Turismo de Portugal, IP
Agência de Inovação – ADI, SA
IAPMEI, I.P. - Agência para a Competitividade e Inovação



Autoridade de Certificação:
IFDR - Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014


Associação Nacional de Municípios Portugueses;



Associação Nacional de Freguesias;



Representantes dos parceiros económicos e sociais nomeados pelo Conselho Económico e Social:
CGTP-IN
Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social (CNIS)
Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP)
Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (CPADA)



Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género

A Comissão de Acompanhamento do PORLisboa integra ainda:


A Comissão de Aconselhamento Estratégico
Inst. Ensino Superior (Universidade de Lisboa)
AEP - Associação Empresarial de Portugal
AIP - Associação Industrial Portuguesa
Associações Sindicais (Comissão Permanente da UGT pelo QREN)
JML – Junta Metropolitana de Lisboa (3 representantes)



Os responsáveis pela gestão dos instrumentos de programação do FEADER e do FEP:
Gabinete de Planeamento e Políticas do MAMAOT
Direcção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos



Presidente do Conselho da Região;



Associação Nacional das Agências de Desenvolvimento Regional.

A Comissão de Acompanhamento integra ainda os seguintes representantes, a título consultivo:


Comissão Europeia (DG Régio);



Representantes do Banco Europeu de Investimento e do Fundo Europeu de Investimento;

A Comissão de Acompanhamento integra ainda a seguintes representantes, na qualidade de
observadores:


Observatório do QREN



CNEL-PT - Gabinete do Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa e Plano Tecnológico



DPP



IGFSE – Instituto de Gestão do FSE



IGF – Inspeção-Geral de Finanças



POT Valorização do Território



POT Potencial Humano



POT Fatores de Competitividade



POR Norte



POR Centro



POR Alentejo



POR Algarve



PO Madeira - Programa Intervir+ FEDER



PO Madeira - Programa Rumos FSE



PO Açores para a Convergência FEDER



PO Açores PRO-EMPREGO FSE



Comissão Permanente da UGT



Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP)



Confederação Empresarial de Portugal (CIP)



Secretária-Geral da Confederação do Turismo Português (CTP)

|10

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014

Funções formalmente delegadas pela Autoridade de Gestão do PORLisboa em Organismos
Intermédios:
No âmbito dos Sistemas de Incentivos QREN, a Autoridade de Gestão do PORLisboa celebrou
protocolos nos quais se estabelecem os procedimentos, prazos e demais condições aplicáveis no
relacionamento entre esta e os Organismos Intermédios, no âmbito do exercício das funções que são
3
4
atribuídas a estes por força do DL n.º 287/2007 , de 17 de Agosto, e das Portarias n.ºs 1462/2007 ,
5
6
1463/2007 e 1464/2007 , todas de 15 de Novembro de 2007, com os seguintes Organismos
Intermédios:


Protocolo entre a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa e o Instituto
de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, IP, no âmbito da Gestão dos Sistemas
de Incentivos QREN, assinado a 20 de Junho de 2008;



Protocolo entre a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa e a Agência
de Inovação, SA, no âmbito da Gestão dos Sistemas de Incentivos QREN, assinado a 20 de Junho
de 2008;



Protocolo entre a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa e o Instituto
do Turismo de Portugal, IP, no âmbito da Gestão dos Sistemas de Incentivos QREN, assinado a
20 de Junho de 2008;



Protocolo entre a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa e a Agência
para o Investimento e o Comércio Externo de Portugal, E.P.E., no âmbito da Gestão dos
Sistemas de Incentivos QREN, assinado a 20 de Junho de 2008;

No que concerne ao estabelecimento de um regime de fluxos financeiros, ainda no âmbito dos Sistemas
de Incentivos QREN, foram assinados os seguintes protocolos:


Protocolo para o estabelecimento do regime de fluxos financeiros celebrado entre o Instituto
Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional
Regional de Lisboa e o Instituto de Turismo de Portugal, IP, assinado a 20 de Junho de 2008;



Protocolo para o estabelecimento do regime de fluxos financeiros celebrado entre o Instituto
Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional
Regional de Lisboa e o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, IP,
assinado a 20 de Junho de 2008;

A Autoridade de Gestão do PORLisboa celebrou ainda, em 12-02-2009, um Contrato de Delegação de
Competências sem Subvenção Global com a Área Metropolitana de Lisboa - AML, o qual foi
homologado pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, onde se definem os
procedimentos, prazos e outras condições a observar no âmbito do relacionamento entre as entidades
7
envolvidas, em conformidade com o previsto nos artigos 61º e 63º do Decreto-Lei nº 312/2007 , de 17 de
Setembro. Neste contrato foram então definidas as competências de Autoridade de Gestão delegadas
na AML, as quais se encontram previstas nas alíneas b), c), d), e), f), g), h), i), p), r) do n.º 2 do artigo 46º
do referido Decreto-Lei.

As tipologias de operações objeto de delegação das competências, cujos beneficiários sejam entidades
da Administração Local, são as relativas aos seguintes regulamentos:


Sistemas de Apoio à Modernização Administrativa (SAMA)



Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar

Estão excluídas do âmbito da delegação do supracitado contrato as candidaturas apresentadas pelo
Área Metropolitana de Lisboa às tipologias de operações supramencionadas.
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Alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 65/2009, de 20 de Março, e retificado através da Declaração de
Retificação n.º 33/2009, de 18 de Maio, publicada no DR, 1.ª série, n.º 96, de 19 de Maio
4
Alterada e republicada através da Portaria n.º 353-B/2009 de 3 de Abril e da Portaria n.º 1102/2010 de 2010-10-25
5
Alterada e republicada através da Portaria n.º 353-A/2009 de 3 de Abril e da Portaria n.º 1101/2010 de 2010-10-25
6
Alterada e republicada através da Portaria n.º 353-C/2009 de 3 de Abril e da Portaria n.º 1103/2010 de 2010-10-25
7
Alterado e republicado pelo Decreto-Lei 74/2008, de 22 de Abril, e posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º
99/2009, de 28 de Abril
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A articulação entre a Autoridade de Gestão do PORLisboa, os Organismos Intermédios e o IFDR pode
ser sistematizada no seguinte esquema:

Figura 1.4: Modelo de articulação

Autoridade de Gestão do PORLisboa
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Sistemas de Incentivos QREN

IFDR

Fluxo
financeiro

TP

ADI
Gestão SI QREN

IFDR

Fluxo
financeiro

IAPMEI

AICEP

SI I&DT
SI Qualificação PME
SI Inovação

Outros Regulamentos

AML
Verific. gestão

Organismos
Intermédios

Sistemas de Apoio à
Modernização Administrativa
(SAMA)
Requalificação da Rede Escolar
do 1º Ciclo do Ensino Básico e
da Educação Pré-Escolar

O PORLisboa estrutura-se em quatro eixos prioritários:

1. Competitividade, Inovação e Conhecimento
2. Sustentabilidade Territorial
3. Coesão Social
4. Assistência Técnica,
cujos objetivos específicos, tipologia de projetos, dotações e tipologia indicativa de beneficiários são os
que seguidamente se apresentam:

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Eixo 1 – Competitividade, Inovação e Conhecimento
Figura 1.5: Eixo 1 do PORLisboa

Objectivos Específicos

Tipologia de Projectos
Incentivos I&DT

Qualificar o sistema científico e tecnológico e
potenciar o acesso de instituições e empresas
a recursos/programas internacionais de I&D

Apoio às acções de transferência de
tecnologia

Apoiar a instalação de start-ups de base
tecnológica e indústrias criativas e o
desenvolvimento de PME’s em sectores
estratégicos para a competitividade regional,
tendo em consideração o empreendedorismo
feminino

Apoios à criação de empresas de base
tecnológica e indústrias criativas

Apoio às entidades de I&D para a
internacionalização

Estímulos à capacidade de inovar e
empreender / FINOVA
Incentivos inovação e qualificação de
PME’S de sectores estratégicos

Eixo 1

Instrumentos (organizacionais e outros)
que
acompanhem
e
facilitem
o
desenvolvimento de politicas públicas
regionais, designadamente nos domínios
da inovação, ciência e tecnologia, na
perspectiva do reforço capacidade
regional
no
contexto
da
sua
internacionalização

Promover o processo de projecção competitiva
da Região à escala internacional

Regions for Economic Change

Apoios à participação e/ou organização
de eventos de projecção internacional

Promover a atractividade turística da Região

Redução dos custos públicos de contexto

Reforçar a Governance regional

Estabelecimento de parcerias

Dotação
155 273 945 euros
51% do Total
Lista indicativa de beneficiários
Administração
Local)

Pública (Central

e

Associações Empresariais
Empresas
Instituições de Ensino
Instituições
Particulares
Solidariedade Social

de

Pessoas colectivas de direito público
Organizações Não Governamentais
Instituições particulares de interesse
público
Outros
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Eixo 2 – Sustentabilidade Territorial
Figura 1.6: Eixo 2 do PORLisboa
Objectivos Específicos

Tipologia de Projectos
Soluções
urbanos:

inovadoras

para

problemas

Sistemas Inteligentes de Transportes
Melhorar a sustentabilidade e as condições de
mobilidade urbana e metropolitana de forma a
garantir ganhos na produtividade total dos
factores

Apoio a acções de micro-logística local
Apoio a acções locais na óptica da
eficiência da mobilidade da população
Incentivos ao reforço dos projectos de
transporte ecológicos
Reforço da capacidade de planeamento

Soluções
urbanos:

inovadoras

para

problemas

Estimulo à eco-eficiência
Estímulo à reciclagem e reutilização de
resíduos
Eixo 2

Apoio à criação de Eco-bairros
Estímulo ao aumento da eficiência
ambiental nos serviços da Administração
Publica e ao reforço da capacidade de
monitorização, vigilância e prevenção
ambientais, designadamente através de:
Estudos de caracterização e suporte à
elaboração de planos especiais, bem
como programas de conservação de
espécies e habitats;

Promover a eficiência e a sustentabilidade
ambientais

Acções de maneio de espécies e habitats
Trilhos e percursos de interpretação
Centros de informação e de interpretação
e/ou educação ambiental
Sinalização
Acções de divulgação e sensibilização
ambiental
Aquisição de equipamentos destinados à
rede de qualidade do ar e da medição do
ruído.
Consolidação da Estrutura Metropolitana de
Protecção e Valorização Ambiental

Dotação
55 723 914 euros
18% do Total
Lista indicativa de beneficiários
Administração Pública (Central e Local)
Associações Empresariais
Instituições de Ensino
Instituições
Particulares
Solidariedade Social

de

Pessoas colectivas de direito público
Organizações Não Governamentais
Instituições particulares de interesse
público
Outros
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Eixo 3 – Coesão Social
Figura 1.7: Eixo 3 do PORLisboa

Tipologia de Projectos

Promover parcerias para a regeneração urbana

Requalificação
socio-urbanística,
focalizada na vertente da inclusão social,
designadamente, a reabilitação do
espaço público, o apoio à educação,
particularmente ao nível da rede do 1º
Ciclo do Ensino Básico, a formação e
inserção profissionais, a acção social, o
aumento da rede de equipamentos
sociais e a dinamização de iniciativas
económicas locais

Eixo 3

Objectivos Específicos

Apoiar a criação e o desenvolvimento de
serviços de proximidade dirigidos à população
com necessidades especiais de apoio e
promover a qualidade de vida e o bem-estar
urbano potenciadores da conciliação entre a
vida profissional, a vida pessoal e a vida
familiar

Plataformas de inclusão para a população
imigrante, designadamente, Centros de
Apoio aos Imigrantes
Serviços a populações com dificuldades
especiais

Dotação
85 723 914 euros
28% do Total
Lista indicativa de beneficiários
Administração Pública (Central e Local)
Associações Empresariais
Instituições de Ensino
Instituições
Particulares
Solidariedade Social

de

Pessoas colectivas de direito público
Organizações Não Governamentais
Instituições particulares de interesse
público
Outros
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Eixo 4 – Assistência Técnica

Figura 1.8: Eixo 4 do PORLisboa

Objectivos Específicos

Tipologia de Projectos
Apoiar o desenvolvimento de acções
específicas
de
formação
e
de
aperfeiçoamento de técnicos, no âmbito
das temáticas do Programa;
Apoio às estruturas de coordenação e
gestão do programa Operacional;

Eixo 4

Acções destinadas a assegurar a gestão,
monitorização e avaliação do Programa;
Criação e funcionamento de instrumentos
eficazes e tecnologicamente adequados
de recolha e tratamento da informação,
designadamente
georeferenciada,
necessária ao acompanhamento, gestão
e avaliação do Programa;

Implementar, dinamizar, gerir, monitorizar e
avaliar de forma eficaz e eficiente o Programa
Operacional e promover o desenvolvimento de
estudos, acções e instrumentos visando um
melhor conhecimento e gestão estratégica da
Região

Acções de informação, publicidade,
divulgação e promoção do Programa;
Promoção, capacitação
institucional;

e

marketing

Apoio a acontecimentos e manifestações
de impacto na Região, relacionados com
a acção e papel desempenhado pelos
fundos estruturais;
Estudos nos domínios da avaliação e
impacto económico e social do Programa,
do ordenamento e gestão do território, do
desenvolvimento económico e social, da
sustentabilidade
ambiental
e
do
desenvolvimento regional.

Dotação
9 967 398 euros
3% do Total
Lista indicativa de beneficiários
Administração
Local)

Pública (Central

e
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Os Regulamentos Específicos aplicáveis ao PORLisboa, e respetivas atualizações em 2014, são os
seguintes:



Deliberação da Comissão Ministerial de Coordenação do QREN de 08.08.2012 - Introduz
alterações nas taxas de cofinanciamento aplicáveis no âmbito dos PO Regionais do Continente e
das tipologias de investimento a que referem os vários Regulamentos Específicos.
Deliberação da Comissão Ministerial de Coordenação do QREN de 20.03.2012 - Introduz
alterações nas taxas de cofinanciamento aplicáveis no âmbito dos PO Regionais do Continente e a
adotar para as tipologias de investimento a que referem os vários Regulamentos Específicos



Alteração aos Regulamentos Específicos dos PO Regionais (Deliberação e Anexo aprovados pela
CMC dos PO Regionais em 30/01/2012)



Alterações aos Regulamentos Específicos de carácter transversal (aprovado em 20/04/2010)

EIXO 1. Competitividade, Inovação e Conhecimento

Apoios à Formação Profissional


Regulamento Específico (aprovado em 30.04.2008)

Economia digital e sociedade do conhecimento (EDSC)


Regulamento Específico (Versão consolidada resultante das deliberações 18/06/2010, 25/11/2010,
4/04/2011, 30/01/2012, 20/03/2012 e 8/08/2012 das Comissões Ministeriais de Coordenação)



Deliberação da CMC dos PO Regionais do Continente - revoga a anterior deliberação de 18-062010 (deliberação de 25.11.2010)



Deliberação da CMC dos PO Regionais do Continente - adota a modalidade de submissão de
candidaturas em contínuo para infraestruturas de banda larga (deliberação de 18.06.2010)



Alteração ao Regulamento Específico (aprovada em 25.11.2010)



Alteração ao Regulamento Específico (aprovado em 18.06.2010)



Regulamento Específico (aprovado em 14.08.2009)



Regulamento Específico (aprovado em 09.10.2008)



Regulamento Específico (aprovado em 04.04.2008)

Política de Cidades - Redes Urbanas para a Competitividade e a Inovação


Regulamento Específico (aprovado em 09.10.2007)

Promoção e Capacitação Institucional


Regulamento Específico (Versão consolidada resultante das deliberações 1/04/2008, 14/08/2009,
20/04/2010, 4/04/2011, 30/01/2012, 20/03/2012 e 8/08/2012 das Comissões Ministeriais de
Coordenação)



Regulamento Específico (aprovado em 14.08.2009)



Regulamento Específico (aprovado em 01.04.2008)

Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC)


Regulamento Específico (CMC do POFC: 8/05/2008, 14/01/2012, 10/08/2012 e 14/11/2012 e
Deliberações CMC POR: 4/04/2008, 13/01/2012, 8/08/2012 e 14/11/2012)



Alteração ao Regulamento SIAC (aprovada em 14.11.2012)



Alteração ao Regulamento SIAC (aprovada em 13.01.2012)

|17

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014


Regulamento Específico (aprovado em 04.04.2008)

Sistema de Apoio a Infraestruturas Científicas e Tecnológicas


Regulamento Específico (Versão consolidada resultante das deliberações 17/12/2010, 4/04/2011,
20/03/2012, 8/08/2012, 12/11/2012 e 16/09/2013 das Comissões Ministeriais de Coordenação)



Alteração ao Regulamento Específico (Deliberação da CMC dos Programas Operacionais
Regionais, aprovada por Consulta Escrita em 12 de novembro de 2012)



Regulamento Específico (aprovado em 17.12.2010)



Regulamento Específico (aprovado em 25.05.2009)



Regulamento Específico (aprovado em 09.10.2008)



Regulamento Específico (aprovado em 04.04.2008)

Sistema de Apoios à Modernização Administrativa


Regulamento Específico (Versão consolidada resultante das deliberações CMC POFC: 16/10/2007,
14/08/2009, 10/09/2010, 7/12/2010, 4/04/2011, 11/04/2012 e 10/08/2012 e Deliberações CMC POR:
13/12/2007, 17/04/2009, 20/04/2010, 4/04/2011, 20/03/2012, 11/04/2011, 8/08/2012 e 13/08/2013)



Alteração ao Regulamento Específico (Deliberação da CMC dos Programas Operacionais
Regionais, aprovada por Consulta Escrita em 13 de agosto de 2013)



Regulamento Específico (aprovado em 07.12.2010)



Regulamento Específico (aprovado em 13.12.2007)



Regulamento Específico (aprovado em 16.10.2007)

Sistema de Apoio a Parques de Ciência e Tecnologia e Incubadoras de empresas de base
tecnológica


Regulamento Específico (Versão consolidada resultante das deliberações CMC POR: 17/12/2010,
4/04/2011, 30/01/2012, 20/03/2012, 8/08/2012, 12/11/2012 e 16/09/2013)



Alteração ao Regulamento Específico (Deliberação da CMC dos Programas Operacionais
Regionais, aprovada por Consulta Escrita em 12 de novembro de 2012)



Regulamento Específico (aprovado em 17.12.2010)



Regulamento Específico (aprovado em 25.05.2009)



Regulamento Específico (aprovado em 28.03.2008)

Sistema de Apoio ao Financiamento e Partilha de Risco da Inovação (SAFPRI)


Regulamento Específico (Versão consolidada resultante das deliberações da CMC POFC:
2/07/2008, 31/12/2008, 11/05/2010 e 23/08/2012 e Deliberação da CMC POR: 2/07/2008,
31/12/2008 e 11/05/2010, 9/10/2012 e 22/01/2013)



Alteração ao Regulamento Específico (Deliberação da CMC dos Programas Operacionais
Regionais, aprovada por Consulta Escrita em 22 de janeiro de 2013)



Alteração ao Regulamento Específico (Deliberação da CMC dos Programas Operacionais
Regionais, aprovada por Consulta Escrita em 9 de outubro de 2012)



Alteração ao Regulamento Específico (aprovado em 11.05.2010)



Regulamento Específico (aprovado em 31.12.2008)



Regulamento Específico (aprovado em 02.07.2008)

Sistema de Incentivos do QREN
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Sistema de Incentivos à Inovação


Portaria n.º 274/2012 - Alteração ao Regulamento Específico



Portaria n.º 1103/2010 - Alteração ao Regulamento Específico



Portaria n.º 353-C/2009 - Alteração ao Regulamento Específico



Regulamento Específico - Portaria n.º 1464/2007 de 15/11/2007

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico


Alteração ao Regulamento Específico (Deliberação da CMC dos Programas Operacionais
Regionais do Continente, aprovada por consulta escrita em 11 de outubro de 2012)



Portaria n.º 274/2012 - Alteração ao Regulamento Específico



Portaria n.º 1102/2010 - Alteração ao Regulamento Específico



Portaria n.º 353-B/2009 - Alteração ao Regulamento Específico



Portaria n.º 711/2008 - Alteração ao Regulamento Específico



Regulamento Específico - Portaria n.º 1462/2007 de 15/11/2007

Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME


Portaria n.º 369/2012. D.R. n.º 214, Série I de 2012-11-06 - Altera o Regulamento do Sistema de
Incentivos à Qualificação e Internacionalização de Pequenas e Médias Empresas (SI Qualificação
PME), aprovado pela Portaria n.º 1463/2007, de 15 de novembro



Alteração ao Regulamento Específico - Deliberação da CMC dos Programas Operacionais
Regionais do Continente), aprovada por consulta escrita em 11 de outubro de 2012 - critérios de
seleção



Portaria n.º 233-A/2012. D.R. n.º 151, Suplemento, Série I de 2012-08-06 - Altera o Regulamento do
Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de Pequenas e Médias Empresas (SI
Qualificação PME), aprovado pela Portaria n.º 1463/2007, de 15 de novembro



Portaria n.º 47-A/2012. D.R. n.º 40, Suplemento, Série I de 2012-02-24 - Quarta alteração ao
Regulamento do Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME (SI
Qualificação de PME), aprovado pela Portaria n.º 1463/2007, de 15 de novembro



Portaria n.º 1101/2010 - Alteração ao Regulamento Específico



Portaria n.º 353-A/2009 - Alteração ao Regulamento Específico



Portaria n.º 250/2008 - Alteração ao Regulamento Específico



Regulamento Específico - Portaria n.º 1463/2007 de 15/11/2007

Estratégias de Eficiência Coletiva


Enquadramento

EIXO 2. Sustentabilidade Territorial

Ações de Valorização do Litoral


Regulamento Específico (Versão consolidada resultante das deliberações 9/10/2007, 14/08/2009,
20/04/2010, 4/04/2011, 30/01/2012, 20/03/2012 e 8/08/2012 das Comissões Ministeriais de
Coordenação)



Regulamento Específico (aprovado em 14.08.2009)



Regulamento Específico (aprovado em 09.10.2007)
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Ações de Valorização e Qualificação Ambiental


Regulamento Específico (Versão consolidada resultante das deliberações 14/10/2010, 4/04/2011,
30/01/2012, 20/03/2012 e 8/08/2012 das Comissões Ministeriais de Coordenação)



Regulamento Específico (aprovado em 14.10.2010)



Regulamento Específico (aprovado em 28.05.2009)



Regulamento Específico (aprovado em 09.10.2007)

Energia


Regulamento Específico (Versão consolidada resultante das deliberações 9/07/2010, 4/04/2011,
30/01/201, 20/03/2012 e 8/08/2012 das Comissões Ministeriais de Coordenação)



Alteração ao Regulamento Específico (aprovado em 09.07.2010)



Alteração ao Regulamento Específico (aprovado em 09.06.2010)



Regulamento Específico (aprovado em 14.08.2009)



Regulamento Específico (aprovado em 28.03.2008)

Gestão Ativa de Espaços Protegidos e Classificados


Regulamento Específico (Versão consolidada resultante das deliberações 9/10/2007, 14/08/2009,
20/04/2010, 4/04/2011, 30/01/2012, 20/03/2012 e 8/08/2012 das Comissões Ministeriais de
Coordenação)



Regulamento Específico (aprovado em 09.10.2007)

Mobilidade Territorial


Regulamento Específico (Versão consolidada resultante das deliberações das CMC POVT:
15/10/07, 14/04/2009, 31/08/2009, 11/04/2011, 6/02/2012 e 20/03/2012 Deliberações CMC POR:
6/11/07, 21/04/2009, 14/08/2009, 20/04/2010, 4/04/2011, 20/03/2012 e 8/08/2012)



Regulamento Específico (aprovado em 14.08.2009)



Regulamento Específico (aprovado em 21.04.2009)



Regulamento Específico (aprovado em 06.11.2007)

Otimização da Gestão de Resíduos


Alteração ao Regulamento Específico (aprovado em 02.04.2013)



Regulamento Específico (aprovado em 14.08.2009)



Regulamento Específico (aprovado em 08.02.2008)

Reabilitação Urbana


Alteração ao Regulamento Específico (aprovado em 20.02.2014)



Alteração ao Regulamento Específico (aprovado em 14.05.2012)



Regulamento Específico (aprovado em 16.06.2011)

Política de Cidades - Parcerias para a Regeneração Urbana


Regulamento Específico (aprovado em 14.08.2009)



Regulamento Específico (aprovado em 09.10.2007)
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Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos – Ações imateriais


Regulamento Específico (Versão consolidada resultante das deliberações das CMC POR:
8/02/2008, 17/04/2009, 14/08/2009, 20/04/2010, 4/04/2011, 30/01/2012, 20/03/2012 e 8/08/2012)



Regulamento Específico (aprovado em 14.08.2009)



Regulamento Específico (aprovado em 17.04.2009)



Regulamento Específico (aprovado em 08.02.2008)

EIXO 3. Coesão Social
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Equipamentos para a coesão local


Regulamento Específico (aprovado em 14.08.2009)



Regulamento Específico (aprovado em 17.04.2009)



Regulamento Específico (aprovado em 26.03.2008)

Património Cultural


Regulamento Específico (aprovado em 17.12.2010)



Regulamento Específico (aprovado em 30.01.2009)



Regulamento Específico (aprovado em 09.10.2007)

Reabilitação Urbana


Alteração ao Regulamento Específico (aprovado em 20.02.2014)



Alteração ao Regulamento Específico (aprovado em 14.05.2012)



Regulamento Específico (aprovado em 16.06.2011)

Política de Cidades - Parcerias para a Regeneração Urbana


Regulamento Específico (aprovado em 14.08.2009)



Regulamento Específico (aprovado em 09.10.2007)

Rede de equipamentos culturais


Regulamento Específico (aprovado em 01.02.2011)



Regulamento Específico (aprovado em 25.09.2009)



Regulamento Específico (aprovado em 30.01.2009)



Regulamento Específico (aprovado em 28.03.2008)

Requalificação da Rede Escolar de 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar


Regulamento Específico (aprovado em 14.10.2010)



Alteração ao Regulamento Específico (aprovado em 20.04.2010)



Regulamento Específico (aprovado em 25.09.2009)



Regulamento Específico (aprovado em 17.04.2009)



Regulamento Específico (aprovado em 19.11.2008)



Regulamento Específico (aprovado em 09.10.2007)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Saúde - Lisboa


Regulamento Específico (Versão consolidada resultante das deliberações das 9/10/2007,
15/07/2008, 30/01/2012 e 8/08/2012)



Regulamento Específico (aprovado em 15.07.2008)



Regulamento Específico (aprovado em 09.10.2007)

EIXO 4. Assistência Técnica

Assistência Técnica


Alteração ao Regulamento Específico (aprovado em 02.04.2013)



Regulamento Específico (aprovado em 05.06.2009)



Regulamento Específico (aprovado em 19.03.2008)
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2. EXECUÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL
2.1 Realização e Análise dos Progressos
2.1.1 Realização física do Programa Operacional

Quanto à implementação física, apresentam-se em seguida, no Quadro 2.1, os indicadores Comuns
Comunitários, também patentes no Anexo IX - Resumo Implementação Física - Indicadores Comuns
Comunitários - Anexo VI do Regulamento (CE) n.º 846/2009, do presente relatório de execução. Os
indicadores são os constantes da decisão após a reprogramação de 2012 e os dados aí indicados,
tiveram por base a informação respeitante aos projetos contratados. No que se refere à “Realização
Executada”, são apresentados valores nas operações concluídas fisicamente, embora no sistema de
informação ainda não se encontrem todas no estado “concluído”.
Por outro lado, não foram considerados os indicadores que não têm aplicabilidade no PORLisboa,
atendendo aos regulamentos e tipologias de projetos passíveis de cofinanciamento, designadamente
indicadores com os códigos:12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30 e 38.
Alguns indicadores constantes das tabelas e anexos, pela sua natureza de resultado, apenas poderão
ser apurados após conclusão dos respetivos projetos, nomeadamente os indicadores com os seguintes
8
códigos: 1, 2, 3, 9, 24 e 35 .
Durante o ano de 2011 foram discutidas metas globais a definir ao nível do QREN (FEDER e FC), em
função de propostas apresentadas pelas autoridades de gestão para cada indicador comum. Neste
sentido, o presente relatório inclui valores para as citadas metas.
No que respeita à repartição da informação por género, a mesma será considerada após a conclusão /
encerramento da totalidade dos projetos, nomeadamente na informação a disponibilizar nos indicadores
com os códigos 1 (Empregos criados); 9 (Empregos criados em projetos de apoio direto ao investimento
das PME), e 35 (Nº de empregos criados turismo), motivo pelo qual já surgem alguns dados em 2014.
Em 2014, nos eixos prioritários 2 e 3, verificou-se uma diminuição nos valores em muitos dos
indicadores dos projetos contratados devido a reprogramações em baixa, rescisões e anulações das
operações entretanto ocorridas. Já no que respeita à “Realização executada”, verificou-se um aumento
significativo nos valores dos indicadores.
É de salientar a evolução registada no indicador 4, que passou de 186 Projetos de I&DT contratados em
2012 para 208 em 2014, estando muito acima da meta definida (180); o indicador 5 que passou de 46
Projetos de cooperação empresas-instituições de investigação contratados em 2012, para 55 em 2014
superando a meta de 50 para 2015; o indicador 7 que passou de 944 Projetos de apoio direto ao
investimento das PME, contratados em 2012, para 958 em 2014 estando já acima da meta de 900
definida para 2015.
Com execução física contratada, ao nível dos indicadores comunitários, destacam-se as áreas temáticas
de: Investigação e Desenvolvimento; Ajudas diretas ao investimento nas PME; Start-ups apoiadas;
Sociedade de Informação; Transportes e Energias Renováveis; A análise destas áreas será detalhada
por Eixo Prioritário no Capítulo 3 deste relatório.

Quanto à execução, face aos valores contratados, destacam-se os seguintes indicadores que em 2014
atingiram 100%:


13. Nº de projetos



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



27. Nº de projetos de Resíduos Sólidos



31. Nº de projetos (prevenção de riscos)



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

277
8

Os indicadores 1, 9 e 35 surgem pela 1ª vez em 2013
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33. População que beneficia de medidas de proteção contra incêndios e outros riscos naturais e
tecnológicos (exceto cheias e inundações)



36. Nº de projetos (educação)



37. Nº de alunos que beneficiam das intervenções



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



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
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Em relação às metas definidas para 2015, os seguintes indicadores apresentam 100% de execução e
alguns já superaram a meta definida:


1. Empregos criados (empregos diretos criados, em equivalente tempo inteiro) (497%). De salientar
que este indicador será reavaliado em sede de conclusão dos projetos e proposta de
reprogramação do programa.



13. Nº de projetos – Transportes (100%)



22. Acréscimo de população servida por intervenções de expansão de sistemas de transporte
urbanos (100%)



27. Nº de projetos de Resíduos Sólidos (150%)



31. Nº de projetos (prevenção de riscos) (100%)



32. População que beneficia de medidas de proteção contra cheias e inundações (100%)



33. População que beneficia de medidas de proteção contra incêndios e outros riscos naturais e
tecnológicos (exceto cheias e inundações) (100%)



36. Nº de projetos (educação) (100%)



39. Nº de projetos que asseguram a sustentabilidade e melhoram a atratividade das cidades (100%)



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 (103%)

O quadro com a realização física global é então o seguinte:

Quadro 2.1: Realização Física
Indicadores Comuns Comunitários
(core indicators)
1.
Empregos
criados
(empregos
diretos
criados, em equivalente
tempo inteiro)

2007

2008

Realização
Contratada

2009

2010

2011

2012

2013

2014

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

9681

10030

10030

727

2484

2484

Realização
Executada
Metas

2.
Empregos
criados
(empregos
diretos
criados, em equivalente
tempo inteiro): dos quais
homens

3.
Empregos
criados
(empregos
diretos
criados, em equivalente
tempo inteiro): dos quais
mulheres

4. Nº de projetos de I&DT

2015

Total

500

Realização
Contratada

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Realização
Executada
Metas

nd

Realização
Contratada

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Realização
Executada
Metas
Realização
Contratada

nd
35

78

120

133

186

213

208

208
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Indicadores Comuns Comunitários
(core indicators)

2007

2008

2009

2010

2011

Realização
Executada

2012

2013

2014

5

11

67

Metas

5. Nº de projetos de
cooperação
empresasinstituições
de
investigação

Realização
Contratada

7

28

35

45

Realização
Executada

46

54

55

55

0

0

19

19

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Realização
Contratada

nd
311

787

Realização
Executada

804

863

944

1076

958

958

6

16

33

57

634

634

Metas
Realização
Contratada
8. Nº de novas empresas
(start-up) apoiadas

820
9

14

Realização
Executada

17

22

30

32

28

28

1

1

2

5

11

11

Metas

25

Realização
Contratada
9. Empregos criados em
projetos de apoio direto
ao investimento das PME

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Realização
Executada

5434

4645

4645

543

1352

1352

Metas
Realização
Contratada
10. Investimento induzido
(em milhões de euros)

nd
116,2

239,17

Realização
Executada

315,68

327,17

359,67

414,45

344,31

344,31

0,93

3,06

6,00

8,96

26,74

26,74

Metas
Realização
Contratada
11.
Nº
de
(sociedade
informação)

projetos
de

350
24

102

Realização
Executada

116

130

170

201

189

189

1

5

8

26

75

75

Metas
Realização
Contratada
12.
Acréscimo
de
população com acesso à
banda larga *

180
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.d.

Realização
Contratada
projetos

n.d.

Realização
Executada
Metas

13.
Nº
de
(transportes)

n.d.

Realização
Executada
Metas

7. Nº de projetos de apoio
direto ao investimento
das PME

67

50

Realização
Contratada
na

Realização
Executada
Metas

n.a.
1

3

7

5

5

5

5

5

5

5

5

5
5

Realização
Contratada
14. Nº de Km de novas
estradas *

Total

180

Metas

6.
Empregos
investigação criados

2015

Realização
Executada
Metas

n.a.
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Indicadores Comuns Comunitários
(core indicators)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Realização
Contratada
15. Nº de Km de novas
estradas nas RTE *

Realização
Executada
Metas

n.a.

Realização
Contratada
16. Nº de Km de estradas
reconstruídas*

Realização
Executada
Metas
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n.a.

Realização
Contratada
17. Nº de Km de novas
ferrovias*

Realização
Executada
Metas

n.a.

Realização
Contratada
18. Nº de Km de novas
ferrovias nas RTE *

Realização
Executada
Metas

n.a.

Realização
Contratada
19. Nº de Km de ferrovias
reconstruídas*

Realização
Executada
Metas

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

Realização
Contratada

21. Valor (em €/ano) dos
ganhos nos tempos de
percurso, gerado pelos
projetos* de construção e
reconstrução de ferrovias
(mercadorias
e
passageiros)*

Realização
Contratada

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

n.a.

Realização
Executada
Metas

n.a.

Realização
Executada
Metas

n.a.

Realização
Contratada

178.000

559.970

784.847

Realização
Executada

368847

378247

378247

378.247

64000

315762

378247

378.247
378.24

Metas

7
Realização
Contratada
23.
Nº
de
projetos
(energias renováveis)

1

1

1

0

0

Realização
Executada

0

0

0

0

Metas

24.
Capacidade
suplementar de produção
de energia a partir de
fontes renováveis (em
MWh)
25.
Acréscimo
população servida

de
nos

Realização
Contratada

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Realização
Executada
Metas
Realização
Contratada

n.d.
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Indicadores Comuns Comunitários
(core indicators)
sistemas
de
Realização
abastecimento de água
Executada
intervencionados*
Metas
26.
Acréscimo
de
população servida nos
sistemas de drenagem e
tratamento
de
águas
residuais
intervencionados*

2007

2008

2009

2011

2012

2013

2014

Realização
Executada
Metas

n.a.
2

2

Realização
Executada

Realização
Contratada

3

3

3

3

2

3

3

3
2

1

1

1

1

Realização
Executada

1

1

1

1

1

1

Metas
29. Área Reabilitada (em
Km2) no âmbito de
intervenções
de
recuperação de passivos
ambientais
(áreas
degradas
e
contaminadas) *

30. Redução de emissões
de gases com efeito de
estufa (CO2 equivalentes,
kt) *

Realização
Contratada
Realização
Executada
Metas

n.a.

Realização
Contratada
Realização
Executada

Realização
Contratada

n.a.
7

7

6

Realização
Executada

6

5

4

4

4

3

4

4

4

4

Metas

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

4

Realização
Contratada

256.883

256.883

265.045

Realização
Executada

265045

75439

75439

75.439

75439

75439

75439

75439

Metas

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

1

1

Metas

31.
Nº
de
projetos
(prevenção de riscos)

Total

n.a.

Metas

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

2015

Realização
Contratada

Realização
Contratada
27. Nº de projetos de
Resíduos Sólidos

2010

75.439

Realização
Contratada

983.067

983.067

Realização
Executada

991.229

427229

237623

237623

237.623

128.432

237623

237623

237623

237.623
237.62

Metas

3
Realização
Contratada
34.
Nº
(turismo)

de

projetos

1

8

Realização
Executada

32

53

54

72

64

64

1

2

13

27

37

37

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

Realização
Contratada
Realização
Executada

60
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

533

533

533

53

53

53
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Indicadores Comuns Comunitários
(core indicators)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Metas
Realização
Contratada
36.
Nº
de
(educação)

projetos

Total

n.d.
14

46

46

53

Realização
Executada

53

52

52

52

47

51

52

52

Metas

52

Realização
Contratada
37. Nº de alunos que
beneficiam
das
intervenções

2015

12.546

14.661

Realização
Executada

14.736

14317

14227

14.227

12.899

14077

14227

14.227

Metas

14.328

Realização
Contratada
38.
Nº
(Saúde)*

de

projetos

Realização
Executada
Metas

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

40. Nº de projetos que
visam
estimular
a
atividade empresarial, o
empreendedorismo e a
utilização
das
novas
tecnologias
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

n.a.
2

35

102

Realização
Executada

323

251

237

237

237

5

92

177

237

237

Metas

237

Realização
Contratada

8

13

8

Realização
Executada

8

8

8

2

6

6

Metas
Realização
Contratada

8
14

Realização
Executada
Metas

50

55

71

68

70

70

70

50

67

70

70
68

* Este indicador "Não se Aplica" de acordo com o texto do PO

Relativamente à análise dos Indicadores Comuns Nacionais, constantes do Anexo I, observa-se uma
evolução significativa face aos anos anteriores, do nível de execução física correspondente aos valores
contratados pelo POR Lisboa.

No que concerne aos indicadores afetos à Agenda Operacional Fatores de Competitividade,
salientam-se um conjunto de intervenções já contratadas que terão um impacto direto no estímulo da
qualificação do tecido produtivo, por via da inovação, do desenvolvimento tecnológico e do incentivo ao
empreendedorismo, bem como na melhoria de diversas componentes da envolvente da atividade
empresarial, com relevo para a redução dos custos públicos de contexto. Salientam-se neste caso os
seguintes indicadores:


ICN-Tri-001 – Empresas beneficiárias de ajudas diretas ao investimento (no âmbito dos sistemas
de incentivos), totalizando no final de 2014, 316 empresas (contratualizadas) e 108 executadas.



ICN-Anual-002 – "Empresas beneficiárias de ajudas diretas ao investimento nos sectores
intensivos em conhecimento e média-alta e alta tecnologia, que totaliza 231 empresas
beneficiárias, contratadas e 79 executadas.



ICN-Tri-002 – Investimento total nos projetos de apoio a empresas no âmbito dos sistemas de
incentivos, que ascende a 351.100 mil euros correspondendo a um investimento elegível de
274.296 mil euros (contratado) e um investimento de 83.199 mil euros correspondendo a um
investimento elegível de 56.341 mil euros (executado)
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ICN-Tri-003 – Novas empresas/start-up apoiadas no âmbito dos sistemas de incentivos,
contabilizando no final de 2014, 28 novas empresas apoiadas, das quais 26 desenvolvem
atividades em sectores intensivos em conhecimento e média-alta e alta tecnologia (ICN-Tri-004),
encontrando-se executadas 11.



ICN-Anual-004 – Empresas apoiadas em sectores de produção transacionável
internacionalizável, num total de 36 empresas (contratualizadas) estando 13 já executadas.



ICN-Anual-009 – Garantias prestadas às PME, ascendiam a 499 garantias no âmbito dos apoios
concedidos pelas Linhas de Crédito PME Investe I e II, o que corresponde a 499 empresas
apoiadas através dos mecanismos de Engenharia Financeira, mais concretamente pelo
regulamento SAFPRI (ICN-Tri-005).



ICN-Tri-006 – Investimento Total em I&DT, que a 31 de dezembro de 2014, somava 166.787 mil
euros e um correspondente Investimento Elegível de 126.543 mil euros.



ICN - Anual-012 – Investimento total em projetos de cooperação empresas-instituições de
investigação, registou 41.086 mil euros e um correspondente Investimento elegível de 35.585 mil
euros.



Quanto aos Indicador ICN-Tri-008 – Lojas do cidadão, centros multisserviços e balcões únicos e
ICN- AAE-001 – População servida lojas do cidadão, centros multisserviços e balcões únicos, já
se encontram contratualizadas 33 operações de balcões únicos do regulamento específico
“Sistemas de apoio à Modernização Administrativa”, correspondendo a uma população servida de
1.614.084 habitantes.

e

Em relação à Agenda Valorização do Território, salientamos os seguintes indicadores:


ICN-Anual-020 – Ações de sensibilização e estímulo à reciclagem e reutilização de resíduos,
onde se encontram 41 operações contratualizadas nesta tipologia ( o aumento deve-se a duas
operações que atualizaram indicadores em sede de encerramento), com uma População
abrangida por ações de sensibilização e estimulo à reciclagem e reutilização de resíduos de
66.311 habitantes - ICN - Anual-021. O significativo decréscimo, face a 2013, deve-se a uma
operação que atualizou os indicadores em fase de encerramento e em que houve ações
realizadas mas não imputadas ao POR Lisboa;



ICN-Anual-022 – Operações de gestão ativa de espaços protegidos e classificados, onde se
encontram 4 operações contratualizadas e executadas, em termos de execução financeira estão
contratados 3,18 milhões de euros de investimento e executados 3,18 milhões de euros;



ICN-Anual-023 – Área classificada abrangida por intervenções de gestão ativa de espaços
protegidos e classificados com 17.206 hectares contratados e já integralmente executados. O
aumento deve-se à atualização do indicador em fase de encerramento das operações;



ICN-Tri-013 - Projetos contratados/concluídos de prevenção e gestão de riscos naturais e
tecnológicos com 4 operações contratadas e já concluídas, em termos de execução financeira
estão contratados e já integralmente executados 177,6 mil euros;



ICN - Anual-024 - População abrangida por Planos de emergência de proteção civil, com uma
população abrangida de 313.062 habitantes (contratada), estando executados planos que
abrangem uma população de 313.062 habitantes;



ICN - Anual-025 - Protocolos de parceria para a regeneração urbana com 28 protocolos
contratados e já executados, em termos de execução financeira os valores contratados e
executados ascendem os 195 milhões de euros;



ICN - Anual-026 - Parceiros envolvidos nas parcerias para a regeneração urbana, um total de 62
parceiros contratados e 51 como executado;



ICN - Anual-027 - População abrangida por operações de regeneração urbana com 1478214
habitantes referentes a operações contratadas e 1478214habitantes referentes a operações
executadas, no âmbito do regulamento específico “Reabilitação Urbana”;



ICN - Anual-028 - Área intervencionada por operações de regeneração urbana com 1.980.797
m2 de área contratada e 1.830.477 de área executada no âmbito do regulamento específico
“Reabilitação Urbana”. O aumento deve-se à atualização do indicador em fase de encerramento
das operações;

|29

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014


ICN - Anual-029 - Programas estratégicos de desenvolvimento urbano, num total de 3 Programas
Estratégicos, no âmbito do regulamento específico “Redes Urbanas para a Competitividade e
Inovação”;



ICN - Anual-030 - Municípios envolvidos nos programas estratégicos de desenvolvimento urbano,
num total de 2 municípios, no âmbito do regulamento específico “Redes Urbanas para a
Competitividade e Inovação;



ICN - Anual-031 - Outros parceiros envolvidos nos programas estratégicos de desenvolvimento
urbano, em número de 3, no âmbito do regulamento especifico “Redes Urbanas para a
Competitividade e Inovação;



ICN-Tri-014 - Equipamentos sociais, Equipamentos desportivos, Equipamentos culturais
(bibliotecas públicas, arquivos públicos, teatros e cineteatros, cinema digital e centros de arte
contemporânea) estando contratados respetivamente 17, 15 e 27 equipamentos respeitantes a
operações aprovadas no âmbito do regulamento especifico “Reabilitação Urbana” (diminuição
devido a rescisões) e executados 16, 12 e 26, respetivamente;



ICN - Anual-032 - População abrangida por equipamentos sociais, equipamentos desportivos,
equipamentos culturais abrange respetivamente uma população de 16.431, 520.776 e 913.591
habitantes resultantes das operações contratadas dos equipamentos referidos no indicador
anterior ICN.Tri-014.

Em relação à Agenda Potencial Humano, salientamos os seguintes indicadores:


ICN-Tri-015 – Centros escolares do 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar
construídos e/ou ampliados/requalificados, onde se encontram 52 operações contratadas nesta
tipologia e 52 executadas;



ICN-Anual-033 - Alunos abrangidos por centros escolares do 1.º Ciclo do Ensino Básico e da
Educação Pré-Escolar construídos e/ou ampliados/requalificados, abrangendo 14.227 alunos
resultantes das 52 operações contratadas no indicador anterior e 14.227 alunos relativos às
operações já executas. Houve o ajustamento deste indicador em sede de encerramento.

2.1.2 Realização financeira do Programa Operacional

Aprovações e Taxas de Compromisso
A 31 de dezembro de 2014, o POR Lisboa tinha já aprovado um investimento total de 712,7 M€, um
investimento elegível de 611,6 M€, uma despesa pública 445,0 M€ e um FEDER de 309,5 M€.
A taxa de compromisso, no mesmo período, atingiu os 100,91% face ao total programado. Foi no Eixo 3
que se verificou uma maior taxa de compromisso, atingindo os 108,34% da dotação do Eixo. A taxa de
compromisso obtida no Eixo 1 foi de 97,52%, no Eixo 2 de 100,59% e no Eixo 4 de 91,53%. No decurso
do ano de 2014 as taxas de compromisso dos vários eixos, com exceção do eixo 4, baixaram em virtude
da rescisão de operações.
A repartição por Eixo prioritário encontra-se nos quadros seguintes, sendo sua análise detalhada no
capítulo 3.

Quadro 2.2: Candidaturas aprovadas a 31 dezembro 2014 (€)

Total PO

910

Custo total
Despesa
Fundo
elegível
Pública
712.658.131,22 611.586.853,48 445.022.629,90 309.473.979,16

Eixo Prioritário 1

526

445.593.669,82 364.661.364,10 198.270.465,12 151.426.307,40

Eixo Prioritário 2

145

101.098.706,81

91.126.730,33

56.051.308,61

Eixo Prioritário 3

208

153.277.971,54 143.909.223,69 143.900.681,62

92.872.733,45

Eixo Prioritário 4

31

Eixo Prioritário

Nº

Custo total

12.687.783,05

91.291.512,86
11.724.752,83

11.724.752,83

9.123.629,70
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Quadro 2.3: Taxas de Compromisso por Eixo a 31 dezembro 2014 (€)
Eixo Prioritário

Fundo Programado

Taxa de Compromisso
(%)

Fundo Aprovado

Total PO

306.689.171

309.473.979,16

100,91%

Eixo Prioritário 1

155.273.945

151.426.307,40

97,52%

Eixo Prioritário 2

55.723.914

56.051.308,61

100,59%

Eixo Prioritário 3

85.723.914

92.872.733,45

108,34%

Eixo Prioritário 4

9.967.398

9.123.629,70

91,53%
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Execução Financeira e Pagamentos aos beneficiários
O total de despesas pagas pelos beneficiários, ou seja, o total do investimento elegível executado até ao
fim do ano 2014, atingiu os 422,18 milhões de euros, correspondendo-lhe uma despesa pública de
359,94 milhões de euros e um FEDER de 251,67 milhões de euros.
Até 31/12/2014 foram efetuados pagamentos aos beneficiários no montante FEDER de 249,23 milhões
de euros, correspondendo a uma taxa de 78,77% do aprovado, sendo que este valor não contempla os
montantes pagos em operações que vieram a ser anuladas/ rescindidas.
Os citados montantes encontram-se desagregados por Eixo no quadro seguinte:

Quadro 2.4: Fundo Executado e Pago a 31 dezembro 2014 (€)

Eixo Prioritário

Fundo Executado

Fundo Pago

Taxa de
realização
(EX/AP)

Taxa de
pagamento
(PG/AP)

Total PO
(FEDER)

243.776.971,91

249.230.744,65

78,77%

80,53%

Eixo Prioritário 1

94.352.061,68

99.902.870,90

62,31%

65,97%

Eixo Prioritário 2

53.878.853,30

53.471.597,88

96,12%

95,40%

Eixo Prioritário 3

89.279.774,47

89.452.940,77

96,13%

96,32%

Eixo Prioritário 4

6.266.282,46

6.403.335,10

68,68%

70,18%

Durante o ano de 2014 foram efetuados 2 Certificados de Despesa e Pedidos de Pagamento (CDPP) à
CE, a que corresponde um montante de despesa elegível de 8.036.186,15 €, totalizando um montante
de despesas elegíveis de 422,2 milhões de euros.
O Quadro seguinte reflete os Certificados de Despesa e Pedidos de Pagamento (CDPP) enviados à CE,
acumulados a 31 de Dezembro de 2014 e para o ano 2014.

Quadro 2.5: Realização Financeira (CDPP)

Eixo
Prioritário

Financiamento
Total do PO
(União e
Nacional) (€)
1

Eixo
Prioritário 1

194.328.697

Base de
Total da
cálculo da
despesa elegível
contribuição
certificada paga
da UE (Custo
pelos
Públ. ou Total) beneficiários (€)
2

3

194.014.183

Contribuição
pública
correspondente
(€)

Taxa de
execução
(%)

4

5 = 4/1

131.954.285

67,90%
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Eixo
Prioritário

Financiamento
Total do PO
(União e
Nacional) (€)

Base de
Total da
cálculo da
despesa elegível
contribuição
certificada paga
da UE (Custo
pelos
Públ. ou Total) beneficiários (€)

1

FEDER

194.328.697

Eixo
Prioritário 2

84.609.648

FEDER

84.609.648

Eixo
Prioritário 3

130.160.817

FEDER

130.160.817

Eixo
Prioritário 4

12.778.456

FEDER
Total PO

2

3

DP

DP

DP

12.778.456

DP

421.877.618

Em 2014

Contribuição
pública
correspondente
(€)
4

Taxa de
execução
(%)
5 = 4/1

194.014.183

131.954.285

67,90%

84.088.295

83.916.282

99,18%

84.088.295

83.916.282

99,18%

137.353.839

137.345.309

105,52%

137.353.839

137.345.309

105,52%

6.721.868

6.721.868

52,60%

6.721.868

6.721.868

52,60%

422.178.185

359.937.743

85,32%

43.643.165

32.942.865

Durante o ano de 2014 o montante transferido pela CE para a AG e OI e pagamentos aos beneficiários
correspondeu a 33.371.911,66 € e as recuperações e devoluções no final do ano atingiram os
4.857.228,98 €.
O n.º 2 do artigo 34.º do Regulamento (CE) 1083/ 2006 determina que se podem financiar com o FEDER,
de forma complementar e até um limite de 10% do financiamento comunitário de cada Eixo Prioritário de
um Programa Operacional, operações que sejam abrangidas pelo âmbito de intervenção do FSE.
Conforme apresentado no ponto 2.6.1, ilustrado no Quadro 2.19, até 2014 foram apoiadas 44 operações
num total de FEDER aprovado que ascende a 864.458,88€, na área da Formação Profissional, no
âmbito dos Regulamentos dos Sistemas de Incentivos às Empresas, no Eixo 1 do POR Lisboa.

Quanto à situação das operações, constatamos que 52% das operações já estão concluídas e as
restantes 48% ainda se encontram em curso, embora algumas já estejam fisicamente concluídas.
A situação por eixo prioritário é a seguinte:

Quadro 2.6: Projetos em curso e concluídos (em €)
Estado Operação
por EP
LISBOA-01

N.º de
Oper.

Aprovado
Custo Total
Elegível

Executado
Fundo

Custo Total
Elegível

Fundo

526

364.661.364,10

151.426.307,40

206.497.593,59

94.352.061,68

Em curso

351

282.362.282,47

112.041.213,07

125.768.936,09

55.762.379,21

Concluída

175

82.299.081,63

39.385.094,33

80.728.657,50

38.589.682,47

145

91.291.512,86

56.051.308,61

87.969.619,41

53.878.853,30

Em curso

38

35.487.417,90

22.561.956,34

32.237.130,46

20.436.044,93

Concluída

107

55.804.094,96

33.489.352,27

55.732.488,95

33.442.808,37

208

143.909.223,69

92.872.733,45

139.015.883,16

89.279.774,47

Em curso

35

42.390.327,96

26.592.688,09

37.496.987,43

22.999.729,11

Concluída

173

101.518.895,73

66.280.045,36

101.518.895,73

66.280.045,36

31

11.724.752,83

9.123.629,70

8.505.395,41

6.266.282,46

10

6.685.604,68

5.596.226,00

3.466.247,26

2.738.878,76

LISBOA-02

LISBOA-03

LISBOA-04
Em curso
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Estado Operação

N.º de

por EP

Oper.

Concluída
Total PORL

Aprovado
Custo Total
Elegível

Executado
Fundo

Custo Total
Elegível

Fundo

21

5.039.148,15

3.527.403,70

5.039.148,15

3.527.403,70

910

611.586.853,48

309.473.979,16

441.988.491,57

243.776.971,91

Gráfico 2.1: Estado das operações (em n.º e mil. €)
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Em curso

Concluída

166.792

142.682

141.840

101.937

434

476

N.º operações

Fundo Aprovado

Fundo Executado

Realização financeira e overbooking
Considerando que a taxa de compromisso do programa reduziu significativamente nos últimos 2 anos
conforme quadro evidencia o quadro” Taxas de Compromisso por Eixo a 31 dezembro 2014” e que se
aproxima o encerramento do programa, no ano 2014 foram abertos 4 concursos em overbooking, nas
tipologias do Eixo 1 da Promoção e capacitação institucional e do Sistema de Apoio a Infraestruturas
Científicas e Tecnológica, no Eixo 2 na Reabilitação urbana e no Eixo 3, na tipologia da Rede Escolar 1º
Ciclo Edu. Pré-Escolar, envolvendo um montante de fundo a concurso de 3000000.00, 4000000.00,
6000000.00 e 2000000.00 respetivamente, totalizando 15 milhões de euros.
Os citados concursos conduziram a um FEDER aprovado em overbooking no montante de 19,6 milhões
de euros correspondendo a 71 operações, das quais 41 no eixo 1, 24 no eixo 2 e 6 no eixo 3.
De salientar que os referidos montantes e concursos não foram detalhados no presente relatório uma
vez os mesmos foram lançados de forma condicionada, não havendo garantia de financiamento para os
respetivos beneficiários.
No ano 2015 foram ainda abertos, e já decididos, em overbooking mais 3 concursos nas tipologias de
Sistema de Apoios à modernização administrativa (eixo 1), reabilitação urbana (Eixo 2), rede escolar
(eixo 3), conduzindo a um montante FEDER de 26 milhões de euros e 77 operações, das quais 18 no
eixo 2, 47 no eixo 2 e 12 no eixo 3.
As referidas aprovações pretendem criar uma “bolsa” de operações que permita compensar as
significativas quebras estimadas e em curso no âmbito do sistema de incentivos às empresas do eixo 1.
Neste âmbito, no decurso de 2015, prevê-se apresentar uma reprogramação do Programa para a
redistribuição inter-eixos das respetivas alocações FEDER atribuídas.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
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2.1.3 Informação sobre a repartição da utilização dos fundos

Aprovações por Forma de Financiamento
Durante o ano de 2014, no que respeita às formas de financiamento, a maior parte dos Projetos integram
ajudas não reembolsáveis, tendo-se também registado execução em ajudas não reembolsáveis e Ajuda
(Empréstimo). A parte referente a Ajudas (empréstimo, bonificação de juros, garantias) inclui o projetos
de engenharia financeira “Linhas PME Investe I e II” e “Linha de Crédito Investe QREN”, financiado por
participação FEDER do PORLisboa no FINOVA (Fundo de Apoio ao Financiamento à Inovação) no
primeiro caso e no FCGM (Fundo de Contragarantia Mútuo) no segundo caso. Esta dimensão “Ajuda”
(Código 2) inclui também todos os projetos apoiados no âmbito do SI Inovação, uma vez que neste
regulamento o incentivo assume a forma de reembolsável, bem como 2 projetos apoiados no âmbito do
SI QPME que têm uma parte de financiamento reembolsável.

Quadro 2.7: Repartição da contribuição comunitária por dimensão Formas de Financiamento
Fundo
Código

Aprovação

Designação
Nº Oper.

1

Ajuda
reembolsável

2

não

Execução

Montante

Montante

€

€

Tx EX/AP

853

264.562.542,26

219.644.631,32

83,02%

Ajuda (empréstimo,
bonificação de juros,
garantias)

50

28.153.274,16

16.441.972,80

58,40%

3

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

6

11.758.162,74

2.690.367,79

22,88%

4

Outras formas
financiamento9

1

5.000.000,00

5.000.000,00

100,00%

309.473.979,16

243.776.971,91

78,77%

de

TOTAL PO

910

Aprovações por Tipo de Território
Quanto à repartição da contribuição comunitária por dimensão tipo de Território esta enquadra-se na sua
globalidade na tipologia “aglomeração urbana”. Mesmo as 40 operações classificadas com a tipologia
“não aplicável”, estas referem-se a projetos que englobam mais do que um promotor, mas cujo promotor
líder se localiza num território tipo “aglomeração urbana”.

Quadro 2.8: Repartição da contribuição comunitária por dimensão Tipo de Território
Fundo
Código

Aprovação

Designação
Nº
Oper.

1

Aglomeração
urbana

2

Zona de montanha

3

Ilhas

4

Zonas de fraca e

870

Execução

Montante €

Montante €

290.053.311,28

231.298.029,51

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

277
9

Tx EX/AP

O código 4 – Outras formas de financiamento refere-se à iniciativa JESSICA

79,74%
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Fundo
Código

Aprovação

Designação
Nº
Oper.

Execução

Montante €

Montante €

Tx EX/AP

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

0

6

Antigas fronteiras
externas da UE
(após 30.04.2004)

0

0

0

0%

7

Região
ultraperiférica

0

0

0

0%

8

Zona
de
cooperação
transfronteiriça

0

0

0

0%

9

Zona
cooperação
transnacional

0

0

0

0%

10

Zona
cooperação
regional

0

0

0

0%

0

Não aplicável

5

0

0

0%
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de

de
inter-

TOTAL PO

40

19.420.667,88

12.478.942,40

64,26%

910

309.473.979,16

243.776.971,91

78,77%

Aprovações por Atividade Económica
No que respeita à Atividade Económica os montantes aprovados e executados encontram-se
distribuídos na Tabela e gráficos seguintes:

Quadro 2.9: Repartição da contribuição comunitária por dimensão Atividade Económica

Fundo
Código

Designação

Aprovação
Nº Oper.

Execução

Montante €

Montante €

Tx EX/AP

1

Agricultura, caça e silvicultura

0

0,00

0,00

0,00%

2

Pesca

0

0,00

0,00

0,00%

3

Indústrias alimentares e das bebidas

12

2.587.354,18

1.346.481,21

52,04%

4

Fabrico de têxteis e produtos têxteis

2

1.048.750,30

940.496,48

89,68%

5

Construção
transporte

8

6.880.155,17

2.151.011,94

31,26%

6

Indústrias transformadoras diversas

69

25.994.535,92

15.935.066,01

61,30%

7

Extração de produtos energéticos

0

0,00

0,00

0,00%

8

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

0

0,00

0,00

0,00%

9

Captação, tratamento e distribuição
de água

0

0,00

0,00

0,00%

10

Correios e telecomunicações

0

0,00

0,00

0,00%

11

Transportes

13

6.345.509,84

5.986.074,68

94,34%

de

material

de

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Fundo
Código

Designação

Aprovação
Nº Oper.

Execução

Montante €

Montante €

Tx EX/AP

12

Construção

94

61.688.749,91

56.807.628,07

92,09%

13

Comércio por grosso e a retalho

35

3.840.978,52

2.247.678,47

58,52%

14

Hotéis e restaurantes

1

620.469,20

576.940,96

92,98%

15

Atividades financeiras

9

21.794.562,37

10.890.646,69

49,97%

16

Atividades imobiliárias, alugueres e
serviços prestados às empresas

288

68.306.513,29

45.449.213,51

66,54%

17

Administração pública

69

10.236.837,15

8.527.569,88

83,30%

18

Educação

55

50.145.091,34

50.069.372,86

99,85%

19

Atividades de saúde humana

1

121.100,88

73.967,64

61,08%

20

Ação social e serviços coletivos,
sociais e pessoais

30

5.327.439,25

4.118.206,53

77,30%

21

Atividades associadas ao ambiente

68

10.766.779,47

10.348.270,85

96,11%

22

Outros serviços não especificados

134

25.321.907,87

22.578.496,72

89,17%

0

Não aplicável
TOTAL PO

22

8.447.244,50

5.729.849,41

67,83%

910

309.473.979,16

243.776.971,91

78,77%

Verificou-se a predominância nas seguintes atividades económicas, em termos de montantes aprovados:


Atividades Imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas – 22,1%;



Construção – 19,9%



Educação – 16,2%;



Atividades financeiras – 8,4%

Em termos de execução face ao aprovado as atividades económicas com maior execução são:


Educação – 99,8%;



Atividades associadas ao ambiente – 96,1%



Transportes – 94,3%;



Hotéis e restaurantes – 93,0%

|37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Gráfico 2.2: Fundo Aprovado / Executado por dimensão Atividade económica

FEDER Executado

FEDER Aprovado

5.730
8.447

Não aplicável

22.578
25.322

Outros serviços não especificados

4.118
5.327

Ação social, serv colet., sociais e pessoais

Actividades de saúde humana
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10.348
10.767

Actividades associadas ao ambiente

74
121

50.069
50.145

Educação
8.528
10.237

Administração pública

45.449

Activ imobil., alug. e serv. prest. empresas

68.307
10.891

Actividades financeiras

Hotéis e restaurantes

Comércio por grosso e a retalho

21.795

577
620
2.248
3.841
56.808
61.689

Construção

Transportes

5.986
6.346

15.935

Indústrias transformadoras diversas

Construção de material de transporte

25.995

2.151
6.880

Fabrico de têxteis e produtos têxteis

940
1.049

Indústrias alimentares e das bebidas

1.346
2.587

Aprovação e execução por Regulamento Específico
A situação referente às aprovações e execuções por Regulamento Específico (RE) está patente no
quadro e gráfico seguinte.

De salientar os seguintes RE que já atingiram a taxa de execução de 100%:


Apoio a Infraestruturas Científicas e Tecnológicas



Economia Digital e Sociedade do Conhecimento



Gestão Ativa de Espaços Protegidos e Classificados



Ações de Valorização e Qualificação Ambiental



Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos - Ações Imateriais



Mobilidade Territorial
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Otimização da Gestão de Resíduos e Melhoria do Comportamento Ambiental



Iniciativa Comunitária Jessica

Com taxas de execução superiores a 90% estão os seguintes RE:


Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar.



Ações de Valorização do Litoral



Política de Cidades - Parcerias para a Regeneração Urbana



Política de Cidades - Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação



Apoio à Modernização Administrativa



Energia



Política de Cidades - Parcerias para a Regeneração Urbana
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Com uma execução de 24,17%, devido a aprovações ocorridas apenas em finais de 2012, está o RE
Apoio a Ações Coletivas.
Uma análise mais detalhada por RE encontra-se no capítulo 3. Execução por Eixo Prioritário.

Quadro 2.10: Aprovação e Execução, por Regulamento Específico
Eixo Prioritário / Regulamento
Específico

Fundo Aprovado €

Eixo Prioritário 1 - Total

Fundo Executado €

Tx EX/AP
(Fundo)

151.426.307,40

94.352.061,68

62,31%

21.496.438,05

11.847.754,80

55,11%

Incentivos
à
Investigação
e
Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT)

71.101.299,19

48.477.971,99

68,18%

Incentivos à Inovação (SI Inovação)

22.198.550,95

12.344.970,91

55,61%

Engenharia Financeira

Incentivos
à
Qualificação
Internacionalização
de
PME
Qualificação de PME)

e
(SI

16.794.562,37

5.890.646,69

35,07%

Apoio à Modernização Administrativa

2.197.521,13

2.036.551,27

92,67%

Promoção e Capacitação Institucional

7.002.700,86

3.464.599,15

49,48%

Apoio a Ações Coletivas

305.985,58

73.967,64

24,17%

Política de Cidades - Redes Urbanas
para a Competitividade e Inovação

1.736.701,63

1.623.051,59

93,46%

Apoio a Infraestruturas Científicas e
Tecnológicas

2.037.292,20

2.037.292,20

100,00%

Economia Digital
Conhecimento

6.555.255,44

6.555.255,44

100,00%

56.051.308,61

53.878.853,30

96,12%

Gestão Ativa de Espaços Protegidos e
Classificados

1.284.846,58

1.284.846,58

100,00%

Ações de Valorização e Qualificação
Ambiental

1.282.291,28

1.282.291,28

100,00%

Ações de Valorização do Litoral

1.656.565,11

1.642.849,21

99,17%

Prevenção e Gestão de Riscos Naturais
e Tecnológicos - Ações Imateriais

88.776,16

88.776,16

100,00%

Política de Cidades - Parcerias para a
Regeneração Urbana

42.502.546,98

40.474.432,17

95,23%

6.871.299,75

6.871.299,75

100,00%

756.996,90

756.996,90

100,00%

1.607.985,85

1.477.361,25

91,88%

e

Sociedade

do

Eixo Prioritário 2 - Total

Mobilidade Territorial
Otimização da Gestão de Resíduos e
Melhoria do Comportamento Ambiental
Energia
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Eixo Prioritário / Regulamento
Específico

Fundo Aprovado €

Fundo Executado €

Tx EX/AP
(Fundo)

Eixo Prioritário 3 - Total

92.872.733,45

89.279.774,47

96,13%

Política de Cidades - Parcerias para a
Regeneração Urbana

36.795.177,65

33.346.692,77

90,63%

Requalificação da Rede Escolar do 1º
Ciclo do Ensino Básico e da Educação
Pré-Escolar.

49.937.553,96

49.931.757,61

99,99%

Rede de Equipamentos Culturais

1.140.001,84

1.001.324,09

87,84%

Iniciativa Comunitária Jessica

5.000.000,00

5.000.000,00

100,00%

Eixo Prioritário 4 - Total

9.123.629,70

6.266.282,46

68,68%

Ações de Assistência Técnica

9.123.629,70

6.266.282,46

68,68%

Total Programa Operacional

309.473.979,16

243.776.971,91

78,77%
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Eixo 1

Eixo 2

Eixo 3

Assistência Técnica

IC Jessica

Rede de Equip. Culturais

RRE 1º Ciclo do EB e da Edu. Pré-Escolar.

Política de Cidades - PRU

Energia

Optim. Gestão de Resíd. e Melhoria Comp. Ambiental

Mobilidade Territorial

Política de Cidades - PRU

Prev. e Gestão Riscos Naturais e Tecn. - Ações Imateriais

FEDER Aprovado

Acções de Valorização do Litoral

Acções de Valoriz. e Qualif. Ambiental

Gestão Ativa Espaços Proteg. Classif.

Econ. Digital e Soc. Conhecimento

Apoio a Infra-estruturas Cient. Tecnol.

Política de Cidades - RUCI

Apoio a Acções Colectivas

Promoção e Capacitação Institucional

Apoio à Modernização Administrativa

Engenharia Financeira

SI Inovação

SI I&DT

SI Qualificação de PME
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Gráfico 2.3: Aprovação / Execução Fundo, por Regulamento Específico

FEDER Executado

|41

Eixo
4

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014

2.1.4 Informação sobre o apoio por grupos alvo

No caso do Eixo 1, as empresas são os principais grupos alvo, definidas sob a forma “de qualquer
natureza e sob qualquer forma jurídica”, tendo também um papel relevante as entidades abrangidas pelo
Sistema Científico e Tecnológico Nacional enquanto parceiras nos projetos afetos ao SI I&DT e as
Associações Empresariais no caso específico do SI QPME (projetos conjuntos).
As entidades da Administração Pública Central e Local e respetivas associações e outras pessoas
coletivas de direito público (ex.: CCDRLVT, Municípios, Juntas de Freguesia, Associações de Municípios,
Área Metropolitana e Institutos Públicos) caracterizam os restantes grupos alvo do Eixo 1.
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Efetivamente, as entidades privadas, onde se incluem as empresas (PME e não PME), representam 87,6%
das operações e 89,0% do FEDER aprovado no Eixo 1 do PORL. No que concerne às entidades
públicas, estas correspondem a 12,4% das operações e 11,0% do FEDER aprovado.
No que se refere aos Eixos da Valorização Territorial (Eixo 2) e da Coesão Social (Eixo 3), as entidades
públicas, onde se incluem os municípios e outras entidades da administração local, têm assumido um
papel preponderante (82,4% do total das operações dos dois eixos e 89,0% do Fundo Aprovado também
para estes dois eixos), designadamente ao nível das Parcerias para a Regeneração Urbana, enquanto
líderes dos respetivos Programas de Ação e Parcerias Locais, bem como da Requalificação da Rede
Escolar, na vertente do pré-escolar e 1º ciclo, onde são significativas as competências municipais.
Os restantes principais beneficiários das operações destes dois eixos são entidades privadas que
representam cerca de 17,6% das operações e 11,0% do FEDER aprovado.
O número de operações e o Fundo aprovado e executado por tipologia de beneficiário, agregado por
Eixo Prioritário, encontra-se detalhado no quadro seguinte:

Quadro 2.11: Aprovações / Execuções Fundo por Eixo Prioritário e Tipologia de Beneficiário (em €)
Eixo
Prioritário

Tipologia de Beneficiário

Fundo
Executado

43

4.362.313,63

3.036.694,35

Administração Direta Serviços Centrais

7

9.930.053,10

9.699.276,73

Administração Direta Serviços Periféricos

3

131.235,64

131.235,64

Administração Indireta Serviços Personalizados

3

1.609.027,97

1.495.377,93

Agências e associações de desenvolvimento regional
e local

3

62.793,03

45.077,49

Associações empresariais

10

953.404,69

556.630,31

74

17.729.014,61

11.604.040,12

Empresas não financeiras públicas e participadas
maioritariamente pelo sector público

6

429.189,04

0,00

Entidade Privada sem fins lucrativos

2

135.780,80

0,00

Fundação

2

2.761.661,11

1.309.087,51

Instituições do Ensino Superior

3

160.843,34

0,00

Instituições do Ensino Superior

1

121.100,88

73.967,64

131

24.230.419,52

16.927.196,43

Não PME (recomendação 2003/361/CE)

85

37.277.302,19

20.795.972,84

Pequena empresa (recomendação 2003/361/CE)

145

34.737.605,48

22.786.858,00

8

16.794.562,37

5.890.646,69

526

151.426.307,40

94.352.061,68

Administração Autónoma Local

92

41.825.523,77

40.173.294,30

Administração Direta Serviços Centrais

6

243.896,62

243.896,62

média

dimensão

(recomendação

Microempresa (recomendação 2003/361/CE)

Soc.Púb.Inv., Soc.Cap.Risco, Invest.Inst. s/ controle
na emp.
Eixo 1 Total
Eixo 2

Fundo
Aprovado

Administração Autónoma Local

Empresa de
2003/361/CE)
Eixo 1

N.º de
Operações
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Eixo
Prioritário

Tipologia de Beneficiário

Fundo
Executado

2

462.378,25

462.378,25

Administração Indireta Serviços Personalizados

2

542.597,79

542.597,79

Agências e associações de desenvolvimento regional
e local

5

1.704.067,76

1.704.067,76

Associações empresariais

1

333.881,85

333.881,85

Cap. disperso s/ presumíveis proprietários de 25% ou
mais

1

4.255.914,30

4.255.914,30

Empresas não financeiras públicas e participadas
maioritariamente pelo sector público

10

5.147.394,04

4.747.992,79

Entidade Privada sem fins lucrativos

21

1.287.285,69

1.182.155,66

Fundação

3

190.684,29

179.614,20

2

57.684,25

53.059,78

145

56.051.308,61

53.878.853,30

169

82.612.089,71

80.059.333,00

não-governamentais

Eixo 2 Total
Administração Autónoma Local
Administração Direta Serviços Centrais

1

166.045,95

166.045,94

Administração Indireta Serviços Personalizados

7

1.221.734,13

1.211.554,78

Agências e associações de desenvolvimento regional
e local

2

101.362,91

101.362,91

Associações empresariais

1

19.500,00

19.500,00

Empresas não financeiras públicas e participadas
maioritariamente pelo sector público

2

283.019,26

241.303,48

Entidade Privada sem fins lucrativos

21

3.281.271,89

2.315.771,03

Fundação

3

185.304,66

162.498,39

1

2.404,94

2.404,94

1

5.000.000,00

5.000.000,00

208

92.872.733,45

89.279.774,47

Fundações,
organizações
(ONG) e outras associações

não-governamentais

Soc.Púb.Inv., Soc.Cap.Risco, Invest.Inst. s/ controle
na emp.
Eixo 3 Total

Eixo 4

Fundo
Aprovado

Administração Direta Serviços Periféricos

Fundações,
organizações
(ONG) e outras associações

Eixo 3

N.º de
Operações

Administração Autónoma Local

5

172.799,57

130.804,37

Administração Direta Serviços Centrais

16

7.903.335,44

5.278.486,39

Administração Indireta Serviços Personalizados

4

402.007,07

402.007,07

Empresas não financeiras públicas e participadas
maioritariamente pelo sector público

4

428.220,84

305.964,07

Entidade Privada sem fins lucrativos

2

217.266,78

149.020,56

Eixo 4 Total
Total Geral

31

9.123.629,70

6.266.282,46

910

309.473.979,16

243.776.971,91

A análise por tipologia de beneficiário, sem ter em atenção o eixo onde se integra, permite constatar que
a maior representatividade cabe às empresas, independentemente da sua dimensão, com 47,8% do total
de operações aprovadas e 36,8% do Fundo aprovado. A esta categoria segue-se a Administração
Autónoma Local com 34,0% do total de operações aprovadas e 41,7% do Fundo aprovado.
Em termos globais, as entidades privadas detêm 57,7% das operações aprovadas, a que corresponde
48,9% do FEDER aprovado, e as entidades públicas detêm 42,3% das operações aprovadas e 51,1% do
FEDER aprovado.

O detalhe das várias tipologias de beneficiário, além das acima mencionadas, encontra-se no quadro
seguinte:
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Quadro 2.12: Aprovações / Execuções Fundo por Tipologia de Beneficiário (€)
N.º de
Operações

Tipologia de Beneficiário

Fundo Aprovado

Fundo Executado

Administração Autónoma Local

309

128.972.726,68

123.400.126,02

Pequena empresa (recomendação 2003/361/CE)

145

34.737.605,48

22.786.858,00

Microempresa (recomendação 2003/361/CE)

131

24.230.419,52

16.927.196,43

Não PME (recomendação 2003/361/CE)

85

37.277.302,19

20.795.972,84

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

74

17.729.014,61

11.604.040,12

Entidade Privada sem fins lucrativos

46

4.921.605,16

3.646.947,25

Administração Direta Serviços Centrais

30

18.243.331,11

15.387.705,68

Empresas não financeiras públicas e participadas
maioritariamente pelo sector público

22

6.287.823,18

5.295.260,34

Administração Indireta Serviços Personalizados

16

3.775.366,96

3.651.537,57

Associações empresariais

12

1.306.786,54

910.012,16

Agências e associações de desenvolvimento
regional e local

10

1.868.223,70

1.850.508,16

Soc.Púb.Inv.,Soc.Cap.Risco,Invest.Inst.s/controle
na emp.

9

21.794.562,37

10.890.646,69

Fundação

8

3.137.650,06

1.651.200,10

Administração Direta Serviços Periféricos

5

593.613,89

593.613,89

Fundações, organizações não-governamentais
(ONG) e outras associações

3

60.089,19

55.464,72

Instituições do Ensino Superior

3

160.843,34

0,00

Cap. disperso s/ presumíveis proprietários de
25% ou mais

1

4.255.914,30

4.255.914,30

Instituições do Ensino Superior

1

Total Geral

910

121.100,88

73.967,64

309.473.979,16

243.776.971,91

2.1.5 Apoio restituído ou reutilizado
No POR Lisboa as verbas libertadas na sequência da anulação total ou parcial da participação pública
por motivo de irregularidades verificadas durante a execução do Programa Operacional, tal como
previsto no n.º 2 do artigo 98.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006, reverteram para a dotação
disponível do PO.
Na última certificação de 2014 foi suspenso pela AC, como medida preventiva, um montante de
despesas de 6,8 M€.
Durante o ano 2014 foram recuperados/devolvidos 4.857.228,98€, constituindo um saldo acumulado no
final do ano de 7.316.011,43 €.
10

Quanto à síntese das auditorias efetuadas ao POR Lisboa, em 2014 foram concluídas as seguintes :

Quadro 2.13: Quadro síntese das auditorias concluídas em 2014 (em €)

Organismo

Âmbito

ADC - Agência para o Ação de controlo transversal aos OI
Desenvolvimento
e com intervenção no âmbito dos SI

277
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Conforme data do relatório final

Relatório
Final n.º
Inf. N.º
I/384/2014

Desp.
Controlada
8.663.458,04

Desp. Não
Elegível
0,00

|44

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Organismo
Coesão, IP

Relatório
Final n.º

Âmbito

Desp.
Controlada

Desp. Não
Elegível

QREN
Amostras de operações
Lisboa) a auditar em 2014

(POR

2014/1/SC1
/LISBOA

1.831.107,18

0,00

Auditoria aos SGC do Turismo de
Portugal, enquanto OI dos PO
(COMPETE e Regionais)11

1714/2014

0,00

0,00

Auditoria para resposta à Carta da
IGF - Inspeção-Geral de Comissão Europeia, Ares (2014)
Finanças
393001, de 18 de fevereiro, relativa à
Missão
n.º
2012/PT/REGIO/J4/1182/1

2014/648

61.700.821,44

0,00

Auditoria temática aos sistemas de
gestão e controlo do QREN - FEDER

2014/1792

Total Geral
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3.285.502,44

25.713,48

108.440.749,74

25.713,48

De relevar ainda que durante 2014 a ADC - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP efetuou uma
ação de controlo à despistagem de duplicação de ajudas entre Programas Operacionais (FEDER e FC),
a qual também abrangeu o POR Lisboa, tendo concluído que existe uma segurança razoável quanto à
não existência de situações que configurem duplicação de financiamentos entre Programas.

De acordo com o parecer anual da IGF, constante no Relatório n.º 2014/2265 de 21/12/2014, as
conclusões relativas ao sistema comum FEDER apontam para o seguinte:
Tendo em conta as auditorias realizadas aos programas que integram o sistema comum em apreço,
consideramos existir uma segurança razoável para a emissão de uma opinião qualitativa quanto ao
funcionamento dos sistemas de gestão e de controlo das respetivas autoridades de gestão (vd. Anexo 8).
Acresce que, tendo por base uma auditoria específica sobre a autoridade de certificação, concluímos
que, em termos gerais, os procedimentos desenvolvidos respeitam a descrição dos sistemas de gestão e
controlo enviada oportunamente à Comissão, pelo que, embora carecendo de melhorias, funcionam e
salvaguardam o cumprimento dos requisitos aplicáveis por força dos artigos 58.º a 61.º do Regulamento
(CE) n.º 1083/2003, do Conselho, e da Secção 3 do Regulamento (CE) n.º 1828/2006, da Comissão.
O resultado das auditorias das operações desenvolvidas pela EAS adicionado dos erros identificados na
supervisão desenvolvida pela IGF, conduziu a um montante total de despesa não elegível de €1.247.723.
Decorrente da extrapolação efetuada, em observância das regras definidas no documento de orientação
da Comissão, o erro mais provável corrigido existente na população corresponde a cerca de 1,34% do
universo, ascendendo o limite superior a cerca de 2,19% daquele montante.
Considerando o resultado conjugado destas auditorias com o das auditorias de sistemas, bem como a
dimensão das amostras auditadas e o facto de que a autoridade de certificação já expurgou da
certificação de despesas todos os erros identificados, existe uma garantia razoável que os montantes
solicitados à Comissão estão isentos de erros materialmente relevantes, ou seja, o erro residual que
possa afetar o orçamento comunitário é inferior ao limite de materialidade de 2%.
Com base no exame mencionado supra, considero que, no período em questão, os sistemas de gestão
e de controlo estabelecidos para sistema comum em apreço, que integra os programas operacionais
identificados no anterior ponto 1, respeitaram os requisitos aplicáveis por força dos artigos 58.º a 62.º do
Regulamento (CE) n.º 1083/2006, do Conselho, e da secção 3 do Regulamento (CE) n.º 1828/2006, da
Comissão, e funcionaram de forma eficaz, de modo a dar garantias razoáveis de que as declarações de
despesas apresentadas à Comissão são corretas e, consequentemente, dar garantias razoáveis de que
as transações subjacentes respeitam a legalidade e a regularidade, exceto no que diz respeito ao
seguinte:


Em resultado das auditorias aos sistemas de gestão e controlo e das 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 adotar
pelas entidades auditadas. Algumas daquelas recomendações, embora mitigadas, ainda não foram
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POR Lisboa não tinha projetos nas condições apresentadas
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implementadas, parcial ou totalmente, conforme se resume no anterior ponto 7 do relatório anual de
controlo anexo;


Estimo que as exceções referidas não tenham tido outro impacto no total das despesas declaradas
a financiamento comunitário durante o ano financeiro de 2013, para além do que se encontra
referido nos pontos 4, 5 e 8 do relatório anual de controlo anexo, a propósito dos erros identificados
nas auditorias aos sistemas e das operações. Anote-se que a despesa confirmada como erro nas
auditorias de operações foi entretanto corrigida pela autoridade de certificação nas declarações
apresentadas à Comissão, o que reduz significativamente o risco residual.

Em face do exposto, entendo que as deficiências por satisfazer afetam apenas moderadamente os
requisitos essenciais do funcionamento dos sistemas de gestão e controlo da globalidade dos programas
operacionais que integram o sistema comum aqui em apreciação, pelo que os mesmos devem ser
classificados na Categoria 2, conforme previsto na Nota de Orientações sobre uma metodologia comum
para avaliação dos sistemas de gestão e controlo nos Estados-membro (documento COCOF
08/0019/00).
Sem afetar a opinião anterior, considero dever salientar o seguinte:


No período de 24 a 28 de novembro, a Comissão Europeia efetuou uma missão enquadrada na
monitorização das autoridades de auditoria abrangidas pela notificação em conformidade com o
artigo 73º do Regulamento (CE) nº 1083/2006, da qual apenas conheço as conclusões preliminares
transmitidas em reunião realizada no fim do trabalho junto das autoridades nacionais. Todavia,
essas conclusões preliminares levam-me a admitir a ausência de situações com impacto
materialmente relevante no funcionamento dos sistemas de gestão e controlo do presente sistema
comum.

No POR Lisboa não se registaram quaisquer alterações substanciais às condições de atribuição de
comparticipação às operações, tal como previsto no artigo 57.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006.

2.1.6 Análise qualitativa
Tomando como referência os objetivos e metas fixados no início do período de programação, e a
repartição de despesas por Categoria de Despesas e Tema Prioritário, bem como a reprogramação
técnica aprovada em 13/12/2011 e a 2ª reprogramação aprovada em 07/12/2012, apresenta-se nos
quadros seguintes a aprovação e execução do POR Lisboa até 31 de dezembro de 2014.
Salientamos que nas tabelas não foram considerados os temas que não têm aplicabilidade ou dotação
afeta no POR Lisboa.

Quadro 2.14: Aprovação e execução por Temas Prioritários e Earmarking (em €)
Fundo
Código

Designação do Tema Prioritário

Aprovação
Nº Proj.

Investigação
e
desenvolvimento
tecnológico,
inovação
e
empreendedorismo
Atividades de IDT em centros de
1
investigação
Infraestruturas de IDT (incluindo
implantação
material,
instrumentação
e
redes
2
informáticas de alta velocidade
entre os centros) e centros de
competência numa tecnologia
específica
Transferência de tecnologias e
aperfeiçoamento das redes de
cooperação entre pequenas e
3
médias empresas (PME), entre
estas e outras empresas e
universidades, estabelecimentos
de ensino pós-secundário de

Execução

Montante

Montante

Tx EX/AP

465

133.675.256,51

78.700.626,26

59%

61

25.423.198,99

15.739.575,27

62%
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Fundo
Código

Designação do Tema Prioritário

Aprovação
Nº Proj.

todos os tipos, autoridades
regionais, centros de investigação
e polos científicos e tecnológicos
(parques
científicos
e
tecnológicos, tecnopolos, etc.)
Apoio à IDT, em especial nas
PME (incluindo acesso a serviços
4
de
IDT
em
centros
de
investigação)
Apoio às PME na promoção de
produtos e processos de fabrico
amigos do ambiente (introdução
de sistemas eficazes de gestão
6
ambiental, adoção e utilização de
tecnologias de prevenção da
poluição,
integração
de
tecnologias limpas na produção)
Investimento
em
empresas
diretamente ligadas à investigação
e
à
inovação
(tecnologias
7
inovadoras, estabelecimento de
novas
empresas
por
universidades,
centros
e
empresas de IDT existentes, etc.)
Outros
investimentos
em
8
empresas
Outras medidas destinadas a
estimular a investigação, a
9
inovação e o empreendedorismo
nas PME
Sociedade da informação
Serviços e aplicações para os
cidadãos
(cibersaúde,
13
ciberadministração,
ciberaprendizagem,
ciberinclusão, etc.)
Outras medidas destinadas a
melhorar o acesso à utilização
15
eficiente de TIC por parte das
PME
Transportes
26
Transportes multimodais
Energia
Eficiência energética, cogeração,
43
gestão da energia
Proteção do ambiente e prevenção de
riscos
Gestão dos resíduos domésticos e
44
industriais
47
Qualidade do ar
Promoção da biodiversidade e
51
proteção da natureza (incluindo
rede NATURA 2000)
Promoção de transportes urbanos
52
limpos
Prevenção de riscos (incluindo a
conceção e execução de planos e
53
medidas destinados a prevenir e
gerir os riscos naturais e
tecnológicos)
Outras medidas de preservação
54
do ambiente e prevenção de
riscos
Turismo
55
Promoção dos recursos naturais
Proteção e desenvolvimento do
56
património natural
Outro
tipo
de
assistência
57
destinada a melhorar os serviços
do turismo
Atividades culturais
58
Proteção e preservação do

145

Execução

Montante

Montante

46.548.027,39

Tx EX/AP

32.143.364,81

69%
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2

93.883,05

18.279,39

19%

55

23.041.729,90

12.940.002,82

56%

186

21.402.555,00

11.829.475,41

55%

16

17.165.862,18

6.029.928,56

35%

29

10.736.257,79

10.575.287,93

99%

29

10.736.257,79

10.575.287,93

99%

3
3
23

5.930.110,57
5.930.110,57
1.607.985,85

5.930.110,57
5.930.110,57
1.477.361,25

100%
100%
92%

23

1.607.985,85

1.477.361,25

92%

26

4.530.296,52

4.530.296,52

100%

4

798.517,38

798.517,38

100%

3

168.779,37

168.779,37

100%

2

1.284.846,58

1.284.846,58

100%

2

941.189,18

941.189,18

100%

4

88.776,16

88.776,16

100%

11

1.248.187,85

1.248.187,85

100%

37
3

7.592.236,17
1.521.889,17

7.203.289,62
1.508.173,27

95%
99%

24

4.865.303,90

4.603.723,29

95%

10

1.205.043,10

1.091.393,06

91%

60
28

6.817.533,09
8.504.412,99

5.837.358,77
8.482.119,57

86%
100%
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Fundo
Código

Designação do Tema Prioritário

Aprovação
Nº Proj.

património cultural
Desenvolvimento
das
59
infraestruturas culturais
Outro
tipo
de
assistência
60
destinada a melhorar os serviços
culturais
Reabilitação urbana e rural
Projetos integrados de reabilitação
61
urbana e rural
Aumentar
a
adaptabilidade
dos
trabalhadores, das empresas e dos
empresários
Desenvolvimento de sistemas e
estratégias de aprendizagem ao
longo da vida nas empresas;
62
formação e serviços destinados a
melhorar a adaptabilidade à
mudança;
promoção
do
empreendedorismo e da inovação
Melhorar o acesso ao emprego e a
sustentabilidade
Ações específicas para aumentar
a participação dos migrantes no
70
emprego e assim reforçar a sua
inserção social
Investimento em infraestruturas sociais
75
Infraestruturas de ensino
79
Outras infraestruturas sociais
Reforço das capacidades institucionais
aos níveis nacional, regional e local
Mecanismos para melhorar a
conceção, o acompanhamento e a
avaliação
de
políticas
e
81
programas aos níveis nacional,
regional e local, reforço das
capacidades de execução de
políticas e programas
Assistência Técnica
Preparação,
execução,
85
acompanhamento e inspeção
Avaliação e estudos: informação e
86
comunicação
TOTAL Temas Prioritários
TOTAL Earmarking

Execução

Montante

Montante

Tx EX/AP

11

4.056.405,77

4.021.920,39

99%

21

2.761.127,32

1.815.438,38

66%

113

55.319.366,59

52.479.602,81

95%

113

55.319.366,59

52.479.602,81

95%

10

685.679,59

565.837,40

83%

10

685.679,59

565.837,40

83%

1

1.711,50

1.711,50

100%

1

1.711,50

1.711,50

100%

87
54
33

59.701.528,49
51.392.698,74
8.308.829,75

58.208.677,12
51.386.902,39
6.821.774,73

97%
100%
82%

25

5.247.973,80

3.518.410,13

67%

25

5.247.973,80

3.518.410,13

67%

31

9.123.629,70

6.266.282,46

69%

26

8.866.838,94

6.080.613,48

69%

5

256.790,76

185.668,98

72%

309.473.979,16
255.247.439,29

243.776.971,91
197.015.812,26

79%
77%

910
705

Quadro 2.15: Aprovações e execução por Área Temática dos Temas Prioritários (contribuição da UE)
Fundo (em €)
Área Temática

Investigação
e
desenvolvimento
tecnológico, inovação e empreendedorismo
Sociedade da informação

Aprovação

Programado

Execução

Nº Proj.

Montante

Montante

114.437.405,17

465

133.675.256,51

78.700.626,26

Tx
EX/AP
59%

13.451.065,00

29

10.736.257,79

10.575.287,93

99%

Transportes

5.971.944,71

3

5.930.110,57

5.930.110,57

100%

Energia

2.869.333,23

23

1.607.985,85

1.477.361,25

92%

Proteção do ambiente e prevenção de
riscos

5.563.151,84

26

4.530.296,52

4.530.296,52

100%

Turismo

11.826.234,00

37

7.592.236,17

7.203.289,62

95%

Atividades culturais

16.895.587,48

60

15.321.946,08

14.319.478,34

93%

Reabilitação urbana e rural

53.972.343,11

113

55.319.366,59

52.479.602,81

95%
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Fundo (em €)
Área Temática

Aprovação

Programado

Nº Proj.
Aumentar
a
adaptabilidade
trabalhadores, das empresas e
empresários

dos
dos

Montante

Execução
Montante

Tx
EX/AP

890.583,19

10

685.679,59

565.837,40

83%

153.099,59

1

1.711,50

1.711,50

100%

64.907.341,23

87

59.701.528,49

58.208.677,12

97%

5.783.685,14

25

5.247.973,80

3.518.410,13

67%

Assistência Técnica
TOTAL Temas Prioritários

9.967.398,00
306.689.171,69

31
910

9.123.629,70
309.473.979,16

6.266.282,46
243.776.971,91

69%
79%

TOTAL Earmarking

244.533.217,55

705

255.247.439,29

197.015.812,26

77%

Melhorar o acesso ao emprego e a
sustentabilidade
Investimento em infraestruturas sociais
Reforço das capacidades institucionais aos
níveis nacional, regional e local

Verificou-se um decréscimo das despesas Earmarking aprovadas de 2013 para 2014 de 15.465.362,71 €
resultante das rescisões e eventuais descativações ocorridas em 2014, contudo, ao nível das despesas
Earmarking executadas verificou-se um acréscimo de 22.790.722,26 €, conforme se pode visualizar no
gráfico seguinte:

Gráfico 2.4: Despesas FEDER Earmarking em 2014 (mil. €)
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FEDER Executado

FEDER Aprovado
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16
15
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Em termos acumulados, a 31 de dezembro de 2014 as despesas Earmarking que apresentaram a taxa
de execução mais elevada em relação ao aprovado, foram nos seguintes temas:
 Com uma taxa de execução de 100%
44

Gestão dos resíduos domésticos e industriais

52

Promoção de transportes urbanos limpos

53

Prevenção de riscos (incluindo a conceção e execução de planos e medidas destinados a prevenir e
gerir os riscos naturais e tecnológicos)

70

Ações específicas para aumentar a participação dos migrantes no emprego e assim reforçar a sua
inserção social

 Com uma taxa de execução entre 80% e 99%
75

Infraestruturas de ensino

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
13

Serviços e aplicações para os cidadãos (cibersaúde, ciberadministração, ciberaprendizagem, ciberinclusão, etc.)

61

Projetos integrados de reabilitação urbana e rural

43

Eficiência energética, cogeração, gestão da energia

62

Desenvolvimento de sistemas e estratégias de aprendizagem ao longo da vida nas empresas;
formação e serviços destinados a melhorar a adaptabilidade à mudança; promoção do
empreendedorismo e da inovação
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Em termos globais, a situação a 31 de dezembro de 2014 é a seguinte:

Gráfico 2.5: Programação, aprovação e execução por Tema Prioritário e Earmarking (mil. €)

Total Temas Prioritários

Total Earmarking

309.474

306.689

244.533

255.247

243.777
197.016

FEDER Programado

FEDER Aprovado

FEDER Executado

Apoios Concedidos às Empresas
A alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1080/2006, de 5 de Julho realça a importância
do FEDER na contribuição para o financiamento dos investimentos produtivos que contribuam para criar
e manter empregos sustentáveis, principalmente através de ajudas diretas ao investimento, sobretudo
nas pequenas e médias empresas (PME).
Neste âmbito o FEDER aprovado no PORLisboa tem cumprido com o objetivo delineado no n.º 2 do
artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1080/2006, em particular para os temas prioritários números 3, 4, 6, 7
e 8, todos eles vocacionados para o financiamento dos investimentos produtivos que contribuem para
criar e manter empregos sustentáveis, e onde a atividade apoiada tem por base a criação de valor
acrescentado.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Gráfico 2.6: Apoios concedidos às empresas por tema prioritário
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promoção de
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de sistemas eficazes
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de tecnologias de
universidades,
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centros e empresas
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FEDER Programado

FEDER Aprovado

8 - Outros
investimentos em
empresas

FEDER Executado

43 - Eficiência
energética, cogeração, gestão da
energia
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2.2 Informação sobre a conformidade com o direito da União
As instruções e orientação aos beneficiários sobre as disposições aplicáveis aos concursos públicos,
auxílios estatais, igualdade de oportunidades e regras ambientais constam no Regulamento Geral
FEDER e FC e nos respetivos Regulamentos Específicos, nos artigos relativos às condições gerais de
admissão e aceitação dos beneficiários e das operações e obrigações dos beneficiários, bem como nos
respetivos avisos de abertura de concursos, quando aplicável. Podem ainda constar em Orientações de
Gestão e/ou Técnicas criadas pela AG.
O Beneficiário, no momento da apresentação da sua candidatura, declara de modo expresso e
inequívoco a conformidade das operações abrangidas pela sua candidatura com os procedimentos
legais nacionais e comunitários aplicáveis em matéria de concursos públicos, auxílios estatais, igualdade
de oportunidades e regras ambientais.
Também o contrato de financiamento obriga o beneficiário ao cumprimento da legislação nacional e
comunitária sobre contratação pública, auxílios estatais, igualdade de oportunidades e regras ambientais.
Por último, a check-list de verificação no local também contempla itens a validar junto do beneficiário, no
local de execução da operação, bem como o relatório final da operação, com a introdução em 2013 de
novas check-list relativas a igualdade de oportunidades e regras ambientais.

Concursos Públicos
Em 2014 não se verificou alterações ao relatado em 2011, ano em foi criado um formulário de
contratação pública denominado ficha de contratação, a preencher pelos beneficiários após contratação
da operação e necessariamente antes da apresentação do pedido de pagamento da respetiva
componente. A cada componente corresponde um procedimento de contratação pública. Este formulário
contém inúmeras questões e anexos necessários à validação dos procedimentos.
Esta prática aplica-se aos procedimentos abrangidos pelo Código da Contratação Pública aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que transpôs as Diretivas números 2004/17/CE e 2004/18/CE,
e visa minimizar os erros detetados pelas auditorias nesta matéria. Para os procedimentos de
contratação abrangidos pela legislação nacional em vigor até 29 de Julho de 2008, o Decreto Lei n.º
59/99, de 2 de Março e Decreto Lei n.º 197/99, de 8 de junho, mantém-se o anterior procedimento de
elaboração de check list por parte do beneficiário e da autoridade de gestão.

Auxílios Estatais
Sistemas de Incentivos
No âmbito da Agenda da Competitividade do Programa Temático COMPETE e dos PO Regionais, foram
criados três Sistemas de Incentivos: SI I&DT - Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico nas Empresas, SI PME - Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização das
PME e SI Inovação - Sistema de Incentivos à Inovação.
As regras da Comissão Europeia determinam que, antes da concessão de qualquer auxílio de estado, os
regimes de auxílios devem ser enquadrados em termos das regras da concorrência (num processo que
pode obrigar à aprovação explícita da Comissão Europeia, como foi o caso do SI I&DT, ou apenas do
envio de informação sobre o regime a ser implementado, como foi o caso dos restantes instrumentos e
da nova versão do SI I&DT12). Este procedimento garante o cumprimento das regras da concorrência
para todos os projetos aprovados no âmbito dos referidos regimes de auxílio, acautelando a
conformidade com a legislação nacional respetiva.
Uma vez que há diferentes enquadramentos comunitários em função da categoria das despesas
elegíveis e que se registaram alterações nas regras da concorrência 13 , os regimes nacionais foram
obrigados a seguir as referidas alterações.

277
12

Apesar do SI I&DT ter sido aprovado pela CE, as Autoridades Portuguesas optaram por enquadrar, aquando da
revisão de legislação, este regime como respeitando o Reg.(CE) Nº 800/2008.
13
O Regulamento (CE) 800/2008 revogou os anteriores Regulamentos nas respetivas categorias, nomeadamente:
Regulamento (CE) 1628/2006, Regulamento (CE) 70/2001, Regulamento (CE) 68/2001, 2006/C 323/01.
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SAFPRI
No âmbito dos apoios diretos a empresas, enquadráveis na regulamentação comunitária relacionada
com os auxílios de estado, importa referir também o SAFPRI – Sistema de Apoio ao Financiamento e
Partilha de Risco da Inovação. Este regime de auxílio tinha os seguintes enquadramentos comunitários
em função dos instrumentos de financiamento de empresas apoiados:
 Capital de risco – Orientações Comunitárias relativas aos auxílios estatais e capital de risco a
pequenas e médias empresas (2006/C 194/02) e Regulamento (CE) n.º 800/ 2008 publicado em 9
de Agosto de 2008 (Regulamento geral de isenção por categoria);
 Garantias – Comunicação da Comissão relativa à aplicação dos artigos 87.º e 88.º do Tratado CE
aos auxílios estatais sob a forma de garantias (2008/C 155/02);
 Bonificação de juros no âmbito de linhas de crédito especiais – Regulamento (CE) n.º 1998/2006,
de 15 de Dezembro, relativo aos auxílios de Minimis.
O enquadramento comunitário atual do SAFPRI, remete-se para o X 316/2009 após entrada em vigor do
RGIC e para o regulamento relativo aos auxílios Minimis.

Iniciativa JESSICA
No âmbito das operações enquadradas no instrumento de Engenharia Financeira Joint European
Support Sustainable Investment in City Áreas (JESSICA),está previsto o financiamento sob a forma de
empréstimo a empresas.
O Regulamento do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Turismo de Portugal (FDU – Região de Lisboa)
prevê o seguinte enquadramento comunitário:
“Salvo se outro regime vier a ser definido na sequência de notificação a efetuar junto da Comissão
Europeia, os financiamentos a conceder aos destinatários finais responsáveis pela implementação de
projetos urbanos ao abrigo do presente regulamento obedecem às regras constantes do Regulamento
Geral de Isenção por Categoria, aprovado pelo Regulamento (CE) nº 800/2008, da Comissão, de 6 de
agosto e publicado no Jornal Oficial da União Europeia L 214 em 9 de agosto de 2008, com exceção dos
financiamentos às grandes empresas que promovam investimentos nas regiões da NUT II Lisboa não
elegíveis para auxílio nos termos do artigo 87º, nº 3, alínea C) do Tratado CE, que são concedidos ao
abrigo do regime de minimis, nos termos do Regulamento (CE) 1998/2006, da Comissão de 15 de
dezembro”.
O enquadramento comunitário do JESSICA remete para o SA.35049 (RGIC) e para o regulamento
relativo aos auxílios Minimis (SA.32122 (2010/N)).

Conformidade em termos de concorrência
A compatibilidade das regras da concorrência está garantida pelo facto dos regulamentos nacionais
estarem em conformidade com as regras comunitárias da concorrência.
Deste modo, encontra-se assegurado o cumprimento das regras comunitárias em termos de auxílios de
estado para todos os projetos desde que os mesmos cumpram o disposto nos respetivos regulamentos
(SI Inovação, SI I&DT ou SI Qualificação PME), nomeadamente no que se refere às restrições sectoriais,
despesas elegíveis, limites máximos de apoio, cumprimento do efeito de incentivo.
A verificação do cumprimento dos requisitos regulamentares é efetuada pelo Organismo Intermédio em
ferramenta informática que permite validações automáticas, e posteriormente submetida à Comissão de
Seleção do SI QREN, que emite parecer sobre o cumprimento daqueles requisitos e posteriormente
validada pela Autoridade de Gestão.
Em relação aos auxílios de Minimis, a Comissão Europeia autoriza a sua aplicação desde que os
mesmos sejam transparentes e que o Estado-Membro assegure o cumprimento dos limites máximos de
apoio.
Assim, a verificação da compatibilidade dos auxílios de minimis é efetuada pelo Instituto Financeiro para
o Desenvolvimento Regional, IP (IFDR), através do Registo Central de Auxílios de Minimis - entidade
responsável pelo controlo de acumulação dos apoios financeiros concedidos ao abrigo da regra de
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minimis, nos termos do Reg. (CE) nº 1998/2006, de 15 de Dezembro - antes da contratualização dos
incentivos

Os procedimentos a observar são os seguintes:


O parecer do OI a apresentar à Comissão de Seleção, no incentivo proposto, identifica a
componente de Minimis.



A Autoridade de Gestão do POFC, enquanto coordenador da Rede dos Sistemas de Incentivos,
envia a informação relevante para o Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP
(IFDR), responsável pelo registo central, após decisão do projeto, que fica condicionada ao respeito
dos auxílios de Minimis.



Sempre que o Organismo Nacional (IFDR) comunique que o incentivo proposto ultrapassa o limite
de Minimis, o incentivo é alterado em conformidade.

Para determinar se um auxílio é ou não enquadrado nos auxílios regionais é necessário tomar em
consideração a intensidade do auxílio a atribuir. A unidade de medida comum da intensidade do auxílio é
o equivalente-subvenção bruto, que permite comparar a intensidade dos auxílios concedidos de
diferentes formas.
Esta verificação é feita pelo OI, fazendo parte integrante do seu parecer, sendo este submetido à
Comissão de Seleção do SI QREN, que emite parecer sobre o cumprimento daqueles requisitos e
posteriormente validados pela Autoridade de Gestão.

Apresentam-se de seguida os regimes de auxílio utilizados no âmbito do POR Lisboa, por
Enquadramento Comunitário e a respetiva atualização face às alterações regulamentares efetuadas:

Quadro 2.16: Regimes de Auxílio utilizados no âmbito do POR Lisboa, por Instrumento
Instrumento

Disposições
transitórias14

SI Inovação

SI Qualificação e
Internacionalização das PME

SI I&DT

XS 73/2008 (Auxílios
às PME)
Minimis

SAFPRI
Iniciativa JESSICA
Linha Investe QREN

Enquadramento comunitário
anterior15
XR 60/2008 (Auxílios Regionais)
XS 73/2008 (Auxílios às PME)
XT 70/2008 (Auxílios à Form. Prof.)
Minimis
XS 73/2008 (Auxílios às PME)
XT 70/2008 (Auxílios à Form. Prof.)
N 780/07 (SI I&DT)
Minimis
N 780/07 (SI I&DT)
XS 73/2008 (Auxílios às PME)
Minimis

Enquadramento
comunitário atual16
SA.32240 (RGIC)
N 13/2009 (Minimis)
SA.32122 (2010/N) (Minimis)
SA.32240 (RGIC)
N 13/2009 (Minimis)
SA.32122 (2010/N) (Minimis)
SA.32240 (RGIC)
N 13/2009 (Minimis)
SA.32122 (2010/N) (Minimis)
X 316/09 (RGIC)
N 13/2009 (Minimis)
SA.32122 (2010/N) (Minimis)
SA.35049 (RGIC)
SA.32122 (2010/N) (Minimis)
N 13/2009 (Minimis)
SA.32122 (2010/N) (Minimis)

Considerando o período acumulado de 2008 a 2014, e tendo em conta apenas os apoios concedidos no
âmbito do Programa Operacional Regional de Lisboa, foram registados no Registo Central de Minimis da
AD&C 1.194 apoios concedidos em Lisboa. Estes 1.194 apoios minimis que foram concedidos às
empresas da Região de Lisboa através de medidas dos Sistemas de Incentivos e do SAFPRI
representam um montante de 29,3 milhões de euros.

277
14
15
16

Antes da aprovação pela CE do SI I&DT
Antes da entrada em vigor do RGIC
Após entrada em vigor do RGIC
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Verifica-se no programa QREN/PO Lisboa uma clara predominância dos apoios concedidos ao abrigo
das Garantias prestadas pelas Linhas de crédito “PME Investe I e II” no âmbito do FINOVA, devidamente
enquadradas no regulamento SAFPRI, que representam 52% do montante total de apoio concedido no
âmbito do minimis e 23% dos registos. Também ao nível do SI Qualificação PME/Projeto Individual e de
Cooperação se registou um volume considerável, totalizando esta medida 35% dos registos do
QREN/PO Lisboa e envolvendo um montante de apoios superior a 9,4 milhões de euros (32% do total do
QREN/PO Lisboa).

Quadro 2.17: Registo Central de Auxílio de Minimis – POR Lisboa – Período 2008-2014

Programa/Medida
QREN/PO Lisboa
SAFPRI Garantias

Nº
Empresas

Nº
Registos

Montante (€)

*

1.194

29.250.714

193

272

15.300.714

SI I&DT/Núcleos de I&DT

11

17

843.179

SI I&DT/Projetos em Co-promoção

48

100

122.947

SI I&DT/Projetos Individuais

81

187

643.736

SI Inovação/Empreendedorismo Qualificado

35

70

628.488

SI Inovação/Inovação Produtiva

29

68

2.168.196

2

2

58.828

225

422

9.372.491

37

56

112.135

SI Inovação/Proj. Interesse Estratégico
SI Qualificação PME/Projeto Individual e de
Cooperação
SI Qualificação PME/Projetos Conjuntos

Fonte: ADC, “Informação do Registo Central de Auxílios de Minimis no período 2008-2014
*Nota: A contabilização do número de empreses não decorre das somas parciais .O total do número de empresas não
é comparável com o agregado do Programa nem entre medidas, pois há empresas que receberam apoios em mais do
que uma medida.

Igualdade de Oportunidades
Uma das dimensões estratégicas da política comunitária é a igualdade de oportunidades entre todas as
pessoas, sejam estas homens ou mulheres, portadoras ou não de deficiência ou de diferentes raças ou
etnias, religiões e credos, idade ou orientação sexual.
No que respeita ao POR Lisboa, em matéria de igualdade de oportunidades, destaca-se a um nível mais
global a intervenção dos representantes da CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade do Género na
Comissão de Acompanhamento do Programa e a definição no Regulamento Geral FEDER e FC e nos
Regulamentos Específicos, da obrigatoriedade do cumprimento dos normativos comunitários e nacionais
sobre igualdade de oportunidades.
Relativamente à forma como os princípios acima referidos se refletem em concreto nas tipologias de
operações abrangidas pelo POR Lisboa, destacam-se os seguintes aspetos:


Nos Sistemas de Incentivos às Empresas inseridos no Eixo 1 – Competitividade, Inovação e
Conhecimento, o apoio ao empreendedorismo qualificado contempla a atribuição de uma
majoração para os projetos promovidos por empresárias e jovens (sempre que esteja assegurado
que estes detêm uma participação de pelo menos 50% no capital da empresa);



No SI Qualificação PME é financiado o apoio à definição e implementação de planos de igualdade
com contributos efetivos para a conciliação da vida profissional com a vida familiar e para a
facilitação do mercado de trabalho inclusivo;



No objetivo específico “Apoiar a criação e o desenvolvimento de serviços de proximidade dirigidos à
população com necessidades especiais de apoio e promover a qualidade de vida e o bem-estar
urbano potenciadores da conciliação entre a vida profissional, a vida pessoal e a vida familiar”, do
Eixo 3 – Coesão Social, está contemplado o financiamento de equipamentos e ações de
desenvolvimento social, no âmbito da prevenção da exclusão social e do apoio aos imigrantes,
designadamente, Centros de Apoio aos Imigrantes;
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Ainda no Eixo 3 – Coesão Social, as tipologias de operações abrangidas pelas Parcerias para a
Regeneração Urbana incluem a Requalificação socio-urbanística, focalizada na vertente da inclusão
social,

A temática da igualdade de oportunidades é avaliada na fase de apreciação da candidatura, indicadores
face ao Emprego Candidatura. Posteriormente, em fase de verificação no local, são garantidas
evidências da observação desta política comunitária através de registo fotográfico efetuado durante a
visita ao local, nomeadamente, no que se refere à acessibilidade para pessoas com deficiência.
Também o relatório final de execução contém um item relativo à igualdade de oportunidades, contudo,
em julho de 2013, com base no documento do IFDR relativo às "Normas e boas práticas aplicáveis em
matéria de igualdade de oportunidades" e na "Checklist para avaliação da integração da perspetiva de
género no Projeto" procedeu-se à respetiva divulgação no site do POR Lisboa e implementou-se estes
instrumentos em sede de apresentação de relatório final da operação.

Regras Ambientais
O Regulamento Geral FEDER e FC estabelece para as operações, como condição geral de admissão, o
dever de cumprirem as disposições legais, nacionais e comunitárias, em matéria de licenciamentos ou
autorizações prévias, aplicáveis ao arranque da operação e, como condição geral de aceitação, o
Regulamento refere ainda o dever de verificarem a conformidade com a legislação nacional e
comunitária que lhes seja aplicável, incluindo a legislação ambiental.
De referir também, a um nível mais global, a intervenção de um representante de organizações nãogovernamentais da área do ambiente na Comissão de Acompanhamento do POR Lisboa.
Em termos de regras ambientais, no processo da admissibilidade das operações, ou fase de
apresentação do 1º pedido de pagamento, os beneficiários já deverão dispor dos pareceres de entidades
externas à AG, exigíveis de acordo com a tipologia da operação e previstos em regulamentos
específicos ou em orientações técnicas gerais e específicas do POR Lisboa, quando aplicável.
Paralelamente, além da exigência de que as operações disponham de toda a informação requerida no
Regulamento Específico, deverão ainda demonstrar um grau de maturidade adequado. Neste contexto,
destaca-se também que a própria avaliação de mérito das candidaturas submetidas no âmbito dos
regulamentos específicos que regulam as intervenções de preservação, reabilitação ambiental e gestão
do património natural, inclui como critério de seleção o enquadramento do projeto apresentado nos
planos de ordenamento do território e documentos estratégicos de enquadramento ambiental aplicáveis
na área de implementação do mesmo.
No âmbito do financiamento de operações da preservação do património natural, em particular nas áreas
abrangidas pela Rede Natura, o POR Lisboa, no seu Eixo 2 – Valorização Territorial, prevê o apoio a
ações de gestão ativa da Rede Natura e da biodiversidade, enquadrado pelo Regulamento Especifico
“Gestão Ativa de Espaços Protegidos e Classificados”.
Posteriormente, ao nível das verificações de gestão, nomeadamente, as verificações no local, existe um
campo específico na respetiva check list dedicado a esta matéria onde são garantidas evidências da
observação desta política comunitária, sempre que aplicável.
Também o relatório final de execução contém um item relativo ao ambiente, a preencher pelo
beneficiário e a validar pelo ST da AG, onde é exigido ao beneficiário que descreva e justifique os
procedimentos utilizados para cumprimento dos requisitos nesta matéria ou a sua omissão.
Em outubro de 2013, na sequência do trabalho desenvolvido pelo IFDR em articulação com a Agência
Portuguesa do Ambiente, IP (APA), foi publicado no site do POR Lisboa a síntese da legislação
ambiental, comunitária e nacional, organizada por setor e, deste modo, associável a algumas das
tipologias de intervenção apoiadas no âmbito do POR Lisboa.
Assim, a verificação do cumprimento da legislação ambiental pelos Beneficiários é avaliado, sempre que
aplicável em função da natureza da operação, pela AG de acordo com uma check-list de verificação do
cumprimento da legislação ambiental em projetos cofinanciados, a preencher pelo Beneficiário também
em sede de relatório final.

Relativamente às matérias acima referidas, salientamos ainda os principais problemas identificados,
bem como as medidas adotadas para os resolver:
- Assim, no que concerne aos Concursos Públicos, destacamos que a necessidade de
validação/elaboração de check-list de verificação dos procedimentos de contratação pública, quer por
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parte dos beneficiários, quer por parte da autoridade de gestão, e respetivos documentos anexos, têmse traduzido em atrasos na avaliação das operações e respetivos pedidos de pagamento. Estes atrasos
devem-se essencialmente à complexidade e morosidade dos itens a validar, bem como à diversidade de
beneficiários e número de procedimentos contratados.
Visando minimizar estes problemas, os modelos de check-list e procedimentos de validação foram
melhorados. As alterações implementadas foram no essencial ao nível técnico/jurídico, bem como ao
nível da sua formatação no SI POR Lisboa, mediante a implementação de um formulário on-line de
contratação pública, já referido atrás neste relatório.
A introdução deste formulário on-line melhorou bastante o acesso e a qualidade da informação residente
no SI, questão recorrente abordada como recomendação em auditorias da IGF. Também o facto de a
análise dos procedimentos de contratação pública passarem a ser efetuados por uma jurista melhorou
bastante a sua qualidade.
- No que respeita à Igualdade de Oportunidades, destacamos como dificuldade o facto da análise
desta política ser, muitas vezes, efetuada com base no preenchimento de indicadores por parte do
beneficiário, havendo sempre dificuldade no rigoroso e objetivo apuramento destes dados.
Como procedimento adotado para minimizar o problema, tem-se, ao nível das verificações de gestão,
nomeadamente, as verificações no local, solicitado ao beneficiário uma evidência da observação desta
política comunitária, bem como uma análise mais cuidada com a validação da informação apresentada
no relatório final das operações. As normas divulgadas em 2013, bem como check-list introduzida na
fase de relatório final, melhoraram bastante a qualidade da informação prestada pelos beneficiários,
contudo, também se traduziram num aumento de carga burocrática em fase de encerramento das
operações e com algumas entidades beneficiárias a ter dificuldade na prestação da informação porque
consideram que não se aplica à maioria das operações cofinanciadas.
Relativamente às Regras Ambientais, a diversidade e complexidade das operações cofinanciadas, com
destaque para as operações que se localizam nas frentes ribeirinhas e /ou em zonas classificadas,
conduz a atrasos no arranque e execução das operações.
Para minimizar a situação descrita tem-se tentado sensibilizar os beneficiários para o requerimento
atempado dos pareceres que são aplicáveis às suas operações, bem como uma análise mais cuidada
com a validação desta informação no relatório final das operações. Também nesta matéria, as normas
divulgadas em 2013, bem como check-list introduzida na fase de relatório final, melhoraram bastante a
qualidade da informação prestada pelos beneficiários, contudo, também se traduziram num aumento de
carga burocrática em fase de encerramento das operações.
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2.3 Problemas significativos encontrados na implementação do
Programa Operacional e medidas tomadas
Um dos principais problemas identificado na implementação do Programa e que se tem vindo a agravar
desde 2010, quer do lado da procura de apoios e da capacidade de execução das operações por parte
dos beneficiários quer em termos da gestão do Programa, tem sido a incapacidade em estimular uma
maior e mais rápida execução dos projetos. Existe uma acentuada dificuldade da parte dos promotores
em garantir a contrapartida nacional do investimento aprovado, quer da parte pública quer da parte
privada. As entidade públicas viram o seu problema agravar-se no final do ano de 2010 tendo piorado
com o acentuar da crise económica que se fez sentir, em particular num aumento das restrições
orçamentais do Estado, enquanto as entidades privadas, para além de uma conjuntura económica cada
vez mais austera, viram a sua situação piorar com o aumento das dificuldades no acesso ao crédito e à
obtenção de garantias bancárias, o que prejudicou em particular as operações enquadradas nos
Sistemas de Incentivos.
A dificuldade de garantir, por parte dos beneficiários, a contrapartida nacional dos seus investimentos,
prejudicou em muitos as medidas que foram lançadas pela Autoridade de Gestão do PORLisboa, ao
longo de 2010, no sentido de estimular a aceleração da execução nesse ano. Em 2011 e 2012, o
agravamento da crise financeira e as alterações verificadas no panorama sociopolítico provocaram um
abrandamento da execução financeira dos projetos, em particular os promovidos pela Administração
Local e Central, muito dependentes não só da cada vez menor disponibilidade para cabimentação
orçamental dos seus projetos como por novas orientações estratégicas das instituições a que pertenciam.
Nas operações no âmbito dos Sistemas de Incentivos e de instrumentos de engenharia financeira, é de
realçar um acentuado número de operações que acabam por rescindir por incapacidade em executar os
seus projetos, em grande medida por dificuldades de execução da contrapartida privada.
Os problemas identificados serão objeto de uma análise mais particularizada no Capítulo 3 – Execução
por Eixo Prioritário.

No que concerne a eventuais problemas identificados no relatório anual de controlo 2014 apresentado
pela Autoridade de Auditoria, nos termos da subalínea i) da alínea d) do n.º 1 do artigo 62º do
Regulamento (CE) n.º 1083/2006, o relatório e parecer da IGF – Inspeção-Geral de Finanças refere o
seguinte relativamente às Descrição dos Sistemas de Gestão e Controlo dos programas integrados no
sistema comum, onde se insere o PORLisboa:
(…)
iv) POR Lisboa – atualização reportada a setembro de 2014


Para além das questões de natureza transversal acima identificadas, as alterações que nos foram
comunicadas pela autoridade de gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa, no
essencial, respeitam à especificação dos ajustamentos introduzidos ao nível das verificações de
gestão associadas aos instrumentos financeiros. Estes ajustamentos, tendo sido motivados pelas
conclusões da auditoria específica realizada pela Comissão, merecem o nosso acordo.

(…)
Em resultado do que antecede, as atualizações aos sistemas de gestão e controlo que nos foram
reportadas, correspondendo, nuns casos, a uma clarificação e atualização dos normativos de
referência, incluindo ao nível do suporte legal à intervenção e organização dos respetivos
intervenientes, noutros casos, à introdução de novos procedimentos de gestão e controlo em razão de
recomendações formuladas, em especial pela IGF e pela CE, as mesmas, em nossa opinião, não têm
impacto significativo na definição e inerente funcionamento dos sistemas de gestão e controlo do
sistema comum em análise.
(…)
Complementarmente, continuamos a alertar para a introdução de procedimentos de simplificação, os
quais, apesar de legalmente admissíveis, devem sempre ser conjugados com a manutenção de um
risco razoavelmente baixo de ocorrência de despesas irregulares, existindo, por vezes, dificuldade de
recuperação.
Em conclusão, as alterações que nos foram comunicadas ao nível das descrições dos sistemas de
gestão e controlo dos programas integrados no sistema comum em análise, sendo regulamentarmente
admissíveis, merecem o nosso acordo.
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Quanto ao acompanhamento das atividades de auditoria ao PORLisboa de anos anteriores, o relatório e
parecer 2014 da IGF refere o seguinte:
(…)
No tocante a eventuais ações decorrentes de necessidades específicas, tanto quanto nos é possível
estimar desde já, admitimos a possibilidade de prosseguir a realização de ações dirigidas à apreciação
das medidas adotadas pelas autoridades de gestão no que às operações enquadráveis nas tipologias
de engenharia financeira respeita.
Nesta temática, cumpre referir que as autoridades de gestão dos Programas Operacionais Fatores de
Competitividade e Regionais de Lisboa e Algarve nos reportaram, muito recentemente, a conclusão
integral dos planos de ação que havíamos estabelecido, no sentido de corresponder integralmente às
conclusões decorrentes da auditoria neste âmbito realizada pela Comissão.
Nesta sequência, sem prejuízo de considerarmos agora, pela conclusão dos referidos planos, que se
encontram devidamente mitigadas as exceções antes identificadas pela Comissão, prevemos
concretizar, no início de 2015, com consequente reporte à Comissão, o controlo da qualidade
daquelas ações, e assim, da razoabilidade dos respetivos resultados e conclusões.
vii) Auditoria aos sistemas do POR Lisboa - Relatório nº 2013/2053:


Ainda não haviam sido realizadas todas as ações de supervisão, previstas na descrição,
relativamente aos organismos intermédios dos sistemas de incentivos; e,



Com exceção das linhas de crédito, ao nível do Sistema de Apoio ao Financiamento e Partilha de
Risco da Inovação (SAFPRI), ainda não haviam sido concluídas quaisquer verificações no local.
Relativamente às linhas de crédito as verificações realizadas careciam de ajustamentos.

(…)
Com efeito, e de forma transversal a todos os programas que integram o sistema comum em análise,
importa salientar que ainda se encontram em curso de implementação recomendações formuladas no
quadro das auditorias à segurança dos sistemas de informação, apesar do esforço envidado por
algumas autoridades de gestão no sentido da sua integral resolução. De igual modo, ainda não foram
integralmente implementadas as recomendações que formulámos no sentido de serem definidos e
divulgados os procedimentos a observar, quer ao nível da gestão dos incentivos reembolsáveis, quer
ao nível do encerramento das operações, incluindo neste caso o tratamento dos projetos geradores de
receitas.
No caso concreto do PO Regional de Lisboa, em matéria de implementação das recomendações
releva salientar que a autoridade de gestão ainda não concluiu a avaliação da atividade dos seus
organismos intermédios.
Em síntese, as situações anteriormente descritas para os diferentes programas ainda que não
implementadas na plenitude, em nossa opinião, não são suscetíveis de condicionar de forma relevante
a avaliação global dos sistemas de gestão e controlo dos programas operacionais que integram o
sistema comum em apreço.
Efetivamente, para além das que se encontram dentro do período regular de implementação, as
questões que assumem maior relevância, ou seja, a execução integral dos procedimentos de
supervisão dos organismos intermédios, em particular no âmbito dos sistemas de incentivos, e a
definição e divulgação dos procedimentos a observar, quer ao nível da gestão dos incentivos
reembolsáveis, quer ao nível do encerramento das operações, encontram-se globalmente mitigadas,
no primeiro caso por ações específicas desenvolvidas pelas autoridades de gestão e de certificação,
no segundo caso porque o respetivo impacto apenas se poderá concretizar no futuro.
No tocante à auditoria nº 2009/PT/REGIO/J4/785/2, cujas conclusões foram retomadas na Missão
n.º 2012/PT/REGIO/J4/1182/1, importa referir o seguinte:
A Comissão, na sua Carta ARES (2014) 2558876, de 1 de agosto, informou ter aceite as conclusões
expressas pela IGF no seu relatório de auditoria (Auditoria para efeitos de resposta à Carta da
Comissão Europeia, Ares (2014) 393001, de 18 de fevereiro, relativa à auditoria n.º
2009/PT/REGIO/J4/785/2 – Relatório N.º 2014/648). No referido relatório, a IGF concluiu que as
comissões de gestão pagas ao FINOVA e ao Fundo de Contra Garantia Mútuo (FCGM), no valor de
m€245, tinham sido retiradas das despesas já certificadas à Comissão, pelo facto daquelas entidades
gestoras não serem integralmente detidas por entidades públicas e não terem sido selecionadas por
concurso público. Complementarmente foi proposta, tendo sido posteriormente anuída pela Comissão,
uma correção financeira no valor de 25% das comissões de gestão pagas aos intermediários
financeiros, mas não certificadas (no valor de m€5.745), por violação das disposições legais no
tocante aos procedimentos a serem observados no âmbito de concursos públicos;
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Quanto às linhas de crédito, PME Investe I e II, importa referir que a IGF, através da Nota nº
2014/1532, de 11 de setembro e em resposta à carta ARES (2014) 1856833, de 6 de junho, informou
a Comissão sobre a execução das ações e recomendações estabelecidas no respetivo relatório final
de auditoria e dos planos de ação estabelecidos para os Programas Operacionais Regionais de Lisboa
e do Algarve. Estes planos, tal como antes referido, foram recentemente concluídos.

Em 24 de fevereiro de 2015 realizou-se o encontro anual entre a Comissão Europeia e as Autoridades
de Gestão dos Programas Operacionais FEDER e Fundo de Coesão, cuja agenda de trabalho abordou
os seguintes temas:
1.

Welcome and opening addresses (EC, PT)

2.

Reaching objectives and targets
(Presentation by the PT covering not only core indicators but also programme specific indicators)

3.

State of play regarding management verifications
(Presentation by PT)

4.

The contribution of the OPs to EUROPE 2020 and to Lisbon earmarking
(Presentation by PT)

5.

Problems encountered and possible corrective measures
(Presentation by PT)

6.

7.

Specific issues regarding implementation (Presentation by PT)
a.

Major projects: financial execution, projects that might still be submitted and time schedule

b.

Financial Instruments for enterprises and urban development: Update regarding OP
contributions to Holding Funds and specific funds and disbursements to final recipients

c.

Repayable assistance: State of play and overview regarding the use of returns

Possible modification of OPs and MPs: stocktaking and timetable foreseen
(Presentation by PT)

8.

Representative projects: a few good examples
(Presentation by PT)

9.

Closing remarks (EC, PT)
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2.4 Mudanças no contexto da execução do Programa Operacional

ENQUADRAMENTO SOCIOECONÓMICO
De forma geral os indicadores em análise, à semelhança dos relatórios anteriores, continuam a revelar
uma tendência negativa nos últimos anos, com impacto no desempenho económico e nas condições de
vida da população da Área Metropolitana de Lisboa. As fortes pressões sobre o controlo orçamental,
persistem em fazer-se sentir em 2014, diminuindo significativamente o investimento público. O difícil
contexto financeiro e macroeconómico que Portugal enfrenta desde 2009 continua a ter maior expressão
nos indicadores que traduzem a realidade económica da AML.
A AML registou um crescimento populacional significativo no período intercensitário (6%), e entre 2007 e
2010, um crescimento efetivo da população, acima da média nacional, que se deveu, sobretudo, ao
crescimento migratório, transparecendo a capacidade atrativa do território metropolitano. No entanto, o
ano de 2010, marca o início de um retrocesso na dinâmica populacional da Área Metropolitana, que se
acentua fortemente em 2011, apresentando um crescimento natural negativo e um fraco crescimento
migratório, atingindo em 2012, um crescimento efetivo negativo pela primeira, agravado em 2013: -0,39.
Quer a entrada de população imigrante, quer o fraco crescimento natural registado não são suficientes
para compensar a saída de população da AML. Se até então o fenómeno da emigração não tinha
expressão nas áreas metropolitanas do país, hoje é um problema real com que as nossas regiões se
deparam.
Na análise dos indicadores de contexto económico como o PIB per capita e a produtividade, a Área
Metropolitana de Lisboa continua a destacar-se face à média nacional, registando um PIB per capita, em
2013 de 22,7 mil euros, o equivalente a 140% da média nacional, e uma produtividade de 8,1 milhares
de euros acima da média nacional.
O mercado de trabalho tem vindo a registar um comportamento desfavorável desde 2009, uma vez que
a taxa de desemprego na AML até ao ano de 2013. No entanto, durante 2014 o desemprego na AML
caiu 3,6 pontos percentuais, situando-se em 14,9%, um ponto percentual acima da média nacional
(13,9%). Ao longo do ano 2014, assistiu-se a uma melhoria na taxa de desemprego geral, no entanto
relativamente ao desemprego da população ativa (15 – 64 anos) e o desemprego de longa duração, este
continuam a atingir níveis que ultrapassam os 55%.
Ao nível da competitividade e da especialização económica, durante o ano 2014 assistiu-se na Área
Metropolitana a uma evolução ligeiramente positiva das exportações, mas com uma diminuição
progressiva da cobertura das importações pelas exportações, mantendo-se abaixo da média nacional.
No setor empresarial mantém-se a dificuldade de sobrevivência das empresas. No que respeita à
inovação e desenvolvimento tecnológico, verifica-se que a AML apresenta resultados positivos, apesar
da despesa em I&D registar agora um decréscimo acentuado, em especial pela diminuição das
despesas em I%D pelas empresas.
De acordo com os indicadores mais recentes continuou-se a verificar-se uma grande dificuldade na
convergência entre as anteriores duas sub-regiões, como desejado pela política de coesão.
Reconhecem ainda níveis significativos de disparidade intrarregional entre as anteriores NUTS III
Grande Lisboa e Península de Setúbal, com variação acentuada no PIB per capita, no poder de compra
e nos índices de desenvolvimento regional.

Nota: Com a entrada em vigor das novas NUTS III (2013), deixaram de existir as anteriores NUTIII
Grande Lisboa e Península de Setúbal. Por seu lado a Região de Lisboa passou a denominar-se Área
Metropolitana de Lisboa e a deter o nível II e III de NUT. Esta alteração produziu já efeito nalguns dos
indicadores e dados-base apresentados.
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Quadro 2.18: Indicadores de conjuntura

Portugal

Região de
Lisboa

População residente 2011 (censos)

10 562 178

2 821 876

População residente 2013 (estimativas da população)

10 427 301

2 807 525

População ativa 2013 (milhares)

5 284,6

1 389,3

Índice de envelhecimento 2013

136,0

125,4

16,4

22,7

32,3

41,7

150 464

56 154

Taxa de emprego (%) 2014

50,7

50,0

Taxa de desemprego (%) 2014

13,9

14,9

Exportações bens (milhões €) 2014

48 177

15 475

VAB das indústrias de alta e média alta tecnologia (milhões
€) 2012

3 753

1 367

Proporção de exportações de bens de alta tecnologia (%)
19
2014

3,6

4,2

Despesas em I&D em % do PIB 2012

1,4

1,8

Indicador

17

PIB per capita (mil €)

2013

Produtividade (mil €) 2011
VAB a preços correntes (milhões €) 2013

18

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, Contas Económicas Regionais, Inquérito ao Emprego, Anuário Estatístico da
Região de Lisboa, Sistema de Contas Integradas das Empresas, Estatísticas do Comércio Internacional de bens; INE, Direcção-Geral
de Estatísticas da Educação e Ciência.

Gráfico 2.7: Taxa de crescimento natural, migratório e efetivo na Área Metropolitana de Lisboa
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INDICADORES DE CONTEXTO ECONÓMICO
Gráfico 2.8: PIB per capita
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Em 2013 a Área Metropolitana de Lisboa, continua a apresentar um PIB per capita acima do valor
nacional que resulta essencialmente do desempenho da anterior NUTIII Grande Lisboa. Observa-se um
ligeiro crescimento face a 2012, contrariando a tendência que se verificava desde 2010. Contudo a AML
continua a apresentar valores abaixo dos registados em 2008. A disparidade do PIB per capita entre as
duas sub-regiões, continua significativa, dado que a Península de Setúbal apresenta um PIB per capita
abaixo da média nacional e a Grande Lisboa regista o PIB per capita mais elevado do país.
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Gráfico 2.9: Produtividade
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No que se refere à produtividade e observando o período em análise (2007-2011), a AML apresenta uma
ligeira evolução positiva, mantendo-se sempre superior à média nacional. No entanto, revela uma
relativa estagnação entre 2009 e 2011, quer na Região quer no país.

Gráfico 2.10: Quotas dos Sectores no VAB
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Quanto à estrutura da economia portuguesa, caracterizada por um elevado peso do setor dos serviços,
optou-se, neste relatório, por analisar o último ano disponível face ao ano de 2008 (2º ano de execução
do QREN 2007-2013). Assim, na AML em 2013, o setor terciário representava cerca de 87% do VAB
regional, ligeiramente superior ao VAB registado em 2008 (84,7%), devido ao peso deste setor na
Grande Lisboa. Na Península de Setúbal, verifica-se que o setor secundário ainda detém uma relativa
quota, cerca de 22% do VAB, ainda que tenha decrescido no mesmo período.
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Gráfico 2.11: Poder de Compra per capita
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A AML, no período em análise, regista uma tendência de decréscimo significativa ao nível do poder de
compra, menos 5,5 pontos percentuais em 5 anos, ainda que bastante superior à média nacional.
Salienta-se a disparidade intrarregional, uma vez que a Península de Setúbal regista resultados muito
abaixo dos apresentados na Grande Lisboa.

Gráfico 2.12: Índice Sintético de Desenvolvimento Regional
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Fonte: INE, Índice Sintético de Desenvolvimento Regional

A assimetria regional continua a ser evidente no índice de competitividade, onde se identifica uma clara
vantagem competitiva da Grande Lisboa face à Península de Setúbal, que continua a registar valores
abaixo do país e inferiores aos registados em 2007. De salientar que a Grande Lisboa lidera tanto o
índice global como o índice de competitividade, não só na Região, como no país. Após a queda
registada em 2010, a Região de Lisboa parece ter recuperado ligeiramente em 2011.
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Gráfico 2.13: Índice Sintético de Desenvolvimento Regional – Vertente Competitividade
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A assimetria regional continua a ser evidente no índice de competitividade, onde se identifica uma clara
vantagem competitiva da Grande Lisboa face à Península de Setúbal, que continua a registar valores
abaixo do país e inferiores aos registados em 2007. De salientar que a Grande Lisboa lidera tanto o
índice global como o índice de competitividade, não só na AML, como no país. Após a queda registada
em 2010, a Área Metropolitana de Lisboa parece ter recuperado ligeiramente em 2011.

EMPREGO E QUALIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO/ MERCADO DE TRABALHO
Gráfico 2.14: Proporção da População ativa por nível de escolaridade mais elevado completo
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Nos três últimos anos continua a verificar-se um crescimento, pouco acentuado mas consistente, da
população ativa com níveis de qualificação mais elevados e uma diminuição da população ativa com
menor nível de escolaridade. A AML continua a evidenciar-se no perfil de qualificação da sua população
ativa face aos valores nacionais, uma vez que em 2014 cerca de 60% da sua população ativa detém
níveis de escolaridade acima do 3º ciclo do ensino básico enquanto em 2012, para situação homóloga,
os valores se situavam em 52,4%. Já em termos nacionais e apesar da evolução positiva, os ativos com
qualificação acima do 3º ciclo do ensino básico representam cerca de 50%. A diferença relativamente ao
ano de 2012 é inferior à registada pela AML (PT = 6,4%; AML = 8,1%).

|68

Gráfico 2.15: Taxa de Emprego
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No gráfico anterior é representada a evolução do emprego até 2014 no quadro da UE28 e de acordo
com os dados divulgados pelo Eurostat com o posicionamento da AML no panorama europeu e no país.
A taxa de emprego regista uma tendência de queda bastante acentuada desde 2008 até 2013 em
Portugal e na AML, existindo uma ligeira recuperação em 2014, mais visível na região do que a nível
nacional, estando no entanto ainda afastada dos valores de 2008.
Na UE28 a evolução negativa é menos acentuada, chegando mesmo entre 2010 e 2011 a manter-se
inalterada, registando a partir de 2012 uma ligeira quebra e voltando a recuperar em 2014, não atingindo,
igualmente, os valores de 2008.
Até determinado ponto, do período em observação, as taxas de emprego nacional e regional registaram
valores acima da média da UE. Entre 2010 e 2011 ambas as taxas caiem abaixo da média europeia,
mantendo-se assim até à atualidade.
Na AML o emprego, entre 2007 e 2013, caiu cerca 7 pontos percentuais, registando uma melhoria em
2014 de 2 pontos percentuais face a 2013, situando-se agora nos 50,0%.
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Gráfico 2.16: Taxa de emprego por nível de escolaridade mais elevado completo
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Entre os anos 2012 e 2013 a taxa de emprego apresentava um decréscimo em todos os níveis de
escolaridade tanto em Portugal como na região, como um reflexo da evolução negativa do emprego. Em
2014, no entanto, verifica-se uma ligeira recuperação na percentagem de população empregada com
escolaridade entre o 2º ciclo do ensino e o ensino superior, ao invés da população que detém apenas o
1º.ciclo do EB ou não detém qualquer nível de ensino completo.
A AML, continua a apresentar um perfil de população empregada muito qualificado. As maiores taxas de
empregabilidade na região continuam a ser da população com ensino secundário e ensino superior, já a
população com apenas o 1º e o 2º Ciclo do ensino básico, apresentam taxas de emprego mais baixas e
sempre inferiores aos valores nacionais.

Gráfico 2.17: Taxa de desemprego
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Gráfico 2.18: Taxa de desemprego (população entre os 15-64 anos)
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Gráfico 2.19: Taxa de desemprego jovem (dos 15 aos 24 anos)
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A taxa de desemprego aumentou de forma muito acentuada entre os anos 2008 e 2013, não dando
sinais de abrandamento durante aquele período, tanto na região como no país. A AML, em 2013, detinha
uma taxa de desemprego de 18,5%, superior à média nacional (16,3%) e à média da UE28 (10,8%).
Neste último ano, verificou-se uma quebra de cerca 3,5 pontos percentuais na AML (14,9%) e de 2,4
pontos no país (13,9%), continuando no entanto, Portugal, a deter uma das taxas mais elevadas da UE.
É bem visível o comportamento menos abrupto deste indicador na UE, revelando uma menor
instabilidade, ao longo do tempo.
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Se se analisar um pouco mais em pormenor os dados do desemprego, verifica-se que as taxas relativas
à população entre os 15-64 anos (população ativa), sobem acima dos 60%, inclusive na UE 28,
podendo-se deduzir que da população considerada como sendo aquela que sustenta os dois pólos
opostos duma sociedade – Jovens e Idosos – mais de metade encontra-se desempregada, com
tendência de crescimento no último ano. Por outro lado há ainda a considerar que desta população mais
de metade diz respeito a desemprego jovem (população entre os 15 – 24 anos de idade), atingindo em
Portugal e na AML 34,8% e 36,7%, respetivamente, valores bem acima dos verificados na UE 28.
A taxa de desemprego jovem é bastante preocupante na AML, posicionando-se a região acima da média
nacional e da média europeia desde 2010.
Este comportamento das taxas de desemprego em Portugal e na região reflete o ainda leve crescimento
económico que se verifica no país, necessitando de uma atenção muito particular.

Gráfico 2.20: Desemprego de longa duração no total de desemprego (em %)
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A dinâmica do desemprego está igualmente relacionada com o crescente peso do desemprego de longa
duração no desemprego total. No período 2007 - 2014, na AML continua a verificar-se um aumento do
desemprego de longa duração, no total do desemprego, em cerca de 13 pontos percentuais, valor
equiparado à média nacional, mas muito acima da média europeia. No último ano, 59,2% dos
desempregados encontravam-se nesta situação há mais de 12 meses.
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Gráfico 2.21: Proporção de inscritos no IEFP face à população ativa
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Em linha com a taxa de desemprego está a proporção de inscritos no IEFP na Área Metropolitana, face à
população ativa, que se acentua a partir de 2011, atingindo, na série em análise, o seu máximo em 2012
(11,7%). No entanto, a quebra registada na Península de Setúbal em 2013, faz diminuir ligeiramente o nº
de desempregados nos Centros de Emprego na Região (11,5%). Pela primeira vez a Grande Lisboa
apresenta valores superiores aos da Península de Setúbal.
No ano de 2014, continua-se a verificar a tendência de diminuição do número de inscritos, quer na
região quer no país, sendo que o decréscimo foi mais acentuado ao nível nacional do que na região. A
AML apresenta ainda um sério problema relativamente ao desemprego no seu território.
Devido à nova constituição das NUTS III (2013) e pela inexistência de dados, já não é possível fazer
comparação entre as anteriores Grande Lisboa e Península de Setúbal, para o ano 2014.

DESEMPENHO, ESPECIALIZAÇÃO ECONÓMICA E COMPETITIVIDADE
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Gráfico 2.22: Peso da exportação de bens da Área Metropolitana de Lisboa no total nacional
(Portugal =100)
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A Área Metropolitana de Lisboa entre o período 2007 - 2013 registou uma tendência de crescimento nas
suas exportações de bens, atingindo em 2013 o valor mais elevado (34,0%). Contribuíram,
essencialmente, para este valor as exportações da Grande Lisboa, já que na Península de Setúbal se
verificou um ligeiro abrandamento das vendas ao exterior desde 2012, sofrendo um reverso na sua
capacidade exportadora.
No ano de 2014, as exportações ao nível regional sofreram um abrandamento tendo decrescido cerca de
1,9 pontos percentuais, sendo neste caso a anterior NUT III Grande Lisboa a contribuir para a baixa de
valor regional (32,1%).

Gráfico 2.23: Taxa de cobertura das importações pelas exportações
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Embora a AML apresente valores baixos na cobertura das importações pelas exportações face à média
nacional, continua a registar uma melhoria das taxas de cobertura, que se deve essencialmente ao
comportamento da Península de Setúbal, com valores muito acima da média nacional. No entanto, entre
2013 e 2014, esta sub-região registou uma ligeira quebra. A Grande Lisboa apresenta a taxa de
cobertura mais baixa, onde o peso das importações é bastante significativo, o que se deve
essencialmente ao seu papel de intermediação e articulação com as outras regiões do país.
Registe-se que este indicador que melhorou desde 2010 até 2013, apresenta em 2014 um decréscimo
quer na AML e as duas anteriores NUTS III, quer no país, podendo significar o abrandamento das
exportações compartilhado com um aumento da procura interna de produtos importados.
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Gráfico 2.24: Taxa de variação das exportações de produtos por atividade (2010/2012)

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de bens/ dados tratados pelo ORLVT

Numa análise da exportação de bens por atividade, a Região de Lisboa, entre 2010 e 2012, registou
uma variação positiva nas exportações da indústria química (55,8%) e das indústrias mecânicas e
eletrónicas (51,2%), que têm um forte peso nas exportações regionais, como ainda na área da educação,
saúde e cultura, muito associadas às indústrias culturais (28,3%), a par das indústrias alimentares (29%).
Já as exportações que registaram uma variação negativa encontram-se essencialmente nas atividades
de papel e publicações (-78,5%), de energia, água e saneamento (-18,6%) e nas indústrias extrativas (10,7%). Claramente se destacam os setores das indústrias químicas, do material de transporte e das
indústrias alimentares, com um perfil de especialização superior às médias nacionais
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Gráfico 2.25: Taxa de sobrevivência das empresas nascidas 2 anos antes %
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Fonte: INE, Demografia das Empresas

No período entre 2007 e 2012, a percentagem de empresas ainda existentes dois anos depois de
criadas sofreu uma forte redução. Constata-se que em 2007 a taxa encontrava-se acima dos 50% e em
2012 abaixo dos 50%. Destaca-se uma maior dificuldade de sobrevivência na Península de Setúbal. No
entanto, em 2012, regista-se uma pequena melhoria na Região, ainda que muito longe dos valores de
2007. Esta tendência parece acompanhar a crise financeira e económica que o país enfrenta, onde as
dificuldades de acesso ao crédito, de capitalização das empresas, e uma diminuição do consumo
privado, dificultaram a sua sobrevivência.

Gráfico 2.26: Proporção de nascimentos de empresas em sectores de alta e média alta tecnologia

Fonte: INE, Demografia das Empresas

Quanto ao comportamento do indicador “Proporção de nascimentos de empresas em sectores de alta e
média alta tecnologia” na Região de Lisboa, regista-se um crescimento até 2009, seguido de uma
quebra significativa em 2010, atingindo valores inferiores aos registados em 2007. No entanto, em 2011
esta tendência inverte-se, atingindo a Região de Lisboa valores superiores aos registados em 2007, e
muito acimada média nacional. Destaca-se a Península de Setúbal que ao longo do período em análise
tem um comportamento inverso ao da Grande Lisboa, apesar de alguma melhoria no período em análise,
com uma tendência de ligeira recuperação desde 2009

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Gráfico 2.27: VAB das indústrias de alta e média-alta tecnologia da Área Metropolitana de Lisboa
por NUTSIII – 2002, no total nacional (Portugal=100)
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Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas/ORLVT

O peso do VAB das indústrias de alta e média-alta tecnologia no total nacional, desde 2010, tem
apresentado uma tendência de decréscimo na Grande Lisboa, embora represente quase o dobro do
registado na Península de Setúbal. Destaca-se um comportamento positivo da Península de Setúbal,
cujo VAB das indústrias de alta e média tecnologia superou, nos dois últimos anos em análise, os
valores de 2010 em mais de 1 ponto percentual. Ainda assim, a Área Metropolitana de Lisboa representa
33,2% do VAB nacional nas indústrias tecnologicamente mais avançadas.

Gráfico 2.28: Proporção de exportações de bens de alta tecnologia %
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Em 2014 o peso das exportações de bens de alta tecnologia na Área Metropolitana de Lisboa face ao
total das exportações é de 4,2%, apresentando uma ligeira melhoria relativamente a 2013 (3,9%),
alcançando o valor registado em 2012.
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Gráfico 2.29: Peso de cada atividade na AML em termos de VAB e de pessoal ao serviço, 2012
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Fonte: INE, Sistema de Contas integradas das Empresas / dados tratados pelo ORLVT

A Área Metropolitana de Lisboa, em 2012, acentua o reforço da sua especialização ao nível do sector
terciário, com destaque para o sector dos Serviços Empresariais, do Comércio e da Educação, Saúde e
Cultura, com um peso significativo, quer em termos de VAB quer em termos de emprego, no entanto nos
três últimos anos, registou-se uma ligeira quebra do VAB nos Serviços Empresariais e no Comércio. Os
sectores dos Transportes, Logística e Distribuição, e Energia e Ambiente representam um contributo
significativo no VAB da Região, tendo sido os setores com maior crescimento de VAB registado entre
2010 e 2012, 1,8 pontos percentuais nos Transportes e 1,6 no sector da Energia e Ambiente, apesar do
pessoal ao serviço ter ainda um peso baixo nestes sectores. Em sentido inverso, enquanto atividades
mais intensivas em mão de obra destacam-se o sector da Hotelaria e Restauração, que regista um
ligeiro aumento face a 2010, e o setor da Educação, Saúde e Cultura. O sector da Construção e de
Material de Construção, registam um decréscimo, não só ao nível do VAB, como do pessoal ao serviço,
representando em 2012 um peso insignificativo na região.
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Gráfico 2.30: Proporção de pessoal ao serviço nas indústrias de alta e média-alta tecnologia no
total de pessoal ao serviço nas indústrias transformadoras %
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Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (CAE 3)

Gráfico 2.31: Proporção do VAB das indústrias de alta e média-alta tecnologia no VAB das
indústrias transformadoras %

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (CAE 3)

A Península de Setúbal, em 2012, reforça significativamente o seu comportamento na proporção de
pessoal ao serviço nas indústrias de alta e média-alta tecnologia no total de pessoal ao serviço nas
indústrias transformadoras, bem como a Grande Lisboa, após uma queda em 2010, mantendo a Área
Metropolitana de Lisboa uma posição privilegiada no contexto nacional (35,9%). Já em termos de VAB
das indústrias de alta e média-alta tecnologia no VAB das indústrias transformadoras, a tendência é
idêntica, apesar da queda registada na AML entre 2009 e 2010, os resultados para 2012 são bastante
animadores, com a Península de Setúbal a revelar uma melhor performance do que a Grande Lisboa.
No último ano em análise, o VAB gerado neste sector foi de 35,9% e o pessoal ao serviço de 28,1%.
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Gráfico 2.32: Proporção de pessoal ao serviço em serviços intensivos em conhecimento de alta
tecnologia no total do pessoal ao serviço em serviços %
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Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (CAE 3)

Gráfico 2.33: Proporção do VAB dos serviços intensivos em conhecimento de alta tecnologia no
VAB dos serviços %

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas CAE 3

Já quanto ao setor dos Serviços, é a Grande Lisboa que se destaca face à Península de Setúbal, a
disparidade intrarregional é muito acentuada, em especial ao nível do VAB, com uma diferença de cerca
de 11,8 pontos percentuais. Na proporção de pessoal ao serviço em serviços intensivos em
conhecimento de alta tecnologia no total do pessoal ao serviço em serviços observa-se uma tendência
generalizada para um ligeiro crescimento no período em análise, ultrapassando os valores de 2007. Na
mesma linha de crescimento, apesar de ser mais significativo, encontra-se o VAB gerado dos serviços
intensivos em conhecimento de alta tecnologia dos serviços, com a AML a obter em 2012 16,4%, muito
acima da média nacional (10,1%).

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
Gráfico 2.34: Despesas em I&D em % do PIB
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A AML apresentou um crescimento significativo das despesas em I&D em % do PIB, até 2009,
caminhando de forma positiva para a tão desejada meta dos 3%. No entanto, e de acordo com os dados
de 2010 a 2012, a Região sofreu um ligeiro retrocesso nesta tendência, com uma queda de 0,5 pontos
percentuais face a 2008. Atualmente, este valor mantém-se acima da média nacional mas passou para
uma posição abaixo da média da UE28.

Gráfico 2.35: Repartição da despesa total em I&D por sector de execução
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Quanto à evolução das despesas em I&D repartidas pelos quatro sectores de execução dessas mesmas
despesas, entre 2008 e 2012 verifica-se que a AML se situa acima da média nacional nos sectores em
análise, à exceção do Ensino Superior (33,9%) e das IPSS (valor igual a nível nacional e regional –
8,5%). É o sector empresarial que regista o valor mais significativo de despesa em I&D, apesar da
quebra registada no período em análise, também o Estado e as Instituições privadas reduzem as suas
despesas em I&D no mesmo período.

Gráfico 2.36: Proporção de investigadores na população ativa
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Fonte: INE/Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

No período em análise observou-se uma tendência crescente do número de investigadores na
população ativa, até ao ano de 2010, notando-se um ligeiro decréscimo no ano 2012, com caráter mais
acentuado na AML. Apesar desta tendência, a Área Metropolitana de Lisboa continua a apresentar
valores superiores em proporção relativamente aos valores nacionais, devendo-se sobretudo à
concentração de estabelecimentos de ensino superior, laboratórios de investigação e centros de
investigação de empresas no seu território.
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Gráfico 2.37: Patentes EPO (por milhão de habitantes)
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No período em análise assiste-se a uma queda muito significativa no registo de Patentes em todo o
território nacional. Apesar de uma ligeira melhoria na Península de Setúbal, em 2009, a tendência de
queda registou-se fortemente em 2010 nesta sub-região (NUT III 2002), para valores abaixo da média
nacional. O fraco registo de Patentes EPO poderá dever-se à situação económica e financeira que afeta
o setor empresarial, tendo em conta que o registo de patentes envolve valores significativamente altos.
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Impacto da crise económico-financeira na execução do Programa e medidas adotadas
para minimizar os seus efeitos
Genericamente, as principais dificuldades observadas nos diversos Eixos Prioritários são transversais ao
Programa e ao próprio QREN e prendem-se, no essencial, com o atraso no arranque ou no ritmo de
execução das operações consequência das dificuldades observadas, por parte de um número
significativo de beneficiários, em mobilizar os recursos financeiros necessários ao cofinanciamento dos
projetos.
As principais medidas tomadas para resolver esta situação referem-se, no essencial, no caso dos apoios
diretos às empresas (Sistemas de Incentivos) à agilização e implementação em 2013 de um conjunto de
medidas de gestão dos sistemas de incentivos que permitiram a reformulação dos projetos, bem como a
simplificação de processos, sobretudo, no domínio do modelo de prestação de contas nas fases de
execução e de encerramento.
No caso dos apoios às entidades públicas, a falência de muitos dos empreiteiros que executam obras
financiadas tem contribuído para atrasos adicionais na plena execução das operações. Também a Lei
dos compromissos tem assumido um papel relevante na incapacidade de mobilização de recursos para
realização dos projetos promovidos por esta tipologia de entidades.
Por forma a minimizar os impactos no beneficiário e a permitir a concretização das operações, a
Autoridade de Gestão do PORLisboa, emitiu a Orientação de Gestão n.º 14/2013 e respetivos
aditamentos, alargado os prazos máximos para a execução das operações.
Estas e outras medidas encontram-se detalhadas no subponto “Problemas significativos encontrados na
implementação do Eixo prioritário e medidas tomadas”, nos subcapítulos dos respetivos eixos 1 a 4 do
capítulo 3. Execução por Eixo Prioritário.

Durante o ano de 2014 realizaram-se as seguintes publicações/alterações relevantes no contexto da
execução do PORLisboa:

Regulamentos Comunitários


Nada a assinalar

Regulamentos Nacionais
Atos Legislativos de Enquadramento


Nada a assinalar

Regulamentos Transversais


Nada a assinalar

Regulamentos Específicos
Os regulamentos específicos alterados durante o ano de 2014, no âmbito do PORLisboa, encontram-se
identificados no quadro seguinte:

Regulamento Específico
Alteração ao Regulamento Específico Reabilitação Urbana da - Aprovado pela CMC dos
PO Regionais, por Consulta Escrita em 20 de fevereiro de 2014

Eixo
PORLisboa
Eixo III

Orientações Técnicas e de Gestão
Também durante o ano de 2014 foi produzido o seguinte conjunto de orientações técnicas e de gestão,
umas de natureza transversal aos Sistemas de Incentivos QREN, outras específicas do PORLisboa:
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Sistemas de Incentivos QREN
Orientações de Gestão


Orientação de Gestão nº 17/2014 (04.11.2014)
Sobre a Verificação da Condição de Elegibilidade: Financiamento do Projeto por Capitais Próprios.



Orientação de Gestão n.º 05.REV.3/2014 30-09-2014)
Sobre a Norma de Pagamentos aplicável ao Vale I&DT e Vale Inovação.



Orientação de Gestão nº 14/2014 (24.01.2014)
Metas a alcançar no ano pós-projeto relativamente à condição de acesso relacionada com a orientação
para os mercados externos.



Orientação de Gestão nº 15/2014 (24.01.2014)
No âmbito dos Avisos de Concurso relativos aos SI QREN, com exceção da modalidade Projetos
Simplificados (Vales), encontra-se prevista a avaliação do Mérito do Projeto no ano pós-projeto.

Orientações Técnicas


Nada a assinalar

Outros Regulamentos


Nada a assinalar
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2.5 Alteração substancial na aceção do artigo 57º do Regulamento
(CE) n.º 1083/2006

No POR Lisboa, durante o ano de 2014 não se verificou qualquer alteração substancial ao nível das
operações na aceção do artigo 57º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006.

2.6 Complementaridade com outros instrumentos
2.6.1 Complementaridade com outros Programas

Protocolo FEADER - FEDER
A 2 de Outubro de 2008, foi assinado o Protocolo entre as Autoridades de Gestão do Programa de
Desenvolvimento Rural (PRODER) e as Autoridades de Gestão dos Programas Operacionais do QREN,
no domínio da Agenda Fatores de Competitividade, com vista a regular, de forma específica, a
articulação das intervenções do FEADER e do FEDER, no que respeita aos Sistemas de Incentivos às
Empresas do QREN.
Desta forma, foram definidas as fronteiras entre os tipos de investimentos financiados por cada um dos
Fundos, designadamente, no que se refere a atividades das CAE do sector agrícola e intervenções
relativas ao Turismo em Espaço Rural e ao Turismo de Natureza.
Os Avisos para Apresentação de Candidaturas alertam os potenciais beneficiários para as delimitações
previstas no protocolo de articulação.
Também na fase de análise dos projetos, o protocolo de articulação é tido em consideração porquanto
este documento delimita as responsabilidades assumidas por aqueles fundos considerando que os
Sistemas de Incentivos às Empresas contemplam investimentos em empresas com atividades de
primeira transformação e de comercialização por grosso de produtos agrícolas, bem como investimentos
em empresas com atividades noutras CAE, nomeadamente nas relativas ao turismo em espaço rural e
ao turismo natureza assegurando-se desta forma, a correta afetação dos projetos ao fundo respetivo,
bem como, a não acumulação de financiamentos para os mesmos investimentos.

Fundo Europeu para a Pesca (FEP)
O Enquadramento Nacional dos Sistemas de Incentivos ao investimento das empresas, aprovado pelo
20
Decreto-Lei n.º 287/2007 , de 17 de Agosto, ao abrigo do qual foram criados os três sistemas de
incentivos às empresas aplicáveis no âmbito da Agenda de Competitividade do QREN, exclui do seu
âmbito de aplicação os regimes de incentivos específicos cofinanciados pelo Fundo Europeu para as
Pescas (FEP) e estabelece, no seu Artigo 5.º (Compatibilidade com a regulamentação comunitária), que
a criação dos sistemas de incentivos às empresas subordina-se às normas comunitárias de concorrência
em matéria de auxílios de Estado, observando, consoante a natureza dos projetos a apoiar (...) os
enquadramentos relativos aos auxílios com finalidade regional, auxílios às PME, auxílios à investigação,
desenvolvimento e inovação e auxílios ao ambiente.

Articulação FEDER/FSE
A articulação FEDER/FSE faz-se no respeito do previsto no QREN e no PO em termos de articulação
entre “Agendas Temáticas Fatores de Competitividade e Potencial Humano”.
Neste âmbito, o POR Lisboa tem apoiado as seguintes áreas:


Formação no âmbito de projetos de competitividade e inovação (investimento e formação)

277
20

Alterado pelo Decreto-Lei n.º 65/2009, de 20 de Março
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O POR Lisboa é apoiado exclusivamente pelo fundo FEDER, beneficiando todavia da flexibilidade de 10%
prevista no n.º 2 do artigo 34º do Regulamento (CE) nº 1083/2006. Os apoios concedidos neste âmbito
enquadram-se no Regulamento Específico dos Apoios à Formação Profissional, que assumem um
carácter complementar relativamente aos restantes investimentos a realizar no âmbito da operação e de
coerência estratégica com os seus objetivos.
Em 2014 continuam a ser apoiados investimentos na área da Formação Profissional, no âmbito dos
Regulamentos dos Sistemas de Incentivos de Apoio às Empresas do Eixo 1 do POR Lisboa (Sistema de
Incentivos de Apoio à Inovação e Sistema de Incentivos de Apoio à Qualificação e Internacionalização
de PME), num total de 44 operações, verificando-se um decréscimo de 5 operações em relação a 2013
(resultado das rescisões e anulações registadas durante o ano), que totalizam 864.458,88 euros de
incentivo aprovado, referente a esta componente da operação, de acordo com a seguinte distribuição:
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Quadro 2.19: Incentivo aprovado associado à tipologia FSE (em €)

N.º operações

Incentivo aprovado associado à tipologia
FSE

SI Qualificação de PME

37

481.014,25 €

SI Inovação

7

383.444,63 €

44

864.458,88 €

-5

-203.965,09 €

SI QREN

Total
Em 2014

O peso do incentivo associado à tipologia FSE corresponde em média a 12% do total FEDER aprovado
por operação abrangida.


Contratação de trabalhadores altamente qualificados nas empresas

Foi apoiada a contratação de recursos humanos altamente qualificados nas empresas, quando incluída
em projetos integrados de investimento – formação, especialmente na área do Sistema de Incentivos de
Apoio à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico e no Sistema de Incentivos de Apoio à Inovação,
quando necessários à implementação do projeto.


Empreendedorismo

Apoio a projetos de empreendedorismo qualificado de natureza competitiva, através de apoios ao
investimento que pode incluir ou não a tipologia de formação profissional.

Complementaridade com os PO Temáticos
Relativamente às aprovações e execução dos PO Temáticos com incidência na região de Lisboa,
informação reportada a 30 setembro 2014, como se pode verificar no quadro seguinte, o PO Potencial
Humano aprovou no eixo 9 – Lisboa, um investimento elegível de 377,9 milhões de euros e um FSE de
179 milhões de euros, tendo executado cerca de 145,1 milhões de euros de Fundo (81%).
Quanto ao PO Valorização do Território o valor aprovado para a região de Lisboa decresceu
ligeiramente e corresponde a um investimento elegível de cerca de 425,7 milhões de euros e um FEDER
de cerca de 384,7 milhões de euros. Quanto à execução, o FEDER já atingiu os 304 milhões de euros
(79%).

Quadro 2.20: Complementaridade com os PO Temáticos
Fundos Comunitários para a Região de Lisboa (mil €)
Aprovado
Total elegível

Executado
Fundo

Total elegível

Fundo

POR Lisboa

803.602

563.719

647.558

449.100

POVT

425.687

384.699

337.512

304.021
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Fundos Comunitários para a Região de Lisboa (mil €)
Aprovado
Total elegível
POPH

377.915

Executado
Fundo

Total elegível

179.020

310.046

Fundo
145.079

Fonte: ADC – Indicadores Conjunturais de Monitorização a 30 setembro 2014

Articulação POVT/POR LISBOA
O Programa Operacional Regional de Lisboa, no domínio de intervenção "Combate à Erosão e Defesa
Costeira" (Eixo III do POVT), contribui para a atribuição da classificação das candidaturas ao POVT, no
critério respeitante à complementaridade com ações cofinanciadas por outros instrumentos financeiros.
Salientamos que o POR Lisboa não financia nenhuma tipologia de projetos passível de financiamento no
POVT.

2.6.2 Instrumentos de engenharia financeira
A Iniciativa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), proposta
pela Comissão Europeia (CE) e pelo Banco Europeu de Investimento (BEI), é uma forma inovadora de
aplicar os fundos estruturais comunitários postos à disposição dos Estados Membros a favor de projetos
inseridos em intervenções integradas de desenvolvimento urbano. A nível nacional esta iniciativa é
gerida pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) com fundos do QREN e da Direcção-Geral do Tesouro
e das Finanças (DGTF).
Após os passos iniciais dados no final de 2008, entre o BEI, o Governo Português e o IHRU, Instituto da
Habitação e Reabilitação Urbana, foi feito um estudo de iniciativa do BEI e com o apoio da Comissão
Europeia, para avaliar a pertinência e viabilidade da Iniciativa JESSICA em Portugal. Desse estudo
ressaltou a coerência da Iniciativa com as prioridades e objetivos dos Programas Operacionais e com as
políticas preconizadas nos documentos estratégicos da “Polis XXI”.
Como conclusão deste processo, foi assinado no dia 20 de Julho de 2009 o “Funding Agreement” (FA),
um acordo com o BEI que visa a constituição de um “Holding Fund” (HF), como veículo para o
financiamento dos Fundos de Desenvolvimento Urbano (FDU) a selecionar e criar mediante
procedimento concursal.
Este acordo instituiu ainda um Comité de Investimento composto por elementos nomeados pelas
Autoridades de Gestão dos PO, por um representante da DGTF e por um Secretário-Geral, que tem
como função supervisionar o funcionamento do Fundo JESSICA e assegurar a governação da respetiva
implementação (o que inclui aprovar ou rejeitar as propostas e recomendações do BEI enquanto gestor
do Fundo).
Em 11.10.2011 realizou-se a Assinatura dos Acordos Operacionais JESSICA entre o BEI, enquanto
entidade gestor do Fundo de Participação JESSICA, e as entidades selecionadas, no âmbito do
procedimento concursal para a Gestão dos Fundos de Desenvolvimento Urbano (FDU). No caso do POR
Lisboa, o FDU selecionado foi o Turismo de Portugal IP.
O Funding Agreement atribui ao BEI a gestão de fundo de participações dotado de 130 milhões de euros,
100 milhões de euros FEDER, 30 milhões de euros provenientes da Direcção-Geral do Tesouro e
Finanças.
O instrumento JESSICA, foi reforçado em 2,5 M€ FEDER (em 2013), por iniciativa do PO Algarve para
ajustamento do respetivo Acordo Operacional, ascendendo o montante associado ao HF a 132,5 M€,
dos quais 102,5 M€ do FEDER e 30 M€ da DGTF.
O Programa Operacional Regional de Lisboa tem uma participação financeira de 5 milhões de euros,
canalizados a partir do Eixo III – Coesão Social. A restante participação financeira é assegurada pelos
outros Programas Operacionais Regionais do Continente.
A iniciativa JESSICA, enquanto instrumento da política de desenvolvimento urbano, funciona de modo
diferente dos outros instrumentos, uma vez que se baseia em "revolving funding", ou seja, em fundos
reembolsáveis, contrariamente ao habitual financiamento a fundo perdido. A lógica inerente a esta
iniciativa de participações em capital e concessão de empréstimos que depois são reinvestidos permite
desenvolver um Fundo que se “re-alimenta a si próprio”.
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A complementaridade que este novo instrumento traz à tradicional forma de apoio a projetos isolados
através de comparticipações a fundo perdido é notória, uma vez que se substitui àqueles pela
mobilização de fundos estruturais comunitários numa ótica de financiamento reembolsável (no âmbito de
novos mecanismos de engenharia financeira: os FDU), numa perspetiva de reinvestimento cíclico dos
fundos reembolsados.
Os recursos públicos mobilizados na âmbito da Iniciativa JESSICA permitem alavancar recursos
privados, já que esta Iniciativa garante condições atrativas para que os investidores privados invistam
em FDU, criando soluções de engenharia financeira, sob a forma de parcerias público-privado ou outras,
que viabilizem operações de regeneração urbana de maior risco ou de rentabilidade menos atrativa para
o mercado.
Pretende-se ainda, através da recuperação dos fundos estruturais investidos (financiamento
reembolsável), assegurar instrumentos de financiamento do desenvolvimento urbano que não se
esgotem no período de vigência do atual QREN 2007 – 2013.
Uma vez que este fundo se destina a investir em projetos que garantam o retorno do investimento
permitindo reinvestir mais tarde noutros projetos, o âmbito de aplicação do fundo é relativamente
abrangente. Na sua essência, tendo sido criado para o apoio ao desenvolvimento urbano pode, desde
logo, funcionar de modo complementar às outras intervenções que já obtiveram subsídios a fundo
perdido e reforçar essas intervenções, podendo também vir a financiar projetos que não entravam no
âmbito da elegibilidade dos outros instrumentos.
Tratando-se de uma iniciativa inovadora, a sua concretização tem exigido um esforço de articulação
entre um conjunto alargado de entidades com diversas funções e responsabilidades.
As áreas de Intervenção de previstas para a Iniciativa JESSICA, são:
a)

Reabilitação e regeneração urbana (incluindo equipamentos e infraestruturas urbanas);

b)

Eficiência energética e energias renováveis em áreas urbanas;

c)

Revitalização da economia em áreas urbanas (direcionada para as PME’s e empresas inovadoras);

d)

Disseminação das tecnologias de informação e da comunicação em áreas urbanas, incluindo redes
de banda larga e sem fios.

Relativamente às transferências efetuadas para o Holding Fund foram as seguintes:
 Em 01.09.2010 é efetuada a 1ª transferência para o Holding Fund, conforme definido no plano
financeiro apresentado pelo IFDR para todos os PO que compõem a iniciativa JESSICA em Portugal.
O POR Lisboa efetuou uma transferência no montante de 2.501.208,00€.
 Em 13.06.2011 é efetuada a 1ª transferência da contrapartida nacional pela DGTF no valor de
1.956.993,00€.
 Em 30.01.2012 é efetuada a 2ª transferência da contrapartida nacional pela DGTF no valor de
3.250.544€.
 Em 30.01.2012 é efetuada parte da 2ª e última transferência para o JESSICA Holding Fund Portugal,
para constituição do mesmo, no montante de 2.248.792,00 €, tendo o restante valor, 250.000,00€,
sido transferido em 15.02.2012.
Durante o ano de 2014 realizaram-se as seguintes ações:
 Reuniões do Comité de Investimento, em 24.02.2014, 21.05.2014, 13.10.2014 e 13.11.2014,
respetivamente;
 Até ao final de 2014 estavam assinados, na Região de Lisboa, 17 contratos, nos setores do comércio
turismo, equipamento social e de mobilidade, que representam um investimento total de 93,6 milhões
de euros, e um financiamento JESSICA de 9,9 milhões de euros (Fundo e contrapartida nacional).
Nesta data tinham sido desembolsados aos destinatários finais cerca de 6,2 milhões de euros..
Eventos 2014, relacionados com Iniciativa:
 - Em 20 de novembro de 2014 ocorreu o evento JESSICA Energia;
 - Em 24 de outubro 2014 ocorreu o evento da Semana Reabilitação Urbana BRaga
 O evento anual 2014 realizou-se em janeiro de 2015, em Santarém.
 A análise da implementação desta Iniciativa é complementada com a informação apresentada no
Template 1 (Anexo VI - Template 1 EF JESSIC):Financial Engineering Instruments operations
implemented with Holding Funds.
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O Regulamento de Apoio ao Financiamento e Partilha de Risco da Inovação (SAFPRI) enquadra os
objetivos e mecanismos de implementação dos instrumentos de engenharia financeira no âmbito do
QREN, que no caso do POR Lisboa se encontram previstos no Eixo I.
Estes mecanismos de engenharia financeira são tanto mais importantes enquanto melhor enquadrados
estiverem com a estratégia regional de promoção do investimento inovador e baseado na economia do
conhecimento, devidamente coordenados com os restantes recursos financeiros disponíveis dos fundos
estruturais, cada vez mais escassos na região de Lisboa, enquanto inserida no Objetivo Competitividade
e Emprego.
O SAFPRI, através do FINOVA (Fundo de Apoio ao Financiamento à Inovação), ou da intervenção
direta das entidades promotoras, poderá apoiar instrumentos de financiamento de empresas através do
reforço do capital próprio (fundos de capital de risco, fundos de sindicação de capital de capital de risco,
fundos de participação em outros fundos de capital de risco) ou do reforço do financiamento de capitais
alheios (fundo de contra garantia mútuo, fundo de garantia para titularização de créditos, constituição ou
reforço de linhas de crédito especiais, mecanismos de garantias de financiamento).
O FINOVA foi criado através do Decreto-Lei n.º 175/2008, de 26 de agosto, e está vocacionado para a
criação ou reforço de instrumentos de financiamento de empresas, em particular, no que se refere às
PME e aos projetos de maior grau de inovação.
Neste sentido, nos termos do Regulamento SAFPRI foram efetuados dois convites, um ao IAPMEI, I.P. Agência para a Competitividade e Inovação e outro ao Instituto de Turismo de Portugal (TP), para a
apresentação de candidaturas ao POR Lisboa para efeitos de financiamento no âmbito da linha de
crédito PME Investe I e II. Depois foi aprovado um projeto promovido conjuntamente pelas entidades
acima mencionadas e coordenado pela PME Investimentos, sociedade gestora do FINOVA.
Constituem objetivos deste projeto facilitar o acesso das PME ao financiamento, aspeto especialmente
importante no contexto da crise económico-financeira vivida durante o ano de 2009 e que se prolongou
até aos dias de hoje, para que estas possam concretizar os seus planos de investimento com vista à
expansão da atividade e/ou à modernização/inovação na estrutura produtiva.
Até à data de 31 de dezembro de 2014 foram enquadradas 499 operações no montante global de 166
M€.
Ainda no âmbito do Regulamento SAFPRI e através do FINOVA, o POR Lisboa aprovou igualmente
operações com o objetivo de reforçar/criar Fundos de Capital de Risco, direcionados para projetos “early
stage” e “pré seed”.
Os Fundos de Capital de Risco (FCR) têm por objetivo comum contribuir para que as PME, em particular,
as mais novas e de menor dimensão desenvolvam estratégias de inovação, de crescimento e de
internacionalização.
Das quatro categorias existentes (Projetos Fase “Early Stage”; Projetos Fase “Pre-Seed”; Inovação e
Internacionalização de PME; Corporate Venture Capital), o POR Lisboa focou o apoio nos Fundos de
Capital de Risco direcionados para projetos “early stage” e projetos “pre-seed”.
Os Projetos “early stage” destinam-se a projetos emergentes de pequena escala com carácter inovador
e/ou diferenciador (investimento <= 250 mil euros) e a projetos de forte conteúdo de inovação, que sejam
desenvolvidos por PME com menos de 3 anos de exercícios financeiros demonstrados).
No caso do POR Lisboa encontram-se apoiados, a 31 de dezembro de 2014, 3 Fundos de Capital de
Risco e que representam um total de 24,4 M€ de investimento elegível e cerca de 11,8 M€ de FEDER
aprovado.
Os FCR “pre-seed” destinam-se a projetos que pelas suas características e elevado risco envolvido,
tenham dificuldades de acesso ao financiamento. No essencial são projetos com conteúdo tecnológico
relevante na fase de prova de conceito independentemente da área científica das tecnologias
subjacentes ao projeto. Incluem-se as provas de conceito tecnológico, prototipagem, valorização da
propriedade intelectual e desenvolvimento de planos de negócios.
No caso do POR Lisboa, foram apoiados 2 Fundos de Capital de Risco, que representam um total de 1.5
M€ de investimento elegível e cerca de 617 mil euros FEDER aprovado.
Ainda no âmbito dos Fundos de Capital de Risco, o POR Lisboa aprovou e contratou em 2013 o Fundo
de Capital de Risco Revitalizar, na sequência de um concurso nacional de seleção de Fundos de
Capital de Risco “Revitalizar” que visassem promover a capitalização de empresas com planos e
projetos de expansão e crescimento, cuja situação financeira se apresente equilibrada e sustentável,
mas com necessidades de reforço de capital e fundo de maneio, num contexto de revitalização de
mercado, produto ou gestão.
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Os Fundos Revitalizar são instrumentos de capital de risco destinados a investimento em PME, com uma
dotação de 220 M€, a qual está assegurada em partes iguais por investimento público (50%) decorrente
do apoio FEDER dos vários PO e por investimento privado (50%) proveniente de 7 entidades bancárias
do sistema financeiro português (Caixa Geral de Depósitos, BPI, BES, Millenium BCP, BANIF, Montepio
Geral, Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo).
Os Fundos Revitalizar estão organizados e geridos por lotes de três fundos de base regional,
correspondentes às regiões NUTS II: i) Norte; ii) Centro e iii) Lisboa, Alentejo e Algarve, com a seguinte
distribuição de capital:


FCR Revitalizar “Norte” – 80 M€ (Sociedade Gestora: Explorer Investments)



FCR Revitalizar “Centro” – 80 M€ (Sociedade Gestora: Oxy Capital)



FCR Revitalizar “Lisboa, Alentejo e Algarve” – 60 M€ € (Sociedade Gestora: Capital Criativo), com a
particularidade de neste fundo estar definida uma contabilidade distinta e separada consoante a
Região NUTS II de investimento, permitindo realizar uma monitorização de base regional.

No caso do Fundo de Capital de Risco Revitalizar Lisboa, Alentejo e Algarve, o investimento é feito
através de aumento de capital da empresa, tornando-se a Capital Criativo, a sociedade gestora do fundo,
sócia / acionista das empresas em que investe, através da junção aos acionistas existentes. A Capital
Criativo assume assim o risco do negócio, não tendo retornos garantidos nem garantias diferentes dos
restantes acionistas. Para além do eventual reforço da gestão, o Fundo apoiará a empresa no acesso a
novos mercados e na definição e execução do plano de negócios.
A participação do POR Lisboa no FCR Revitalizar Lisboa, Alentejo e Algarve traduz-se numa operação
aprovada por este PO e caracteriza-se por um investimento elegível aprovado de 20,1 M€ e um incentivo
FEDER de 10,05 M€.
Igualmente no âmbito do Regulamento SAFPRI, a AG do POR Lisboa, em sintonia com outros PO
Regionais e Temático e dando sequência à iniciativa do Governo de criação de uma Linha de Crédito
(Investe QREN) que apenas prevê o financiamento de custos relacionados com o Sistema Nacional de
Garantia Mútuo, remeteu um convite à SPGM - Sociedade de Investimento S.A., sociedade gestora do
Fundo de Contragarantia Mútuo (FCGM), para apresentação de uma candidatura ao PORL com o
objetivo de assegurar o financiamento, que compete a este Programa Operacional, dos custos com o
pagamento de bonificações de comissão de garantia mútua, reforço do FCGM e dos custos de gestão da
SPGM, decorrentes da criação da Linha de Crédito Investe QREN.
A Linha Investe QREN foi lançada pelo Governo português, considerando que:


A conjuntura económica se tem revelado particularmente adversa para as empresas, que enfrentam
dificuldades acrescidas no acesso ao crédito, quer para colmatar as suas necessidades de
tesouraria quer para implementar os respetivos projetos de investimento, em especial os aprovados
no âmbito do QREN, comprometendo o seu crescimento e modernização bem como a sua
competitividade no mercado nacional e internacional;



As empresas, em particular as micro, pequenas e médias empresas, são importantes agentes na
dinamização da economia, mormente pelo relevante papel que desempenham ao nível das
exportações, do emprego e do crescimento económico do país;



No âmbito do empréstimo quadro (QREN EQ), que o Estado Português contratou com o BEI, se
pretende que a segunda tranche do mesmo seja reorientada para o apoio às empresas e à
envolvente empresarial, através das organizações empresariais e do sistema científico e
tecnológico nacional, assegurando o financiamento da contrapartida nacional privada associada à
realização de operações cofinanciadas por FEDER no âmbito do QREN;



O estado português, através do IFDR, com a cooperação das instituições de crédito aderentes e do
sistema nacional de garantia mútua conseguem lançar um instrumento financeiro de apoio ao
investimento das empresas, segundo o qual as instituições de crédito aderentes, disponibilizam
financiamento às empresas até um montante global de mil milhões de euros, dos quais 500 milhões
provêm do empréstimo quadro (QREN EQ) celebrado entre o Estado Português e o Banco Europeu
de Investimento, e os restantes 500 milhões serão assegurados por fundos do balanço das
instituições de crédito aderentes.

Os meios financeiros disponibilizados pelo POR Lisboa para a operação Investe QREN totalizam um
investimento elegível aprovado de 2,3 M€ que se traduz num incentivo FEDER de 1,8 M€.
Esta operação, que conta com uma entidade participante que é o IAPMEI, e em 2014 foi assinado o
contrato tripartido (AG do POR Lisboa, IAPEMI e SPGM). Como destinatários finais abrange 12
empresas nos sectores da indústria, comércio e serviços.
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Quadro 2.21: Execução IEF por Holding Fund (mil. €)
Compromissos PO
IEF

Produto

Holding
Fund
PO

Fund
o

Destinatário
s

IEF
PO

Transferências PO
Holding
Fund

Destinatário
s

IEF

Fund
o

PO

Fund
o

PO

Fund
o

PO

Fund
o

PO

Fund
o

JESSICA Holding Fund Portugal - Luxembourg
Iniciativa
JESSICA

Emprésti
mo

10.2
08

5.00
0

10.2
08

5.00
0

9.50
0

4.65
3

10.2
08

5.00
0

8.01
0

3.92
3

6.16
9

3.02
2

TOTAL JESSICA

10.2
08

5.00
0

10.2
08

5.00
0

9.50
0

4.65
3

10.2
08

5.00
0

8.01
0

3.92
3

6.16
9

3.02
2

FINOVA - Fundo de Apoio ao Financiamento à Inovação
Linhas Crédito
PME Investe I
e II

Garantias
/ Outros
produtos
financeiro
s

13.7
41

3.20
0

13.7
41

3.20
0

13.7
41

3.20
0

13.7
41

3.20
0

13.6
10

3.17
0

13.6
10

3.17
0

Linha Investe
QREN

Garantias
/ Outros
produtos
financeiro
s

2.29
8

1.83
6

2.29
8

1.83
6

0

0

0

0

0

0

0

0

FCR Novabase
Capital
Inovação e
Internacionaliz
ação

Capital
Risco

1.26
6

506

1.26
6

506

1.26
0

500

1.25
0

500

1.25
0

500

1.25
0

500

FCR Portugal
Ventures
Universitas

Capital
Risco

605

242

605

242

600

240

525

210

525

210

167

67

FCR Portugal
Ventures Early
Stage

Capital
Risco

838

335

838

335

833

333

800

320

800

320

325

130

FCR IStart I

Capital
Risco

627

251

627

251

622

249

575

230

575

230

575

230

FCR Portugal
Ventures
Acelerador de
Comercializ. de
Tecnologia
(ACTEC) II

Capital
Risco

917

367

917

367

910

364

657

263

657

263

542

217

FCR
Revitalizar
Lisboa,
Alentejo e
Algarve

Capital
Risco

20.1
14

10.0
57

20.1
14

10.0
57

20.0
00

10.0
00

5.50
0

2.75
0

5.50
0

2.75
0

7.00
0

3.50
0

40.4
06

16.7
95

40.4
06

16.7
95

37.9
66

14.8
86

23.0
48

7.47
3

22.9
18

7.44
3

23.4
70

7.81
4

40.4
16

16.8
00

40.4
16

16.8
00

37.9
76

14.8
91

23.0
59

7.47
8

22.9
26

7.44
7

23.4
76

7.81
7

TOTAL FINOVA
TOTAL PO

Empréstimo-Quadro do BEI – Enquadramento 2014
Mantendo-se o objetivo visado em anos anteriores, no sentido de promover a utilização dos montantes
disponíveis da 1.ª e 2.ª tranches do empréstimo-quadro do BEI, foi publicado em 2014 o Despacho n.º
8417/2014, de 5 de junho, da Secretária de Estado do Tesouro e do Secretário de Estado do
Desenvolvimento Regional, através do qual se fixaram as condições de acesso e utilização dos
montantes ainda disponíveis das 1.ª e 2.ª tranches do empréstimo-quadro, afetando-se a esta nova fase
de candidaturas cerca de 450 M€, com a seguinte utilização:
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a)

até 100.000.000€ (cem milhões de euros), prioritariamente destinados ao financiamento da
contrapartida nacional de operações promovidas por empresas não financeiras públicas
participadas maioritariamente pelo sector público;

b)

até 10.000.000€ (dez milhões de euros), prioritariamente destinados ao financiamento da
contrapartida nacional de operações promovidas por entidades que integram o sistema científico e
tecnológico nacional (SCTN), universidades e instituições universitárias, no âmbito das seguintes
tipologias de investimento:
i) Promoção da cultura científica e tecnológica e difusão do conhecimento;
ii) Sistema de apoio a entidades do SCTN;
iii) Sistema de apoio a infraestruturas científicas e tecnológicas;
iv) Sistema de apoio a parques de ciência e tecnologia.

c)

Até 5.000.000€ (cinco milhões de euros), prioritariamente destinados ao financiamento da
contrapartida nacional de operações promovidas por entidades beneficiárias do Sistema de Apoios
a Ações Coletivas (SIAC);

d)

Até 200.000.000€ (duzentos milhões de euros), prioritariamente destinados ao financiamento da
contrapartida nacional de operações de engenharia financeira integradas no âmbito do Sistema de
Apoio ao Financiamento e Partilha de Risco da Inovação (SAFPRI);

e)

Até 135.000.000 € (cento e trinta e cinco milhões de euros), prioritariamente destinados ao
financiamento da contrapartida nacional pública de operações promovidas pelos beneficiários
21
previstos no n.º 5 do Despacho n.º 6572/2011, de 4 de abril de 2011 .

Também no que se refere ao investimento destinado às empresas, assinala-se em 2014 a republicação
do Despacho n.º 12748/2012 relativo à 2.ª tranche, por via do Despacho n.º 7896/2014, de 5 de junho,
do Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, da Secretária de Estado do Tesouro e do
Secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade, através do qual se procedeu à
atualização das condições de acesso ao INVESTE QREN, com o objetivo de potenciar o seu efeito
positivo e, assim, conceder um maior estímulo ao relançamento do investimento produtivo e da atividade
económica.
No que se refere a alterações introduzidas pelos Despachos publicados em 2014, destaca-se o seguinte:


Despacho n.º 8417/2014, de 5 de junho
Nos termos do ponto 11 deste Despacho, o acesso ao financiamento por parte dos
beneficiários, outrora limitado a períodos de candidatura pré-definidos, passa a processar-se
em contínuo visando-se assim o aproveitamento máximo possível das verbas disponibilizadas
por este instrumento, com o objetivo de se acelerar a execução das operações aprovadas no
QREN.



Despacho n.º 7896/2014, de 5 de junho
Nos termos do número 19 deste diploma, a periodicidade de submissão dos pedidos de
financiamento à CCS, com um custo total até 25 M€, passou a ter uma regularidade quinzenal.



Em ambos os despachos foi alterada a taxa de juro a observar nos pedidos de financiamento
reembolsáveis/contratos de financiamento, a qual passa de uma taxa fixa para uma taxa
variável com frequência semestral, correspondendo à taxa Euribor a 6 meses, acrescida de um
spred de 0,425%.

Cumpre ainda referir que no seguimento da criação da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.
(Agência, IP), todas as tarefas anteriormente asseguradas pelo IFDR em matéria de acompanhamento
do empréstimo-quadro passaram a ser asseguradas pela Agência, IP.
Neste sentido, na sequência da alteração ao enquadramento legal para a utilização dos montantes ainda
disponíveis das 1.ª e 2.ª tranches do empréstimo-quadro, bem com da criação da Agência, IP, procedeuse, no 2.º semestre de 2014, à revisão do protocolo de colaboração celebrado a 23 de julho de 2012,
entre o então IFDR e a Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), nos termos previstos no n.º 21 do
Despacho n.º 7896/2014, de 5 de junho.

277
21

O Despacho n.º 8417/2014 contém uma imprecisão quanto ao número do Despacho n.º 6572/2011 relativo aos
potenciais beneficiários do QREN-EQ. Com efeito, trata-se do n.º 5 do Despacho n.º 6572/2011 e não do n.º 4, tal
como indicado no despacho de 2014.
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1.ª Tranche – QREN-EQ – Informação quantitativa

Quadro 2.22: Distribuição dos pedidos de financiamento aprovados (aprovações brutas), em
termos acumulados a 31 de dezembro de 2014 (em €)
Total
PO

PO Lisboa

PIDDAC

Montante
Aprovado

N.º
55

36.686.716

N.º
30

Reembolsáveis

Montante
Aprovado
18.754.904

Montante
Aprovado

N.º
25

17.931.812

Quadro 2.23: Distribuição dos pedidos de financiamento aprovados em 2014 ao abrigo do
Despacho n.º 8417/2014, bem como do conjunto de 6 pedidos relativos ao Despacho n.º
10005/2013 aprovados no início daquele ano, com enquadramento na 1.ª tranche do
EQ-BEI (em €)
Total
PO

PO Lisboa

N.º

PIDDAC

Financ.
Aprovado

9

1.314.042

N.º

Reembolsáveis

Financ.
Aprovado

7

703.009

Financ.
Aprovado

N.º
2

611.033

Quadro 2.24: Distribuição dos montantes aprovados líquidos, dos pedidos de financiamento
reembolsáveis (em vigor), a 31 de dezembro de 201422 (em €)
Pedidos de Financiamento Reembolsáveis
PO

PO Lisboa

Total
N.º

Valor

12

12.376.606

Ativos
N.º
9

Em definição

Valor

N.º

3.308.648

3

Valor
9.067.958

Quadro 2.25: Distribuição dos empréstimos reembolsáveis ativos (tendo por base o valor do
financiamento atualizado) (em €)
Empréstimos Reembolsáveis Ativos
PO

N.º

Valor Financ.
Atualizado

Montante de
23
Desembolso

Taxa de
Desembolso

277
22

Tem em conta o ciclo de vida das operações QREN, que enquadram os pedidos de financiamento, nomeadamente
as desistências de operações, as reprogramações em baixa, bem como as desistências dos empréstimos por parte
das entidades beneficiárias
23
Montante entregue aos mutuários, deduzido de reembolsos extraordinários (efetuados) gerados devido a
reprogramação de empréstimos
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Empréstimos Reembolsáveis Ativos
PO

PO Lisboa



Valor Financ.
Atualizado

N.º
9

Montante de
23
Desembolso

3.308.648

Taxa de
Desembolso

3.048.971

92%

2.ª Tranche – INVESTE QREN – Informação quantitativa

Quadro 2.26: Distribuição dos empréstimos aprovados (pré-enquadrados e líquidos dos
“desconsiderados”) até 31 de dezembro de 2014 (em €)

PO
PO Lisboa

Empréstimos Aprovados
N.º
15

Montante
2.905.783

Quadro 2.27: Distribuição dos empréstimos aprovados em 2014 (em €)

PO
PO Lisboa

Empréstimos Aprovados
N.º
1

Montante
348.322

Quadro 2.28: Distribuição dos empréstimos contratados até 31 de dezembro de 2014 (em €)

PO
PO Lisboa

Empréstimos Contratados
N.º
13

Montante
2.782.783

Quadro 2.29: Distribuição dos empréstimos contratados em 2014 (em €)

PO
PO Lisboa

Empréstimos Contratados
N.º
2

Montante
398.322

Quadro 2.30: Distribuição dos empréstimos desistidos (enquadrados e sem contrato) até 31 de
dezembro de 2014 (em €)

PO

Empréstimos Desistidos
N.º

Montante
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Empréstimos Desistidos

PO

N.º

PO Lisboa

2

Montante
95.000

Quadro 2.31: Distribuição dos empréstimos desistidos (enquadrados e sem contrato) em 2014 (em
€)
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PO
PO Lisboa

Empréstimos Desistidos
N.º
0

Montante
0

A análise mais detalhada destes instrumentos de engenharia financeira encontra-se no Capítulo 3
relativo ao Eixo 1 e ainda em Anexo VI.

No que se refere à iniciativa JEREMIE, o POR Lisboa optou por não recorrer a esta iniciativa.
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2.7 Acompanhamento e Avaliação
2.7.1 Acompanhamento

Autoridade de Gestão
Durante o ano de 2013 realizaram-se 6 reuniões da Comissão Diretiva do PORLisboa e efetuaram-se 5
consultas escritas.
No que respeita à recolha e prestação de informação sobre a monitorização da execução, a Autoridade
de Gestão do POR Lisboa, através do seu Secretariado Técnico, remete mensalmente, aos órgãos de
governação do QREN, os seguintes pontos de situação:


Informação de Monitorização Operacional e Financeira (MOF), remetido à AD&C via
webservices. Inclui 3 anexos, um referente a concursos, outro referente a candidaturas e outro
referente a operações. No conjunto dos 3 anexos consta informação detalhada sobre
montantes postos a concurso, as respetivas datas de abertura e encerramento, tempos médios
de decisão, número e valor das candidaturas admitidas, das não admitidas, não aprovadas,
aprovadas e contratadas, informação detalhada sobre as operações aprovadas por exemplo, a
tipologia de projeto, tema prioritário, atividade económica, localização, entre outros. Este
ficheiro dispõe também de toda a informação em termos de aprovação e execução financeiras,
por operação, bem como os pagamentos efetuados aos beneficiários, desagregado por
pagamentos certificáveis e não certificáveis;



Ficheiro excel, remetido à AD&C, com informação dos fluxos financeiros, identificando
concretamente volumes de pedidos de pagamento em análise na autoridade de gestão e
entidade pagadora;



Ficheiro a reportar à AD&C, denominado “execução por validar” e que contém informação,
operação a operação dos prazos de análise dos pedidos de pagamento pela autoridade de
gestão e organismos intermédios;



Ponto de situação, quinzenal, preenchido na zona reservada do site do QREN, com a indicação
da aprovação e execução global do Programa.

Para além dos ficheiros acima indicados, o POR Lisboa, remete trimestralmente à AD&C, o ficheiro
referente a Indicadores Comuns Nacionais de Monitorização FEDER e Fundo de Coesão – Trimestrais.
Este ficheiro visa permitir a monitorização física dos Programas Operacionais.

Verificações no local
Até final de 2014 realizaram-se 483 verificações no local, das quais 441 já se encontram concluídas, ou
seja, com relatório final e que representa uma taxa de execução de 91,3%. Destas, cerca de 87 foram
executadas durante o ano de 2014, contudo, ficaram concluídas 79, representando uma execução de
90,8%.
O ST da AG foi responsável pela execução de 71% destas verificações, a AML executou cerca de 17% e
os OI no âmbito dos sistemas de incentivos às empresas executou as restantes, cerca de 12%.
Relativamente a este universo, a despesa verificada representa 23,8% da despesa total executada a 3112-2014. Foram ainda apuradas despesas não elegíveis no montante de 250.527,01 €, que representam
0,24% da despesa verificada.

O ponto de situação global, por eixo prioritário, é o seguinte:

Quadro 2.32: Verificações no local (em €)

Eixo

VL
VL
Previstas
Concluídas
/Efetuadas

% exec.

Despesa
Executada

Despesa
Verificada

Despesa não
elegível

% verif.

LISBOA-01

146

104

71,2%

206.497.593,59

39.773.952,91

137.405,82

19,3%

LISBOA-02

119

119

100,0%

87.969.619,41

23.044.022,25

1,54

26,2%
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VL
VL
Previstas
Concluídas
/Efetuadas

Eixo
LISBOA-03

195

% exec.

195

100,0%

Despesa
Executada

Despesa
Verificada

139.015.883,16

Despesa não
elegível

% verif.

40.952.020,41

0,00

29,5%

LISBOA-04

23

23

100,0%

8.505.395,41

1.504.741,62

113.119,65

17,7%

Total

483

441

91,3%

441.988.491,57

105.274.737,19

250.527,01

23,8%

Em 2014

87

79

90,8%

-

18.718.960,13

-2.524,55

-
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Gráfico 2.38: Nº de Verificações no Local, por Eixo
N.º VL Previstas

N.º VL Concluídas

195

195

146
119

119

104

23

LISBOA-01

LISBOA-02

LISBOA-03

23

LISBOA-04

Gráfico 2.39: Executado / Verificado e Não Elegível, por Eixo (mil. €)

Desp. Executada

Desp. Verificada

Desp. Não Elegível

206.498

139.016

87.970

40.952

39.774
23.044
137
LISBOA-01

0,002
LISBOA-02

0
LISBOA-03

8.505

1.505 113

LISBOA-04

Quanto à execução das verificações no local por organismo e eixo prioritário, a situação a 31 de
dezembro de 2014 era a seguinte:

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014

Quadro 2.33: Verificações no local por organismo e eixo (em €)
Organismo

Eixo

ST PORL
LISBOA-01
LISBOA-02
LISBOA-03
LISBOA-04
AML
LISBOA-01
LISBOA-03
ADI
LISBOA-01
AICEP
LISBOA-01
IAPMEI
LISBOA-01
TP
LISBOA-01
Total

N.º de VL
concluídas
313
28
119
143
23
75
23
52
6
6
19
19
26
26
2
2
441

Despesa
Verificada
68.134.074,04
30.403.412,75
23.044.022,25
13.181.897,42
1.504.741,62
30.596.302,27
2.826.179,28
27.770.122,99
711.718,04
711.718,04
3.360.765,20
3.360.765,20
2.039.098,21
2.039.098,21
432.779,43
432.779,43
105.274.737,19

Despesa Não
Elegível
216.927,35
103.806,16
1,54
0,00
113.119,65
0,00
0,00
0,00
473,91
473,91
2.779,67
2.779,67
30.346,08
30.346,08
0,00
0,00
250.527,01

Gráfico 2.40: Verificações no local por organismo e eixo (em mil. €)
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Desp. Não Elegível
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Recomendações e ponto de situação da sua regularização
Em relação às verificações no local concluídas, identificou-se um conjunto significativo de
recomendações, 682, das quais 547 já se encontram satisfeitas e 25 estão parcialmente satisfeitas,
representando cerca de 84% do total de recomendações.
No quadro seguinte procurou-se tipificar e agregar todas as recomendações, inscrevendo-se o n.º de
registos por situação e respetiva tipologia de recomendação:

Quadro 2.34: Recomendações e follow-up
Estado da
Recomendação

Não Satisfeita

N.º de
Recomend.

Tipologia de Recomendações
Adotar as regras de Informação e Publicidade constantes no Regulamento
(CE) n.º 1828/2006 e no Guia de Informação e Publicidade para Beneficiários

20

Completar/melhorar a documentação do Dossier da Operação

38

Criar/evidenciar a existência de um sistema contabilístico separado ou código
contabilístico adequado para a operação

25

Outra

19

Preencher o módulo “Divulgação” relativo à informação financeira e
georreferenciada da operação

5

Reprogramar a operação

1

Rever e/ou corrigir os indicadores da operação

2
Total

Parcialmente
Satisfeita

110

Adotar as regras de Informação e Publicidade constantes no Regulamento
(CE) n.º 1828/2006 e no Guia de Informação e Publicidade para Beneficiários

4

Completar/melhorar a documentação do Dossier da Operação

3

Criar/evidenciar a existência de um sistema contabilístico separado ou código
contabilístico adequado para a operação

17

Outra

Satisfeita

16%

1
Total

25

Adotar as regras de Informação e Publicidade constantes no Regulamento
(CE) n.º 1828/2006 e no Guia de Informação e Publicidade para Beneficiários

114

Completar/melhorar a documentação do Dossier da Operação

114

Criar/evidenciar a existência de um sistema contabilístico separado ou código
contabilístico adequado para a operação

73

Outra

102

Preencher o módulo “Divulgação” relativo à informação financeira e
georreferenciada da operação

90

Reprogramar a operação

22

Rever e/ou corrigir os indicadores da operação

4%

32
Total

Total PORL
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Em %

547

80%

682

100%
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Gráfico 2.41: Follow-up das Recomendações (em n.º)

110

25
Não Satisfeita
Parcialmente Satisfeita
Satisfeita

547

Comissão de Acompanhamento
A 8ª reunião da Comissão de Acompanhamento do Programa Operacional Regional de Lisboa (POR
Lisboa) realizou-se em 24 de junho de 2014, no Salão Nobre do Ministério do Ambiente, Ordenamento
do Território e Energia, em Lisboa.
A Ordem de Trabalhos desta reunião incluiu os seguintes pontos:
1.

Informações

2.

Aprovação da Ata da 7ª CA

3.

Apreciação e aprovação do relatório de execução de 2013

4.

Ponto de situação do PORLisboa a 31.05.2014

5.

Outros assuntos

A reunião teve por principais objetivos a análise e aprovação do relatório de execução de 2013 do POR
Lisboa (o documento foi aprovado por unanimidade) e, ainda, a apresentação do ponto de situação do
Programa a 31 de maio de 2014.

Organismos Intermédios e Subvenções Globais
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No âmbito do POR Lisboa não foram celebrados contratos de delegação de competências em
organismos intermédios com subvenção global.
Quanto à atividade desenvolvida pelos Organismos Intermédios com os quais foram celebrados
contratos de delegação de competências sem subvenção global – AML e OI no âmbito dos SI QREN ao longo de 2014 foi a seguinte:



Área Metropolitana de Lisboa – AML

Tal como já foi referido no ponto 1 deste relatório, a Autoridade de Gestão do PORLisboa celebrou, em
12-02-2009, um Contrato de Delegação de Competências sem Subvenção Global com a Área
Metropolitana de Lisboa – AML. No referido contrato foram definidas as competências de Autoridade de
Gestão delegadas na AML, nos termos previstos nas alíneas b), c), d), e), f), g), h), i), p), r) do n.º 2 do
24
artigo 46º do Decreto-Lei n.º 312/2007 , de 17 de Setembro.
Por outro lado, foram também definidas as tipologias de operações objeto de delegação das
competências, cujos beneficiários sejam entidades da Administração Local, que são as relativas aos
seguintes regulamentos:


Sistemas de Apoio à Modernização Administrativa (SAMA)



Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar

Estão excluídas do âmbito da delegação as candidaturas apresentadas pelo Área Metropolitana de
Lisboa às tipologias de operações acima referidas bem como o tratamento e análise das alterações à
decisão de financiamento resultantes de alterações à operação, físicas e/ou financeiras.
Após a assinatura do contrato pelo(s) beneficiário(s), as operações são disponibilizadas para a Área
Metropolitana de Lisboa, via SI PORLisboa, a qual exerce as seguintes funções até ao encerramento
das mesmas:


Pedidos de Pagamento: verificações de natureza administrativa e verificações no local



Encerramento da Operação: análise do Pedido de Pagamento do Saldo Final e do Relatório Final
da Operação.

A execução das funções objeto de delegação é registada, em tempo real, através da introdução,
atualização e validação dos dados das operações no SI PORLisboa.
Assim, como atividade da AML afeta ao ano 2014 registaram-se os seguintes valores, discriminados por
Regulamento Específico:

Quadro 2.35: Atividade da AML – PP autorizados (euros)
Regulamento Específico

N.º PP
Autorizados

FEDER
autorizado

Sistema de Apoios à Modernização
Administrativa

13

23.767,32

Req. da Rede Escolar 1º Ciclo Educ.
Pré-Escolar

20

1.781.964,75

Total

33

1.805.732,07

Fonte: SI PORLisboa

Dos pedidos de pagamento analisados, cerca de 30% dizem respeito a reembolsos, 3% a contra-fatura e
65% a pagamentos finais, conforme quadro seguinte:

277
24

Alterado e republicado pelo Decreto-Lei 74/2008, de 22 de Abril, e posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º
99/2009, de 28 de Abril
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Quadro 2.36: Atividade da AML – PP autorizados, por tipo (euros)
Pedidos de Pagamento
Contra-fatura
Final
Reembolso
Total

N.º PP
Autorizados
1
22
10
33

FEDER
autorizado
83.774,87
1.108.104,43
613.852,77
1.805.732,07

Fonte: SI PORLisboa
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Durante o ano de 2014 a AML concluiu 1 verificação no local, a qual já tinha sido iniciada em 2013.
Além das atividades acima referidas, a AML emitiu ainda 10 pareceres relativos a procedimentos de
contratação pública, conforme discriminado por Regulamento Específico no quadro seguinte:

Quadro 2.37: Atividade da AML – Emissão de pareceres de contratação pública
Regulamento Específico

N.º de Pareceres

Sistema de Apoios à Modernização Administrativa
Req. da Rede Escolar 1º Ciclo Educ. Pré-Escolar

1
9
10

Total
Fonte: SI PORLisboa

Até finais de 2014, a AML já tinha encerrado 90 operações, conforme discriminado por Regulamento
Específico no quadro seguinte:

Quadro 2.38: Atividade da AML – Operações concluídas até dezembro de 2014 (euros)

Regulamento Específico
Sistema
de
Apoios
à
Modernização
Administrativa
Req. da Rede Escolar 1º Ciclo Educ. Pré-Escola
Total
Em 2014

N.º Oper.

Financ. Total
Elegível
Executado

Financ.
Comunitário
Executado

31

5.230.868,19

1.866.279,55

59
90
48

76.930.688,47
82.161.556,66
30.019.868,36

49.931.757,61
51.798.037,16
18.310.089,66

Fonte: MOF a 31-12-2014



Sistemas de Incentivos QREN

No âmbito dos Sistemas de Incentivos QREN, conforme já citado no ponto 1 deste relatório, a
Autoridade de Gestão do PORLisboa celebrou protocolos com a Agência de Inovação, SA (ADI), a
Agência para o Investimento e o Comércio Externo de Portugal, E.P.E. (AICEP), a Agência para a
Competitividade e Inovação, IP (IAPMEI) e o Turismo de Portugal, IP (TP), enquanto Organismos
Intermédios.
As funções delegadas nos Organismos Intermédios são as seguintes:


Pré-avaliação de projetos no âmbito do SI Inovação;



Análise das candidaturas e emissão de parecer sobre as mesmas;



Emissão de parecer no âmbito das Comissões de Seleção sobre as propostas de decisão de
financiamento;



Notificação ao promotor;
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Análise de alegações contrárias;



Formalização do contrato de financiamento



Formalização do pedido de pré-vinculação no caso de projetos do regime especial e de interesse
estratégico no âmbito do sistema de incentivos à inovação;



Notificação individual de projetos



Acompanhamento da execução dos projetos (reprogramações, verificações de gestão, pagamentos
a beneficiários, gestão de reembolsos, encerramento de projetos)



Desistências e anulações;



Recuperações e irregularidades;



Interlocução com os promotores;



Assegurar a permanente atualização do sistema de informação no que diz respeito aos contratos,
pagamentos, etc.

|103

Como atividade destes Organismos Intermédios afeta ao ano 2014 registaram-se os seguintes valores,
discriminados por OI e Medida, em função da fase do ciclo de serviços:


Candidaturas

Em 2014 não se verificou a receção de quaisquer candidaturas no âmbito dos sistemas de incentivos às
empresas.


Parecer OI

Durante o ano de 2014 verificou-se uma acentuada diminuição do número de pareceres emitidos pelos
25
OI , de 342 em 2013 para 26 em 2014, situação normal atendendo a que não houve qualquer concurso
para entrada de candidaturas durante o ano de 2014, conforme discriminado no quadro seguinte:

Quadro 2.39: Atividade dos OI / SI QREN – Emissão de parecer
OI
ADI

Medida
I&DT Emp. - Copromoção

Incentivo (€)

1.549.419,05

1.007.773,01

2

1.564.734,35

1.549.419,05

1.007.773,01

14

4.119.678,82

1.722.699,46

865.755,42

14

4.119.678,82

1.722.699,46

865.755,42

I&DT Emp. Individuais

3

1.178.807,65

299.499,79

201.767,86

Inovação Empreend.

1

309.840,00

309.840,00

201.396,00

Inovação Produtiva

4

3.297.987,62

815.956,22

448.775,92

Qualif. PME Vale Inov.

1

20.000,00

0,00

0,00

9

4.806.635,27

1.425.296,01

851.939,78

1

725.907,33

720.025,33

468.016,46

Qualif. PME
Individ./Coop.

IAPMEI Total
TP

Elegível (€)

1.564.734,35

AICEP Total
IAPMEI

Investimento (€)

2

ADI Total
AICEP

Nº
Pareceres

Inovação Produtiva

TP Total

1

725.907,33

720.025,33

468.016,46

Total Geral

26

11.216.955,77

5.417.439,85

3.193.484,67

Fonte: SGOQREN

277
25

Parecer “Elegível” e “Não Elegível”
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Gráfico 2.42: Atividade dos OI / SI QREN – Emissão de parecer (mil. €)

Incentivo

N.º parec.

1.008
866
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852

468

2
ADI



14

9

AICEP

IAPMEI

1
TP

Parecer CS

Quanto à emissão de pareceres para a Comissão de Seleção, apenas se verificou a existência de 4
pareceres da responsabilidade do IAPMEI, com um incentivo associado de 1,35 milhões de euros,
conforme detalhado no quadro seguinte:

Quadro 2.40: Atividade dos OI / SI QREN – Emissão de parecer CS
OI
IAPMEI

Medida

Nº par.

Investimento (€)

Elegível (€)

Incentivo (€)

I&DT Emp. - Individuais

2

860.514,97

803.507,70

524.220,50

Inovação Produtiva

2

1.485.571,22

1.391.971,22

823.185,67

IAPMEI Total

4

2.346.086,19

2.195.478,92

1.347.406,17

Total Geral

4

2.346.086,19

2.195.478,92

1.347.406,17

Fonte: SGOQREN

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Gráfico 2.43: Atividade dos OI / SI QREN – Emissão de parecer CS (mil. €)

1.347
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4
Incentivo



N.º parec.

Operações com Contrato

O número de operações contratualizadas diminuiu de 138 em 2013 para apenas 10 em 2014. A
distribuição por OI encontra-se detalhada no quadro seguinte:

Quadro 2.41: Atividade dos OI / SI QREN – Contratos
OI

N.º Oper.

ADI

1

431.118,60

AICEP

4

1.213.010,86

5

1.784.578,07

10

3.428.707,53

IAPMEI
Total

Incentivo

Fonte: SGOQREN

Gráfico 2.44: Atividade dos OI / SI QREN – Contratos (mil. €)

Incentivo

N.º contratos
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Despesa certificada

Verifica-se um acréscimo da despesa certificada de cerca de 32% em relação a 2013, correspondente a
12,6 milhões de euros, conforme detalhe no quadro e gráfico seguintes:

Quadro 2.42: Atividade dos OI / SI QREN – Despesa certificada (em €)
OI
ADI

Medida

Despesa Total Certificada

I&DT Emp. - Co-promoção

ADI Total
AICEP

5.684.303,12
Inovação Int. Estratégico

16.662.948,86

Inovação Produtiva

5.430.053,02

Qualif. PME Conjuntos

416.122,02

Qualif. PME Individ./Coop.

5.252.206,16

AICEP Total
IAPMEI

27.761.330,06
I&DT Emp. - Individuais

14.771.093,86

I&DT Núcleos

459.333,38

Inovação Empreend.

826.794,47

Inovação Produtiva

2.089.933,29

Qualif. PME Individ./Coop.

292.613,92

Qualif. PME Vale Inov.

110.375,00

IAPMEI Total
TP
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5.684.303,12

18.550.143,92
Inovação Empreend.

90.298,07

Inovação Produtiva

214.194,00

TP Total

304.492,07

Total Geral

52.300.269,17

Fonte: SGOQREN

Gráfico 2.45: Atividade dos OI / SI QREN – Despesa certificada (mil. €)
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Ordens de Pagamentos

Ao longo do ano de 2014 foram emitidas 422 ordens de pagamento, no valor de 18,5 milhões de euros,
verificando-se apenas um acréscimo de valor FEDER de 0,35% em relação ao ano anterior, de acordo
com a seguinte distribuição por OI e medida:

Quadro 2.43: Atividade dos OI / SI QREN – Emissão OP
OI

Medida

ADI

Nº Oper.

I&DT Emp. - Co-promoção

127

3.359.019,96

127

3.359.019,96

Inovação Int. Estratégico

1

3.200.942,60

Inovação Produtiva

8

1.420.719,63

Qualif. PME Conjuntos

3

238.278,57

ADI Total
AICEP

Qualif. PME Individ./Coop.
AICEP Total
IAPMEI

Valor Total Ordem Pag. (€)

I&DT Emp. - Individuais

135

2.632.578,02

147

7.492.518,82

110

5.415.986,35

I&DT Núcleos

6

186.275,73

Inovação Empreend.

9

461.861,17

Inovação Produtiva

11

1.251.283,15

Qualif. PME Individ./Coop.

3

115.979,28

Qualif. PME Vale Inov.

6

53.468,75

IAPMEI Total

145

TP

7.484.854,43

Inovação Empreend.

2

66.435,38

Inovação Produtiva

1

115.852,42

3

182.287,80

TP Total
Total Geral
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422

18.518.681,01

Fonte: SGOQREN

Gráfico 2.46: Atividade dos OI / SI QREN – Emissão OP (mil. €)
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Encerramento de projetos

Até finais de 2014 já foram encerrados 137 projetos, de acordo com a seguinte distribuição por OI e
medida:

Quadro 2.44: Atividade dos OI / SI QREN – Encerramento de projetos até 31 dez 2014 (em €)
OI

Medida

Nº Proj.

Elegível

Incentivo

ADI

I&DT Emp. - Co-promoção

18

11.653.187,42

7.764.402,72

18

11.653.187,42

7.764.402,72

ADI Total
AICEP

Inovação Produtiva

4

4.980.538,53

2.103.704,43

Qualif. PME Conjuntos

3

472.470,98

196.182,88

Qualif. PME Individ./Coop.

39

9.289.356,82

4.231.164,81

46

14.742.366,33

6.531.052,12

I&DT Emp. - Individuais

38

22.018.203,39

10.553.603,93

I&DT Emp. - Vale I&DT

6

165.075,00

121.306,25

I&DT Núcleos

4

944.194,14

403.356,86

Inovação Empreend.

6

944.284,39

612.873,39

Inovação Produtiva

6

4.283.241,42

2.307.433,12

Qualif. PME Individ./Coop.

6

850.328,19

408.118,09

Qualif. PME Vale Inov.

5

103.500,00

76.875,00

AICEP Total

IAPMEI

IAPMEI Total
TP

71

29.308.826,53

14.483.566,64

Inovação Empreend.

1

211.476,30

157.319,05

Qualif. PME Individ./Coop.

1

216.578,74

97.460,43

TP Total

2

Total Geral

137

428.055,04

254.779,48

56.132.435,32

29.033.800,96

Fonte: SGOQREN

Desses, cerca de 58% foram encerrados em 2014, de acordo com a seguinte distribuição por OI e
medida:

Quadro 2.45: Atividade dos OI / SI QREN – Encerramento de projetos em 2014 (em €)
OI

Medida

TP

Inovação Empreend.

211.476,30
211.476,30

157.319,05

18

11.653.187,42

7.764.402,72

18

11.653.187,42

7.764.402,72

13

3.307.724,91

1.598.839,26

15

13

3.307.724,91

I&DT Emp. - Individuais

33

19.729.649,04

9.416.454,81

I&DT Emp. - Vale I&DT

1

19.975,00

14.981,25

I&DT Núcleos

3

779.906,66

321.213,12

Inovação Empreend.

2

316.094,41

176.037,52

Inovação Produtiva

3

2.957.125,82

1.362.125,97

Qualif. PME Individ./Coop.

2

455.756,27

230.560,72

I&DT Emp. - Co-promoção
Qualif. PME Individ./Coop.

AICEP Total

IAPMEI

Incentivo

1

ADI Total
AICEP

Elegível

1

TP Total
ADI

Nº Proj.

Qualif. PME Vale Inov.

157.319,05

3

46.500,00

34.125,00

IAPMEI Total

47

24.305.007,20

11.555.498,39

Total Geral

79

39.477.395,83

21.076.059,42

Fonte: SGOQREN
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Centro de Observação das Dinâmicas Regionais – CODR

O Observatório Regional surge com o progresso do Centro de Observação das Dinâmicas Regionais
(previsto no artigo 10º do Decreto-Lei nº 312/2007, de 17 de Setembro, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei nº 74/2008, de 22 de Abril), que visa acompanhar, monitorizar e analisar permanentemente
as dinâmicas da Região ao nível social, económico, ambiental e territorial, de forma a contribuir para o
apoio à decisão na definição das políticas públicas. Este instrumento de monitorização está estruturado
com base no trinómio analítico: Território, Pessoas e Organizações, que procura aferir da eficácia e
eficiência dos investimentos públicos na Região de Lisboa e Vale do Tejo, combinando-se a análise das
dinâmicas de desenvolvimento regional com os instrumentos de políticas públicas e de ordenamento do
território.
O Observatório disponibiliza no sistema de informação estatística, no site da CCDR LVT, por séries
estatísticas em diversas áreas e organizado por domínios e dimensões de análise, o que permite apoiar
a monitorização continuada dos programas e planos da CCDR LVT.

O Sistema disponibiliza dados estatísticos para Portugal,
Regiões NUTS II, NUTS III e para os concelhos e
freguesias da Região de Lisboa com base na informação
oficial disponível (mais de 300 indicadores), produzida
por organismos nacionais, internacionais e da própria
CCDR LVT. As funcionalidades desenvolvidas e a forma
de visualização do Sistema de Informação de Estatísticas
Regionais do Observatório permitem selecionar os
indicadores, consultar os dados e obter informação de
forma mais intuitiva, que se destina a todos que queiram
conhecer e aprofundar mais sobre as dinâmicas regionais.

O Observatório Regional de Lisboa e Vale do Tejo produziu em 2014:
 Duas InfoDatas (relatórios temáticos semestrais):
A InfoData LVT nº 7 – “O QREN e as Políticas Públicas na Região de Lisboa e Vale do Tejo”,
editada em junho de 2014, que visou analisar e divulgar os investimentos em curso apoiados com
Fundos Estruturais, por temas prioritários, através de uma análise financeira dos valores aprovados e
executados dos Programas Operacionais Regionais e dos Temáticos com incidência na RLVT. Numa
segunda parte, o documento foca-se na execução do POR Lisboa, monitorizando o seu contributo para
os objetivos específicos. Destacando-se, em cada tema prioritário, a título ilustrativo, alguns projetos
concluídos ou com execução significativa apoiados pelo Programa.
A InfoData LVT nº 8 – “Lisboa no Contexto das Regiões Metropolitanas Europeias”, editada em
dezembro de 2014, com o objetivo de proceder a uma análise comparativa entre a Área Metropolitana de
Lisboa e as regiões Metropolitanas da Europa que apresentem referenciais semelhantes em termos de
dimensão, população ou economia, pretendendo-se assim percecionar o desempenho da Região de
Lisboa – Área Metropolitana, face aos seus pares europeus.
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 Uma Folha Informativa – Documento pontual e esporádico que procura divulgar e acompanhar
ações e atividades na região
A Folha Informativa nº. 5 – “O Sistema de Ensino e Formação na Região de Lisboa”, editada em abril de
2014, no âmbito da colaboração para os trabalhos de preparação do PO Lisboa 2014-2020 – A
publicação procura sintetizar a evolução recente e a atual situação do Sistema de Ensino e Formação na
Região de Lisboa.
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O Observatório teve, ainda, um papel ativo nos trabalhos de preparação e elaboração do Programa
Operacional de Lisboa, no âmbito da operacionalização e estabelecimento dos indicadores que
contribuem para o “Portugal 2020” no novo período de programação comunitário 2014-2020. Esta
colaboração estendeu-se por todo o ano de 2014 até à sua aprovação em Dezembro de 2014.
Durante o ano 2014, o Observatório continuou a ter um papel ativo na monitorização do Plano Regional
de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROTOVT), contribuindo através da recolha,
tratamento e análise da informação estatística para o Relatório Anual de Monitorização, como ainda
todos os trabalhos necessários para o acompanhamento das medidas do Programa de Execução.
Quanto à divulgação do Observatório, no ano de 2014 decorreram 2 sessões de apresentação:


- uma apresentação interna, de apresentação dos trabalhos do Observatório, destinada às diversas
unidades orgânicas da CCDR LVT;



- uma apresentação externa, na Plataforma Supraconcelhia da Península de Setúbal – Rede Social,
da qual a CCDR é membro observador, com o tema PO Lisboa e Observatório Regional.

À semelhança dos 2 anos imediatamente anteriores, em 2014, e no âmbito do cumprimento dos
objetivos e das medidas no Programa de Ajustamento Económica e Financeira, continuaram a verificarse restrições orçamentais no setor público administrativo, com vista a reforçar o bom desempenho da
execução orçamental, levando a mecanismos de contenção da despesa, que foram aplicados na gestão
financeira do Observatório, não tendo sido assim possível realizar algumas das iniciativas programadas.
Todos os documentos produzidos pelo Observatório encontram-se disponíveis no sítio da CCDR LVT.



Comissão de Aconselhamento Estratégico do Programa Operacional Regional de
Lisboa

Durante o ano de 2014 não foi efetuada nenhuma reunião da Comissão de Aconselhamento Estratégico.



Comissão de Cidadania e da Igualdade de Género e o Instituto Português da
Juventude

No âmbito do Sistema de Incentivos de apoio à Inovação, os Organismos Especializados, Comissão de
Cidadania e da Igualdade de Género e o Instituto Português da Juventude, emitem parecer
relativamente aos projetos de empreendedorismo feminino e aos projetos de empreendedorismo jovem,
respetivamente. O parecer destes organismos é fundamental, nomeadamente, para efeitos da atribuição
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da majoração de 10 pontos percentuais denominada «empreendedorismo feminino ou jovem», atribuída
a projetos de criação de empresas e atividades nos primeiros anos de desenvolvimento.
No âmbito dos projetos aprovados até 2014, foram apoiados 25 operações enquadráveis na tipologia de
empreendedorismo jovem e feminino e que representam 28,2 milhões de euros FEDER.

Quadro 2.46: Apoios por tipologia de empreendedorismo jovem e feminino
Tipologia

N.º Operações

FEDER Aprovado (€)

Empreendedorismo Jovem

14

14.737.685,66

Empreendedorismo Feminino

11

13.463.183,84

25

28.200.869,50

Total

Compliance Assessments
Em 26-09-2008 foi apresentada a 1ª versão do documento relativo à Descrição dos Sistemas de Gestão
e Controlo. Posteriormente, em 07-10-2008, foi enviada uma nova versão do referido documento, o qual
incorporava as recomendações constantes no projeto de relatório da IGF – Inspeção-Geral de Finanças,
recebido em 03-10-2008.
Em 13-10-2008, o IFDR, IP submeteu à Comissão Europeia, através de SFC 2007, a Descrição dos
Sistemas de Gestão e Controlo do PORLisboa, acompanhada da opinião preparada pela IGF.
Em 08-01-2009, via IFDR, IP, foi rececionada a carta 11916, de 10-12-2008, da Comissão Europeia que
considerou que a Descrição dos Sistemas de Gestão e Controlo do PORLisboa revelavam algumas
insuficiências que impediam a sua aceitação, tendo solicitado um conjunto de esclarecimentos adicionais
e a reformulação do documento relativamente a algumas questões.
Após as necessárias reformulações e envio de nova versão da Descrição dos Sistemas de Gestão e
Controlo, o IFDR, IP informou a Autoridade de Gestão, por ofício datado de 09-11-2009, que a IGF
transmitiu à Comissão Europeia em 30-10-2009, via SFC 2007, uma versão revista do seu Relatório e
Parecer, sem reservas, bem como a nova versão da Descrição dos Sistemas de Gestão e Controlo.
Por ofício datado de 15-12-2009, o IFDR, IP comunicou à Autoridade de Gestão que a Comissão
Europeia considerou que os Sistemas de Gestão e Controlo criados pelo PO cumpriam o disposto nos
art.º 58º a 62º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006.
Posteriormente, com periodicidade anual, a AG do PORLisboa procede à atualização da descrição do
sistema de gestão e controlo e, consequentemente, do respetivo manual de procedimentos da AG.
Em setembro de 2013, a AG do PORLisboa procedeu novamente à atualização da descrição do sistema
de gestão e controlo e sequente envio para o IFDR. As atualizações efetuadas abrangiam,
nomeadamente, as alterações legislativas e de orientações de gestão/técnicas que ocorreram em 2013;
alguns procedimentos relativos à análise dos relatórios finais resultantes da introdução das check-list de
validação das questões ambientais e de igualdade de oportunidades.
No início de outubro de 2014 a AG do PORLisboa atualizou a respetiva descrição do sistema de gestão
e controlo e remeteu à ADC. As atualizações efetuadas abrangiam, nomeadamente, algumas alterações
legislativas e de orientações de gestão/técnicas que ocorreram em 2014.

Sistema de Informação
No âmbito da manutenção dos três sistemas de apoio ao funcionamento do QREN no PORLisboa, em
2014 realizaram-se diversas tarefas no SI PORL, das quais salientamos:
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Site Público


Publicação de avisos de concursos



Publicação de notícias



Publicação de newsletter



Publicação de informação financeira

Sistema de Administração


Operações em Overbooking



Novos Relatórios (Operações em Overbooking, Execução por Beneficiário, Divulgação)



Alteração relatórios (Pedidos de Pagamento: Tempo de Análise, Relatório Anual/Final,



Informação Detalhada, Pedidos de Pagamento: Listagem, Pagamentos: Listagem Pagamentos
Autorizados,



Candidaturas Submetidas, Documentos de Despesa: Listagem, Operações: Descritivo, Custos por
rubrica)



Criar novos utilizadores



Atribuição de permissões



Módulo de reporte dívida



Análise e envio de certificação



Correção de textos de ofícios e texto do contrato



Otimização do layout (ficheiros da candidatura)



Melhoramento na pesquisa de pedidos



Registo de concursos (Saúde, SAICT, PCI, RU, REE)



Permitir inserir ficheiros do tipo excel nas candidaturas de PCI



Enviar mensagens em bloco a promotores sem divulgação preenchida, operações geradores de
receitas



Compilação de estatísticas de acesso ao PORLisboa



Adicionar campos no formulário de Verificação



Alteração da assinatura do Gestor nos ofícios gerados pelo sistema
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Manutenção Técnica


Manutenção dos sistemas de testes: Site, SI Promotores, SI Administração



Migrações pontuais do sistema de produção para o sistema de testes



Manutenção de ligações a sistemas externos COMPETE e AD&C (vpn através da CCDR-LVT)



Importação de dados do sistema SIQREN do COMPETE



Preparação de reportes de Dívida, Monitorização e Certificação



Edições várias à informação constante da base de dados



Correção de erros

Na figura seguinte apresenta-se a relação simplificada da topologia de rede de produção do
SI.PorLisboa.
O DataCenter externo que aloja o sistema de informação tem uma relação segura por VPN com
autenticação forte para uma sub-rede da CCDR a que têm acesso os técnicos do PORLisboa; esta rede
tem duas ligações dedicadas para o sistema do MEID e para o IFDR.

Figura 2.1: Diagrama de rede

O mapa de interação ilustra as principais entidades do sistema de informação, agrupadas por
subsistema e por módulo. Os sistemas partilham e gerem a informação de forma estanque e
colaborativa; esta estrutura tem vindo a evoluir de acordo com os planos de manutenção evolutiva do SI.
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Figura 2.2: Diagrama de entidades do SI.PORLisboa
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2.7.2 Avaliação

Plano de Avaliação do PORLisboa
O PORL elaborou o Plano de Avaliação do Programa Operacional Regional de Lisboa 2007 – 2013, no
contexto dos exercícios de avaliação do QREN para o período 2007 - 2013, tendo o mesmo sido
aprovado em 23 De Dezembro de 2008 pela Comissão Ministerial de Coordenação dos PO Regionais.
O Plano de Avaliação do POR Lisboa compreende os exercícios de avaliação previstos para o período
2007-2013, sendo objeto de atualização, numa base anual ou sempre que as condições o justifiquem, de
resto em conformidade com os procedimentos previstos no quadro da rede de avaliação e dos
normativos aplicáveis.
Esteve previsto o lançamento da “ avaliação intercalar do PO Lisboa” em 2011, no entanto devido à
necessidade de autorização prévia do Ministério das Finanças para o lançamento do procedimento, que
não veio a ser concedida, devido a contenção orçamental, não foi lançada esta avaliação.
Em dezembro de 2011 e no âmbito da revisão dos Planos de Avaliação, o PORLisboa considerou
pertinente efetuar uma atualização do Plano Global de Avaliação para o período 2007/2013, tendo em
consideração:


O Segundo Memorando de Entendimento entre o Governo português e a Associação Nacional de
Municípios Portugueses de 10 de Fevereiro de 2011, em que na iniciativa 7 – Promover a execução
das iniciativas da “Politica de Cidades”, e as profundas alterações que advêm da futura alteração
deste regulamento, considera-se ser retirar do Plano de Avaliação do PORLisboa a avaliação
temática “Qualificação das Cidades 2007-2010”.



Neste sentido, foram feitos os seguintes ajustamentos:


Eliminação da avaliação do POR Lisboa na Prioridade Qualificação das Cidades



Passar para o 1º trimestre de 2012 o lançamento da avaliação intercalar do PORLisboa.

Contudo, em 2012 procedeu-se a uma nova atualização do Plano Global de Avaliação para o período
2007/2013, no que respeita à Avaliação Intercalar do PORLisboa - 2007-2010.
Assim, a avaliação intercalar foi substituída por uma meta-avaliação, tendo por referencial as avaliações
temáticas com incidência nas áreas de atuação do PORLisboa, designadamente: - “Avaliação dos
Investimentos em Equipamentos de Proximidade”; “Avaliação da Estratégia e do Processo de
Implementação das EEC-Tipologia Clusters”; “Avaliação dos instrumentos que visam o desenvolvimento
urbano”, ou outras que venham a ser consideradas relevantes.
Previa-se que esta meta avaliação decorresse entre o segundo e o quarto trimestre de 2013, contudo
devido a constrangimentos técnicos e financeiros e extemporaneidade a mesma não se concretizou.
No ano 2014 não se realizou, no âmbito do POR Lisboa, QREN, nenhum processo avaliativo, uma vez
que a meta avaliação, inicialmente prevista, seria extemporânea, não permitindo a inclusão de eventuais
recomendações em tempo útil. Por outro lado, no ano 2014, decorreram processos avaliativos no âmbito
do Portugal 2020, que abrangeram o POR Lisboa, concretamente avaliações ex-post da Comissão
Europeia sobre indicadores e 4 avaliações ex-ante sobre instrumentos financeiros. Considerando que a
dimensão da experiência do QREN teve um papel preponderante nas avaliações referidas, as mesmas
tiveram uma maior pertinência e relevância para o Programa.

Avaliação da Operacionalização do PORLisboa no contexto da estratégia do QREN
Procedimento: Ajuste direto com consulta a três entidades;
Adjudicado: em 26 de Junho de 2009, à empresa Quaternaire Portugal – Consultores para o
Desenvolvimento, SA, pelo montante de € 32.500,00 + IVA;
Grupo de Acompanhamento do Plano de Avaliação: este grupo é composto pela Autoridade de Gestão
do PORLisboa, pelo IFDR e pelo Observatório do QREN;
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Relatório Final: a versão final foi apresentada em 05/03/2010, tendo sido aprovada pela Comissão
Diretiva em 18/06/2010. A versão integral, bem como o sumário executivo, encontram-se disponíveis no
site do PORLisboa;
No relatório de execução de 2010 foram apresentadas as conclusões do relatório e recomendações. O
follow-up das recomendações, com atualizações ocorridas em 2014 para as recomendações 2 e 17,
encontra-se no quadro seguinte:

Quadro 2.47: Follow up das Recomendações aceites

Recomendação
1. Face ao grau de comprometimento já atingido
pelo PORLisboa e à baixa taxa de execução, é
essencial que a AG assuma como prioridades
da sua intervenção as seguintes:
a) Promover a execução dos projetos
aprovados, envolvendo tanto a estrutura diretiva
e técnica própria como os Organismos
Intermédios.
b) Montar o processo de monitorização
estratégica das Operações e dos Programas de
Ação aprovados.
2. Arranque e monitorização das verificações de
natureza física, por parte do ST da AG e dos OI,
de forma a permitir o encerramento das
operações já em conclusão e a garantir e
dinamizar a execução prevista e o consequente
contributo para os resultados do PO.

Resposta
da
Entidade

Principais iniciativas a promover com
vista à implementação da
Recomendação

Estado da
implementação
da Recomend.

Aceite

Visitas
da
Comissão
Diretiva
e
Secretariado Técnico aos Municípios e
visitas
de
acompanhamento
do
Secretariado Técnico às Empresas.
Visitas
da
Comissão
Diretiva
e
Secretariado Técnico aos Municípios e
reuniões com os beneficiários.
A 31/12/2014 já tinham sido concluídas
441 verificações correspondendo a
projetos
com
execução
financeira
superior a 50%, incluindo OI.
Está definido na Descrição dos Sistemas
de Gestão e Controlo a obrigatoriedade
de efetuar no mínimo uma visita por
operação (exceto OI).
Visitas efetuadas pela Comissão Diretiva;
Visitas
efetuadas
no
âmbito
de
verificações no local;
A análise dos relatórios anuais também
serve para a aferição dos desvios na
execução física e financeira;
Rigoroso controlo da programação
temporal das operações com emissão de
avisos de alerta para o cumprimento dos
prazos contratuais.
Os OI também fazem verificações físicas.
Visitas efetuadas pela Comissão Diretiva;
Visitas
efetuadas
no
âmbito
de
verificações no local;
A análise dos relatórios anuais também
serve para a aferição dos desvios na
execução física e financeira;
Rigoroso controlo da programação
temporal das operações com emissão de
avisos de alerta para o cumprimento dos
prazos contratuais.
Os OI também fazem verificações físicas.

Em curso

Foi adjudicado no final de 2010 um
módulo específico no Sistema de
informação do PORLisboa para recolha,
fiabilidade
e
monitorização
dos
indicadores.

Implementada

Aceite

Aceite

3. Do ponto de vista da montagem de um
processo de monitorização das operações e dos
programas de ação aprovados, tornar-se-á
necessário libertar recursos técnicos e humanos
para iniciar sistematicamente o processo de
acompanhamento físico dessas operações, no
sentido de atempadamente ser possível
construir uma visão rigorosa sobre a evolução
das taxas de execução. Para além dos internos,
esses recursos, podem resultar de um maior
envolvimento dos OI ou de assessoria externa.

Aceite

4. Recomenda-se que a AG do POR Lisboa
conceba e operacionalize uma ampla frente de
auscultação
aos
projetos
aprovados,
configurando-a como uma primeira fase de um
novo processo de acompanhamento físico de
projetos aprovados, construindo uma tipologia
de situações de desvios entre aprovação e
execução, suscetíveis de correção diferenciada.
A construção dessa base de informação é
crucial para que a AG do POR Lisboa possa
responder às exigências do novo ciclo de
execução com medidas que não comprometam
a dimensão estratégica que a programação
apresentava à partida. Esta iniciativa é ainda
crucial para responder à maior pressão de
execução que tenderá a resultar neste ciclo da
coordenação política do QREN e do próprio PO.
8. Propõe-se que a AG proceda a curto prazo a
uma rigorosa avaliação do estado de
preenchimento dos indicadores de realização e
resultado, tendo em vista o seu afinamento, a
validação das condições de preenchimento por
parte dos promotores das operações e a
possibilidade de estabelecimento de critérios de

Aceite

Aceite

Em curso

Em curso

Em curso

Em curso
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Recomendação
seleção mais explicitamente relacionados com
indicadores.
10. A AG deve recorrer a outras metodologias
de captação de candidaturas que não
exclusivamente
o
concurso
puramente
concorrencial, designadamente em tipologias
mais diretamente relacionadas com alguns
objetivos do Programa no domínio da
competitividade. Nos casos em que os
Regulamentos Específicos o não permitam,
promover junto das instâncias de coordenação
do QREN a possibilidade de introduzir na base
regulamentar uma maior abertura e flexibilidade
à ponderação das modalidades de candidatura,
para poder trabalhar no terreno e ir ajustando
conforme as disponibilidades financeiras vão
diminuindo.
11. Propõe-se a promoção e estabilização
(harmonização) dos regulamentos específicos
das diversas tipologias que se destinam ao
mesmo universo potencial de promotores, no
que respeita às condições de acesso e às
condições de processamento após aprovação,
através de uma participação ativa no
acompanhamento do Estudo de Avaliação do
Modelo de Elaboração dos Regulamentos
Específicos do FEDER e Fundo de Coesão,
atualmente em curso por iniciativa do IFDR, e
na qual a AG do POR Lisboa participa como
membro do Grupo de Acompanhamento.
12. Recomenda-se a mudança da metodologia
de trabalho em matéria de definição e aplicação
de critérios de seleção, com realização de
ações de comunicação prévia junto dos
potenciais promotores e publicitação do modelo
de avaliação das candidaturas (fatores que
influenciam a valoração dos critérios e
respetivos ponderadores, qualitativos ou
quantitativos).

Resposta
da
Entidade

Principais iniciativas a promover com
vista à implementação da
Recomendação

Estado da
implementação
da Recomend.

Aceite

Está prevista uma maior utilização do
procedimento de convite passível de
utilizar ao nível dos SI e dos SIAC,
projetos de Regime Especial estão
previstos apoiar.
Já foi apoiado um nestas condições.

Implementada.
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Aceite

A AG participa empenhadamente no
Grupo
de
acompanhamento
de
harmonização
dos
regulamentos
específicos
Os três RE dos Sistemas de Incentivos
foram recentemente reformulados para
melhor se adaptarem à realidade do País
e dos potenciais candidatos ao apoio do
QREN, numa ótica de facilitação,
transparência e melhor gestão.

Implementada

Aceite

No concurso aberto em 19/07/2010 –
EEA/2010, já foi publicitada no aviso de
abertura o modelo de avaliação de
candidaturas, bem como os fatores que
influenciam a valoração dos critérios e
respetivos ponderadores qualitativos e
quantitativos. Foi também feita uma ação
de divulgação para os potenciais
promotores em 17/09/2010 (ver noticia de
21/09/2010 do site do PORLisboa).
No domínio do Sistema de Incentivos:
intercâmbio com os OI, principalmente no
momento de lançamento de novos
concursos e definição de critérios de
seleção (que de certa forma acontece ao
nível das reuniões da rede dos SI), como
também durante a execução dos projetos,
por
forma
de
melhorar
o
acompanhamento.
No domínio da Área Metropolitana de
Lisboa:
intercâmbio
para
eventual
abertura de novos concursos.
Em vez do manual foi decidido em sede
da Rede de Comunicação do QREN e
aprovado pelo CTC QREN fazer um
documento mais simples: “Guia de
Informação
e
Publicidade
para
Beneficiários” para divulgação aos
beneficiários dos Sistemas de Incentivos
Serão
revistas
em
sede
de
reprogramação do PO.

Implementada

Articular com os Centros de Observação
das Dinâmicas Regionais a informação
regionalizada
do
QREN
que
é
disponibilizada pelo Observatório do
QREN, com incidência na atuação do

Em curso

13. É conveniente definir e implementar um
plano de trabalhos de maior proximidade aos
Organismos Intermédios, sejam os que atuam
no domínio dos Sistemas de Incentivos, seja a
Área Metropolitana de Lisboa, no sentido de
alargar a base de “consulta estratégica” e
definição de prioridades e de operacionalização
plena dos mecanismos de acompanhamento e
monitorização das Operações.

Aceite

14. Incentiva-se a AG do POR Lisboa a
preparar, em colaboração com a AG do POFC e
dos restantes PO Regionais do Continente, um
Manual do Beneficiário dos Sistemas de
Incentivos.

Aceite

16. Propõe-se rever, em sede de avaliação
intercalar do POR Lisboa (2010-2011), as metas
quantificadas (indicadores físicos e de
earmarking financeiro).
17. A AG deve agendar temas relevantes e
incentivar decisão em matérias de articulação
entre POR Lisboa e PO Temáticos na CAE do
POR Lisboa, designadamente a criação de uma
plataforma comum POPH/ POR Lisboa de apoio

Aceite

Aceite

Em curso

Implementado

Implementada
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Recomendação

Resposta
da
Entidade

Principais iniciativas a promover com
vista à implementação da
Recomendação
POPH e POVT.

Estado da
implementação
da Recomend.

Aceite

Foi adjudicado no final de 2010 um
módulo específico no Sistema de
informação do PORLisboa para recolha,
fiabilidade
e
monitorização
dos
indicadores.

Implementada

à decisão para a territorialização da intervenção
do FSE na região.
20. Deve proceder-se, a curto prazo, a uma
rigorosa avaliação do estado de preenchimento
dos indicadores de realização e resultado nas
Operações aprovadas, tendo em vista o seu
afinamento, a validação das condições de
preenchimento por parte dos promotores das
operações e a possibilidade de estabelecimento
de critérios de seleção mais explicitamente
relacionados com indicadores.
21. É urgente o processo de operacionalização
dos módulos do Sistema de Informação do
QREN em falta, de forma a permitir o
acompanhamento total dos processos e
procedimentos dos OI e dessa forma aumentar
a eficácia do exercício das funções delegadas
(especificamente no caso dos Sistemas de
Incentivos, não existem os módulos de
encerramento de projetos, de recalendarização,
de formação profissional e de acompanhamento
da execução dos projetos).
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Aceite

Quanto ao SI do PORLisboa foi
implementado
o
módulo
de
“Acompanhamento”, e o módulo de
“Indicadores”,
está
prevista
a
implementação do módulo sobre “sistema
contabilístico de dívidas”.
Os módulos referidos do Sist. Incentivos
estão todos em funcionamento no SI
QREN. No que se refere à Formação
Profissional, este módulo não existe uma
vez que de acordo com o COMPETE, a
Formação Profissional é vista como uma
despesa pelo que é monitorizada como
tal, não se prevendo a necessidade de
criar um módulo específico no SI QREN
para o seu tratamento.

Em curso
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2.7.3 Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)

A monitorização ambiental estratégica
No âmbito do relatório de execução relativo a 2010 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 FC, o Instituto
Financeiro para o Desenvolvimento Regional e o Observatório do QREN (atualmente ADC) – e que se
destina, de forma contínua, a aferir os efeitos significativos sobre o ambiente decorrentes da execução
do PORLisboa, e, simultaneamente, a avaliar em que medida estão a ser consideradas as
26)
recomendações dirigidas ao Programa (inscritas no Relatório Ambiental da AAE .
O capítulo apresentado no Relatório de Execução de 2010, em conjunto com o Relatório de Avaliação e
Controlo dos Efeitos no Ambiente decorrentes da aplicação do QREN, traduziu-se num primeiro reporte
enquadrado nos requisitos de continuidade inerentes ao regime de AAE27.
A metodologia adotada para a componente de participação do público e envolvimento dos agentes no
processo – constituída por um evento de divulgação e discussão pública, realizado em Beja a 8 de
Outubro de 2010 e pela disponibilização do Relatório de Avaliação e Controlo dos Efeitos no Ambiente
decorrentes da aplicação do QREN no website do QREN - permitiu constatar o interesse sobretudo dos
parceiros institucionais do sector ambiental nos resultados do exercício efetuado pelas Autoridades de
Governação e de Gestão do QREN tendo em conta a natureza inédita do mesmo e um insuficiente
envolvimento dos parceiros sociais nos processos de avaliação ambiental estratégica na sua fase de
monitorização. Acresce ainda que, na sequência do envio do referido Relatório à Agência Portuguesa do
Ambiente, o mesmo foi disponibilizado igualmente no website daquela instituição.

CONCLUSÕES DO EXERCÍCIO DE 2011 E AJUSTAMENTOS INTRODUZIDOS
Não foram efetuados ajustamentos ou alterações na sequência do exercício de 2011 e não se verificou
qualquer interação com as Autoridades Ambientais que devam merecer referência.

CONCLUSÕES DO EXERCÍCIO DE 2012 E AJUSTAMENTOS INTRODUZIDOS
No âmbito do exercício de reprogramação do QREN ocorrida no ano de 2012, e à luz dos normativos
nacionais e comunitários, as alterações introduzidas no QREN e nos seus Programas Operacionais (PO)
foram objeto de verificação para aferir da necessidade de um novo exercício de Avaliação Ambiental
Estratégica (AAE).
Da verificação efetuada, levada a cabo por uma entidade independente - Ecosphere, Consultores em
Ambiente e Desenvolvimento, Lda. - destacam-se as seguintes conclusões:
«Em síntese, e sem prejuízo da necessidade de clarificar a "extensão" a atribuir à tipologia de
intervenção referente à hidráulica torrencial atrás mencionada, constata-se que:
•
•

as alterações no quadro de elegibilidades se cingem a uma nova elegibilidade, em particular à
inclusão no PO Alentejo da rede secundária do EFMA;
os domínios de elegibilidade que sofrem uma contração situam-se no âmbito dos transportes,
o que não conduzirá a efeitos significativos no ambiente;

277
26

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.
27
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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•

a transferência de elegibilidades entre PO (determinadas elegibilidades deixam de ser
apoiadas num/nos PO para serem apoiados por outro/s não interfere com o quadro de
elegibilidades."

"Concluindo, e atendendo às considerações apresentadas anteriormente associadas à ausência de
dotação indicativa da rede secundária do Alqueva, em termos de avaliação preliminar geral,
considera-se que a realização de uma nova AAE, incidindo inquestionavelmente no quadro de
elegibilidades, ao QREN e aos PO identificados, consubstanciar-se-ia numa repetição da avaliação
conduzida na fase de programação. Os efeitos significativos no ambiente decorrentes do QREN e
daqueles PO foram objeto de avaliação no âmbito do exercício de AAE realizado em 2006 e 2007.
Considera-se, assim, que a reprogramação do QREN e dos PO objeto de análise não requer a
sujeição a AAE.»
Entretanto, e sem prejuízo das conclusões gerais enunciadas, o parecer jurídico da Ecosphere salienta
que "no caso particular do PO Alentejo, a sua isenção de uma segunda AAE resulta exclusivamente da
natureza eventual da elegibilidade nova que incorporou. Se e quando à nova elegibilidade for associada
uma dotação financeira indicativa, considera-se, para cumprimento estrito da legislação comunitária, que
deverá ser realizada uma nova AAE".
Na sequência do processo de negociação com a Comissão Europeia, as autoridades nacionais
submeteram, em setembro e outubro de 2012, novas versões às propostas de revisão dos PO, a mais
relevante das quais consiste na retirada da nova elegibilidade "Rede secundária do Alqueva" do PO
Alentejo.
Neste sentido, e de acordo com o parecer jurídico da entidade independente Ecosphere, as propostas de
revisão dos Programas Operacionais do QREN submetidas à Comissão Europeia não carecem de nova
avaliação ambiental estratégica.
Por sua vez, o parecer da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) relativo à eventual necessidade de
promover uma nova AAE em face da reprogramação 2012 do QREN conclui que:
"Em conclusão, dado que não se identificaram propostas de alterações nos PO que sejam previsíveis
de provocar efeitos significativos no ambiente (…) as propostas de revisão dos PO do QREN
submetidas à Comissão Europeia não carecem de uma nova Avaliação Estratégica Ambiental".

EFEITOS RESULTANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PO COM BASE NOS INDICADORES DE
MONITORIZAÇÃO ESTRATÉGICA AMBIENTAL.
A análise que a seguir se apresenta pretende refletir duas dimensões fundamentais do processo de
monitorização ambiental estratégica: a aferição do desempenho ambiental e de sustentabilidade do PO e
a aferição do grau de cumprimento das recomendações da AAE nas quais o PO 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 para a mensurabilidade do efeito produzido pelo PO nos mencionados objetivos estratégicos.

Aferição do Desempenho Ambiental e de Sustentabilidade do PO
O PORLisboa integra nos seus objetivos específicos as preocupações da Política Comunitária no
domínio do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, visível em particular no Eixo 2 – Valorização
Territorial, através de um conjunto de regulamentos dirigidos à promoção da eficiência e sustentabilidade,
designadamente os regulamentos específicos “Ações de Valorização do Litoral”, “ Ações de Valorização
e Qualificação Ambiental”, “Gestão Ativa de Espaços Protegidos e Classificados”, ”Prevenção de Riscos
Naturais e Tecnológicos – Ações Imateriais”, “Energia” , “Otimização e Gestão de Resíduos”, entre
outros, também no Eixo 1 existem definidas nos respetivos regulamentos tipologias de operações
relacionadas com a área do ambiente entre as quais se destacam “Promoção e Capacitação Institucional”
(valorização dos recursos naturais e sensibilização ambiental); “SI Inovação” (eficiência energética e
ambiental), “SI Qualificação e Internacionalização de PME” (investimentos associados a eficiência
ambiental), “Sistema de Apoio às Ações Coletivas (SIAC)“ (ambiente e desenvolvimento sustentável).
A apresentação da aferição dos efeitos resultantes da implementação do PO com base nos indicadores
de monitorização estratégica ambiental, acordados no âmbito do estabelecimento do conjunto de
Indicadores Comuns Nacionais e de um subconjunto de Indicadores Comuns Comunitários, também
identificados como indicadores de monitorização ambiental estratégica, encontra-se patente no Anexo
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VII do presente relatório. Salienta-se que neste anexo apenas foram considerados os indicadores
aplicáveis no POR Lisboa.
Destes indicadores, tendo em consideração os objetivos estratégicos, são de referir os seguintes:


No que respeita ao Objetivo Estratégico (OE) “Promover a transparência, participação,
responsabilidade, eficácia e coerência dos serviços públicos”, temos o indicador ICN-AAE-001 População servida pelas lojas do cidadão, centros multisserviços e balcões únicos, para o qual
contribuíram 11 unidades de Lojas do cidadão/ centros multisserviços/ balcões únicos respeitantes
a candidaturas da tipologia do Sistema de Apoio à Modernização Administrativa, abrangendo uma
população de 1.614.084 habitantes;



No OE “Garantir universalidade no acesso e melhorar as condições do ensino (pré-escolar, básico e
secundário) ”, temos o indicador CORE-037, AAE-021: Número de alunos que beneficiam das
intervenções (Educação), para o qual contribuem as candidaturas da tipologia Requalificação da
Rede Escolar de 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar, em número de 52,
abrangendo 14.227 alunos;



No OE “Reduzir a pobreza e promover a equidade, igualdade de oportunidades e coesão social”,
temos o indicador CORE-041, AAE-022: Nº projetos dirigidos aos jovens e às minorias, que visam
promover a oferta de serviços para a igualdade de oportunidades e a inclusão social, para o qual
contribuíram as candidaturas da tipologia do Requalificação da Rede Escolar de 1.º Ciclo do Ensino
Básico e da Educação Pré-Escolar em número de 52, e também alguns projetos dirigidos às
minorias, decorrentes de operações de planos de ação da Política de Cidades – Parcerias para a
Regeneração Urbana, 18 operações, totalizando 70;



No OE “Promover a melhoria da qualidade do ambiente urbano”, temos os indicadores ICN-Anual027; AAE-012: População abrangida por operações de regeneração urbana e ICN-Anual-028, AAE013: Área intervencionada por operações de regeneração urbana, para os quais contribuem as
candidaturas da tipologia Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana. Quanto ao
indicador Anual-027; AAE-012 foram aprovadas 237 operações decorrentes de planos de ação,
com uma população de 1478214 habitantes,; Para o indicador Anual-028, AAE-013, contribuíram 50
operações, decorrentes de planos de ação, abrangendo uma área de 1980797 hectares;



No OE “Promover a mobilidade sustentável” temos o indicador CORE-022; AAE-015; Acréscimo de
população servida por intervenções de expansão de sistemas de transporte urbanos para o qual
contribuíram 2 operações da tipologia – Mobilidade Territorial”, e 2 operações das Parcerias para a
Regeneração Urbana, abrangendo 378247 habitantes;



No OE “Reforçar a competitividade territorial” temos o indicador ICN-AAE-006 - Estratégias de
eficiência coletiva reconhecidas, por tipo de estratégia (polos de competitividade e tecnologias,
outros clusters). A tipologia associada a este indicador é - “Enquadramento das Estratégias de
Eficiência coletiva”, estando contratadas 7;



No OE “Aumentar a quota de produção de energia a partir de fontes renováveis”, temos o indicador
CORE-024; AAE-008 - Capacidade suplementar de produção de energia a partir de fontes
renováveis. As tipologias associadas a este indicador são “Energia”; “SI Inovação” e “SI
Qualificação e internacionalização de PME”, não se dispondo ainda da quantificação do mesmo;



No OE “Reduzir a taxa de perda de biodiversidade; reduzir as pressões humanas e manter a
integridade e a provisão dos bens e serviços dos ecossistemas” temos o indicador ICN-Anual-023;
AAE-010 - Área classificada abrangida por intervenções de gestão ativa de espaços protegidos e
classificados 17206 ha. A tipologia associada é “Gestão Ativa de Espaços Protegidos e
Classificados” com 2 operações e “Ações de Valorização e Qualificação Ambiental “com 2
operações;



No OE “Minimizar os danos materiais e humanos decorrentes de extremos climáticos (cheias,
inundações, secas)” temos o indicador ICN-Anual-024; AAE-011, “População abrangida por Planos
de emergência de proteção civil” para o qual contribuiriam 4 operações da tipologia “Prevenção e
Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos – Ações imateriais”, abrangendo uma população de
313062 habitantes;



No OE “Garantir a cobertura do país por sistemas de proteção de riscos” temos o indicador ICNAAE-025, “Grau de cobertura do território por planos de emergência”. A tipologia associada é
“Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos – Ações imateriais”, sendo os valores
aferidos em relatório final do programa.

Análise Complementar e Mecanismos de Participação
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A análise apresentada no presente capítulo será complementada em sede de reporte anual de conjunto
sobre a avaliação e controlo dos efeitos significativos no ambiente decorrentes da aplicação dos apoios
do QREN no quadro das intervenções cofinanciadas pelo FEDER e FC.
O Observatório do QREN, responsável pelo Relatório referido anteriormente, será igualmente
responsável pela divulgação pública dos resultados do exercício de avaliação e controlo, bem como de
fomentar e promover o envolvimento do público em geral e de entidades relevantes no acompanhamento
do processo de implementação da AAE do QREN e dos PO.

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, e coordenado pelo Observatório do QREN, com objetivo de identificar um
sistema que permita avaliar o seu cumprimento através de um conjunto de indicadores que vertessem as
preocupações constantes nas referidas recomendações.
A Autoridade de Gestão do PORLisboa, para as recomendações de carácter geral e que constam da
agenda da Valorização do Território, demonstra a atenção particular dada a esta matéria, prestando a
informação recolhida no âmbito quer das candidaturas apresentadas (quando aplicável), quer das
operações contratadas até final de dezembro de 2013.

Recomendação (R1): Deverão ser considerados critérios de natureza ambiental nos processos de
avaliação da viabilidade de financiamento dos projetos
Apesar de todos os Regulamentos aplicados no POR Lisboa preverem a aplicação da legislação
ambiental e de ordenamento do território, a aplicação explícita de critérios ambientais na seleção das
candidaturas pressupõe um enfoque mais específico, tendo neste âmbito sido aplicados na maioria dos
Regulamentos critérios de seleção com ponderações ambientais, designadamente:


SI Inovação



SI Qualificação e Internacionalização de PME



Ações de Valorização do Litoral



Ações de Valorização e Qualificação Ambiental



Gestão Ativa de Espaços Protegidos e Classificados



Otimização da Gestão de Resíduos



Mobilidade Territorial



Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos - Ações Imateriais



Política de Cidades - Parcerias para a Regeneração Urbana



Rede de Equipamentos Culturais



Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar

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
As tipologias de operações aprovadas que recaem nesta recomendação, e que se consubstanciam em
despesas cuja componente imaterial é superior a 75% do total elegível, incluem nomeadamente, estudos
e planos necessários à implementação das operações, bem como ações demonstradoras do uso
eficiente dos recursos, ações de mobilização que promovam um melhor conhecimento junto da
população, bem como ações de monitorização ambiental.
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 de proteção e preservação de biodiversidade urbana, com enfoque apenas nas
operações aprovadas em exclusivo em infraestruturas, a partir de um montante total de 5 M €.
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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 promovem em exclusivo 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.
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
Tendo como objetivo medir a prevenção em detrimento da cura, as operações aprovadas no âmbito
deste critério incluem medidas que apontem para a redução de poluição e resíduos tóxicos na fonte de
origem, medidas preventivas no que respeita à erosão costeira, bem como medidas que anotem o uso
eficiente de recursos.
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
Numa lógica de reconstruir e requalificar as infraestruturas já existentes em detrimento da construção de
novas, incluem-se fundamentalmente, como tipologias de intervenção, os equipamentos das “Parcerias
para a Regeneração Urbana”, “a Requalificação da Rede Escolar”, “Equipamentos para a Coesão Local”,
“Património Cultural” e a “Mobilidade Territorial”.

Estudo relativo a alterações do uso do solo induzidas pelos projetos apoiados e a
afetação de ecossistemas sensíveis para a conservação da natureza
No âmbito do processo de monitorização estratégica ambiental e de sustentabilidade do QREN/PO
FEDER e FC, decorrente da Avaliação Ambiental Estratégica realizada, o Observatório do QREN
concluiu que alguns indicadores selecionados para essa monitorização deveriam ser apurados através
de um estudo específico, atendendo a que a sua complexidade não aconselhava a que os mesmos
fossem apurados no quadro das atividades regulares de monitorização das operações aprovadas
realizadas, em particular, pelas respetivas autoridades de gestão. Assim, o Observatório do QREN
promoveu a sua contratação pública e no início de 2013 deu seguimento ao “Estudo relativo a alterações
do uso do solo induzidas pelos projetos apoiados e a afetação de ecossistemas sensíveis para a
conservação da natureza” da responsabilidade do Agrupamento entre a Simbiente, a Ecosphere e a
Addition.
Esta avaliação pressupõe o apuramento de um conjunto de indicadores de natureza territorial e
georreferenciada e a resposta descritiva, pelo menos, às seguintes questões:


As alterações de uso do solo diretamente induzidas pelos projetos apoiados no âmbito do QREN e
dos PO cofinanciados pelo FEDER e FC, através das correspondentes implicações no uso e
ocupação do território, permitindo comparar o estado do território às escalas nacional, regional e
local, antes e após a intervenção;



A contribuição do QREN e dos PO cofinanciados pelo FEDER e FC para os seguintes objetivos
estratégicos estabelecidos na Avaliação Ambiental Estratégica: “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”.

O âmbito do estudo abrange as vertentes de valorização do território e de fatores de competitividade do
QREN (intervenções operacionais apoiadas pelo FEDER e pelo Fundo de Coesão) – e aos Programas
Operacionais apoiados pelo FEDER e/ou Fundo de Coesão, designadamente: PO Temático Fatores de
Competitividade (PO FC), PO Temático Valorização do Território (PO VT), PO Regionais do Continente
(Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve) e PO Regionais das Regiões Autónomas financiados pelo
FEDER (Açores e Madeira).
O âmbito territorial do estudo é o território nacional e o período de referência a tomar em consideração
tem início em 1 de janeiro de 2007 e termina em 31 de dezembro de 2013.

|123

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Para assegurar um adequado acompanhamento dos trabalhos deste estudo foi constituído um grupo de
acompanhamento do mesmo, coordenado pelo Observatório do QREN e integrando representantes de
cada Autoridade de Gestão dos PO FEDER e FC, onde se incluía o PORLisboa, e do IFDR.
Em abril de 2013 foi então realizada a 1ª reunião do grupo de acompanhamento para apresentação e
discussão do Relatório Inicial elaborado pelo Agrupamento. Na sequência desta reunião foi ainda
acordado, atendendo ao seu peso e despesa, selecionar outros projetos a analisar no âmbito do estudo
que fossem considerados relevantes, mediante justificação para a sua inclusão, para além dos incluídos
na listagem de projetos aprovados a dezembro de 2011 por PO apresentada pela equipa. O grupo de
acompanhamento procedeu ainda à verificação dos projetos incluídos na amostra pela equipa para, caso
fosse necessário, excluir alguns e/ou acrescentar outros critérios de exclusão.
Durante o ano de 2014 foram apresentados os seguintes relatórios: em 18 de fevereiro o primeiro
Relatório elaborado pela Equipa de Avaliação com dados a 31 de Dezembro de 2011 e determinação da
área à data do primeiro inquérito - Agosto e Setembro de 2013, e em 4 de dezembro o segundo
Relatório elaborado pela Equipa de Avaliação com a análise dos projetos até 31 de Dezembro de 2012.
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3. EXECUÇÃO POR EIXO PRIORITÁRIO

Candidaturas: apresentadas, admitidas, aprovadas e contratadas
Concursos
Em termos globais até 31 de Dezembro de 2014 foram abertos 113 concursos com um montante global
FEDER de 389,4 milhões de euros, conforme quadro 3.1 infra. No total, o FEDER posto a concurso já
representa cerca de 127% da dotação do PO.
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Há semelhança dos anos anteriores, continua a registar-se um maior número de concursos no Eixo
Prioritário 1. Dos dois novos concursos registados em 2014, um refere-se ao Eixo Prioritário 1 e o outro ao
Eixo Prioritário 3. A 31 de dezembro de 2014 todos os concursos já se encontravam encerrados.

Quadro 3.1: Processo de seleção
(unid.: mil. euros)

Processo de seleção por concurso e/ou períodos de candidatura
Em aberto a
31-12-2014

Total até 31-12-2014
Eixo
Dotação de
Prioritário
Fundo

Fundo
Nº

Total PO

Encerrados a 31-12-2014

Montante

Dos quais decidid
% do PO

Nº

Fundo

Nº

Fundo concurso

Nº

Fundo e
candidatu
aprovada

306.689

113

389.383

127%

0

0

113

389.383

113

3

Eixo
Prioritário
1

155.274

78

189.953

122%

0

0

78

189.953

78

1

Eixo
Prioritário
2

55.724

15

62.500

112%

0

0

15

62.500

15

Eixo
Prioritário
3

85.724

13

125.900

147%

0

0

13

125.900

13

Eixo
Prioritário
4

9.967

7

11.030

111%

0

0

7

11.030

7

2

8.000

-

0

0

2

8.000

2

Em 2014

De salientar que dos concursos indicados no quadro 3.1, o valor do fundo em candidaturas aprovadas,
não reflete os montantes globais aprovados nos Planos de Ação e Planos Estratégicos, mas sim o valor
das operações aprovadas ao abrigo desses mesmos planos.

Tempos Médios de Decisão
28

Na média global do PORLisboa, constatou-se que o tempo médio efetivo de decisão sobre os concursos
(90 dias) foi ligeiramente superior ao previsto (80 dias). Excetuando os eixos 2 e 4, os tempos médios
efetivos de decisão foram superiores aos previsto como se pode verificar no quadro e gráfico seguintes:

277
28

Tempo que decorre entre o encerramento do concurso e a deliberação da Comissão Diretiva do Programa

-
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Quadro 3.2: Tempos médios de decisão

Eixo Prioritário

Tempos médios de decisão
Dias previstos

Dias efetivos

79

79

Eixo Prioritário 1

84

101

Eixo Prioritário 2

113

100

Eixo Prioritário 3

71

84

Eixo Prioritário 4

49

31

Total PO
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Grau de Admissibilidade das Operações
No PORLisboa, das 2350 candidaturas apresentadas, com um investimento total previsto de cerca de 3,3
milhões de euros, foram admitidas 1557 candidaturas, com um investimento previsto de cerca de 1,7
milhões de euros, representando cerca de 66% das candidaturas apresentadas a concurso, percentagem
ligeiramente abaixo da registada em 2013, que era de 70%.
Como se verifica, em média, o grau de admissibilidade por eixo foi elevado, com exceção do Eixo 1 que
registou a menor taxa de admissibilidade, apenas cerca de 63%.
A não admissibilidade, de uma forma geral, prendeu-se com o incumprimento das condições gerais ou
especificas de acesso do promotor ou do projeto, conforme evidenciado com maior detalhe na análise por
Eixo Prioritário.

Quadro 3.3: Taxa de admissibilidade
(unid.: mil. euros)

Candidaturas apresentadas
Eixo Prioritário

Nº

Custo total
previsto

Candidaturas admitidas
Nº

Custo total
previsto

Taxa de
admissibilidade

2.664

2.428.552.662

1.864

1.483.428.238

70%

Eixo Prioritário 1

1919

1.804.081.990

1206

938.319.118

63%

Eixo Prioritário 2

350

200.908.271

289

157.330.314

83%

Eixo Prioritário 3

364

408.062.834

338

372.279.240

93%

Eixo Prioritário 4

31

15.499.567

31

15.499.567

100%

Total PO

Grau de Seletividade das Operações
Verifica-se, no global do Programa, uma significativa seletividade de operações, quer em termos
comparativos das operações aprovadas face às apresentadas (cerca de 34%), quer por comparação das
operações aprovadas face às admitidas. Esta seletividade está presente em todos os eixos prioritários,
com exceção da Assistência Técnica (eixo 4), evidenciando a gestão criteriosa dos recursos disponíveis
no Programa.
Importa referir que os valores das candidaturas aprovadas refletem as operações aprovadas líquidas das
anuladas e rescindidas, valores acumulados até final de 2014.

Quadro 3.4: Taxa de aprovação bruta
(unid.: mil. euros)
Eixo Prioritário

Candidaturas apresentadas

Aprovações

Taxa

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014

Total PO
Eixo
1

Prioritário

Eixo
2

Prioritário

Eixo
3

Prioritário

Eixo
4

Prioritário

Nº

Custo Total

Custo Total
Elegível

Despesa
Pública

Fundo

aprovaçã
o bruta

911.619

910

712.658.131

611.586.853

445.022.630

309.473.979

34%

1.804.081.990

940.116

526

445.593.670

364.661.364

198.270.465

151.426.307

27%

350

200.908.271

574.024

145

101.098.707

91.291.513

91.126.730

56.051.309

41%

364

408.062.834

1.121.052

208

153.277.972

143.909.224

143.900.682

92.872.733

57%

31

15.499.567

499.986

31

12.687.783

11.724.753

11.724.753

9.123.630

100%

Nº

Custo total
previsto

2.664

2.428.552.662

1919

Investiment
o médio por
candidatura
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A taxa de aprovação líquida está patente no quadro seguinte:

Quadro 3.5: Taxa de aprovação liquida
(unid.: mil. euros)
Candidaturas admitidas
Eixo Prioritário

Total PO

Nº

Custo total
previsto

Investimento
médio por
candidatura

Aprovações
Nº

Custo Total

Custo Total
Elegível

Despesa
Pública

Fundo

Taxa
aprovação
líquida

1.864

1.483.428.238

795.831

910

712.658.131

611.586.853

445.022.630

309.473.979

50%

Eixo Prioritário 1

1206

938.319.118

778.042

526

445.593.670

364.661.364

198.270.465

151.426.307

46%

Eixo Prioritário 2

289

157.330.314

544.396

145

101.098.707

91.291.513

91.126.730

56.051.309

51%

Eixo Prioritário 3

338

372.279.240

1.101.418

208

153.277.972

143.909.224

143.900.682

92.872.733

62%

Eixo Prioritário 4

31

15.499.567

499.986

31

12.687.783

11.724.753

11.724.753

9.123.630

100%

Montantes Contratados
Em resultado dos concursos mencionados, até ao final de 2014, todas as operações aprovadas,
encontravam-se já contratadas, ou com termo de aceitação assinado.
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3.1 Eixo Prioritário 1 – Competitividade Inovação e Conhecimento
3.1.1 Cumprimento de metas e análise de progressos

A aposta no apoio ao desenvolvimento de iniciativas relacionadas com a Investigação e Desenvolvimento
de âmbito empresarial, por parte da Autoridade de Gestão do PORLisboa permanece como fator
estratégico nos apoios concedidos pelo Programa, refletindo-se na realização física do Eixo 1, que no
final do ano de 2014, apresentava uma relevância do I&D empresarial, face às operações contratadas, de
90,04%, claramente acima do valor de referência de 37% (média regional em 2001) e da meta para 2015
(55%), sofrendo uma ligeira quebra face a 2013 (90,78%), decorrente das anulações de projetos
verificadas no ano de 2014 no âmbito dos sistemas de incentivos.
O peso do I&D no total do Programa revela, no entanto, um crescimento acentuado entre 2011 e 2014,
passando de 17% para 23,18% de incentivos de I&D face ao montante FEDER afeto ao Programa,
cumprindo antecipadamente a meta de 2015 (16%).
A dinamização de operações que apostem na colaboração entre empresas e instituições de investigação
é outra das prioridades do PORLisboa, tendo sido neste caso possível observar-se uma evolução positiva
no apoio a operações desta natureza, realizando até ao final de 2014, a contratualização de 55 operações
de investimento entre empresas e instituições de investigação apoiadas pelo PORLisboa, o que significou
um acréscimo de 9 projetos face à realização registada em 2012 e de 15 face a 2011.
No que se refere à avaliação do contributo do PO para o desenvolvimento de atividades e reforço da rede
de I&DT, tinham sido contratados no final de 2012 186 projetos nesta tipologia, tendo neste ano sido
ultrapassada a meta de 2015 (180). No final de 2014, estavam contratadas mais 208 operações de I&DT.
Das 208 operações contratadas, 67 destas já encerraram a sua execução.
O reforço e promoção da imagem da Região no exterior tem sido outras das prioridades do PORL para o
Eixo 1, que no entanto verificou no ano de 2013 um revés acentuado, como se pode verificar pelo
indicador “investimento em iniciativas apoiadas de promoção da região no exterior” que em 2011 registava
um valor para a realização contratada de 5,4%, bem acima da meta de 2015, tendo sofrido entretanto
uma quebra de 1,6 pontos percentuais em 2012 baixando para os 3,84% devido à rescisão de 5
operações, sofrendo novamente uma quebra acentuada em 2013, para 2,33% decorrente desta vez de
um efeito estatístico resultante do aumento considerável de operações aprovadas no Eixo 1, em particular
no sistema de incentivos e que correspondem à base do indicador (denominador) sem a correspondente
alteração das operações que contribuem para o numerador, que se mantêm relativamente as mesmas
face a 2012. No ano de 2014, verifica-se um ligeiro aumento deste indicador.
Por outro lado, no que se refere ao indicador “número de eventos apoiados”, que se traduzem no
essencial em eventos de projeção internacional, no ano de 2014, registou-se um significativo acréscimo
do indicador, justificado pela aprovação de operações do regulamento “Promoção e Capacitação
Institucional”, permitindo superar a meta estabelecida para 2015.
A internacionalização da região apresenta-se igualmente evidenciada no indicador “apoio à
internacionalização”, calculado com base no número de projetos de apoio à internacionalização do tecido
empresarial”, i.e. o número de operações do SI Inovação com despesas elegíveis no tipo de despesas
afetas a intervenção internacional e o número de operações do SIQPME com despesas elegíveis na
tipologia de investimento "internacionalização". Neste indicador verifica-se um elevado número de
operações contratadas, 177, largamente acima da meta de 70 para 2015. No entanto sofreu uma
diminuição face a 2013, resultante de anulações e rescisões ocorridas.
Ainda no que se refere à internacionalização da região medida pelo indicador “orientação para os
mercados internacionais”, observou-se em 2014 uma quebra face a 2012 no que se refere aos projetos
contratados, passando de 1,49 para 1,14, valores que se afastam da meta para 2015, prevendo-se o
ajustamento da mesma em sede de reprogramação do Programa.
Outra das apostas do PORLisboa, no que se refere aos objetivos do Eixo 1, tem sido o contributo para
impulsionar empresas portadoras de inovação em vários domínios tecnológicos. Este contributo da
inovação financeira para a intensidade tecnológica da base económica, registou até final de 2014, um
peso de 98,04% (ligeiramente abaixo do valor de 2013) do total do investimento elegível aprovado em
empresas criadas (com menos de um ano de existência), a operar em sectores intensivos em
conhecimento e em média-alta e alta tecnologia, face ao total do investimento elegível aprovado das
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novas empresas, no âmbito do SI Inovação e no SI Qualificação de PME. Valor que supera a meta de 65%
definida para 2015.
Apesar da elevada percentagem registada no último indicador, que revela que a maior parte das start-ups
contratadas pelo PORLisboa desenvolvem atividades em sectores intensivos conhecimento e em médiaalta e alta tecnologia, o número de start-ups contratadas no âmbito do SI Inovação é ainda muito diminuto,
representando apenas 09 empresas em 2014, ficando aquém da meta programada de 20 para 2015. De
salientar que no decurso do período de programação, se verificaram muitas anulações e rescisões, nesta
tipologia.
No âmbito dos apoios concedidos a iniciativas promovidas por entidades públicas, no caso do Eixo 1,
observa-se que o contributo do PORLisboa para a promoção da capacitação institucional e para a
redução de custos públicos, abrangido pelos regulamentos SAMA e Promoção e Capacitação Institucional,
registou até 2014, no que se refere ao indicador “Envolvimento institucional”, um resultado de 25
instituições envolvidas em projetos de redução de custos públicos de contexto, que cumpre ainda assim a
meta de 25, definida para 2015. Salienta-se que à data encontram-se 22 projetos encerrados.
Ainda no âmbito dos regulamentos SAMA e Promoção e Capacitação Institucional, verifica-se que foram
apoiados 66 projetos, com um acréscimo no ano 2014, face a 2013, devido a operações do regulamento
“Promoção e Capacitação Institucional”. Este indicador representa um contributo do PORLisboa, para a
redução dos custos públicos de contexto através do estabelecimento de parcerias que reforcem a
Governance regional. Considerando as operações aprovadas em overbooking no ano 2015 prevê-se que
a meta definida para 2015 possa vir a ser alcançada.
No que se refere aos indicadores comuns comunitários, o PORLisboa regista à data de 31-12-2014,
uma realização física contratada de 958 projetos de apoio direto ao investimento das PME, 28 novas
empresas (start-up) apoiadas (referente aos regulamentos SI Inovação, SI I&DT e SI Qualificação de PME)
e um Investimento privado em projetos de apoio às empresas que ascende a 344,31 milhões de euros
(que inclui os regulamentos SI Inovação, SI I&DT, SI Qualificação de PME e o SAFPRI). No ano 2014
verifica-se uma diminuição destes indicadores, resultante de anulações e rescisões, não perspetivando a
meta definida para 2015
Os apoios concedidos pelo PORLisboa no que se refere às operações contratadas até final de 2014,
estima-se que representem um total de 8.923 empregos criados, dos quais a realização executada já
ultrapassa a meta definida para 2015.
O PORLisboa apoiou até 2014, 189 projetos, que visam desenvolver o uso ou a aplicação de
infraestruturas e equipamentos de Tecnologias de Informação e Comunicação, a diminuição face a 2013
(201 projetos), resulta de anulações e rescisões, pondo em causa, a meta definida para 2015. Salienta-se
que se encontram 75 projetos encerrados.
No Eixo 1, considerando apenas os regulamentos específicos SI Inovação e SI QPME, foram contratados
33 projetos associados ao sector do turismo, a diminuição face a 2013, resulta de anulações e rescisões.
Considerando apenas o regulamento Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação (Politica de
Cidades), contabilizaram-se até ao final de 2014, 8 projetos que visam estimular a atividade empresarial,
o empreendedorismo e a utilização das novas tecnologias.
Salienta-se o indicador 23 - Nº de projetos (energias renováveis), manteve em 2014 a ausência de
realização no Eixo 1, conforme já tinha acontecido nos anos anteriores.
Importa referir que a ausência de valores para alguns dos indicadores se deve ao facto de serem
indicadores de resultado cujo apuramento só será possível fazer após o término dos projetos, enquanto
que noutros indicadores ainda não foi possível retirar informação dos Sistemas de Informação respetivos.
Existe também a situação do indicador “Índice de sobrevivência de start-ups apoiadas”, cujo apuramento
depende da realização de um inquérito que fará mais sentido numa fase final do Programa.
Relativamente à ausência de informação para os valores de realização executada, esta deve-se ao facto
de a generalidade dos projetos ainda não ter terminado, pelo que só após a conclusão dos projetos se
poderá contabilizar a execução nesses indicadores.
No que respeita à repartição da informação por género, a mesma será considerada se assim for possível,
após a conclusão / encerramento dos projetos que contribuem para os respetivos indicadores.
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Quadro 3.6: Realização Física do Eixo Prioritário 1
Indicadores

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

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

1%

1%

0,01%

Realização Executada
Metas
Relevância de I&D
empresarial
(variação)
Valor de Referência

Estímulo à
participação de
empresas nos
Programas de
Iniciativas
Comunitárias

0,00%

9,84%

9,84%
10%
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89,40%

Metas

90,01%

91,04%

91,05%

90,78%

90,04%

90,04%

100%

100%

100%

100%

45%

55%

37%
(média
regional
em
2001)

Realização Contratada

7,30%

9,00%

Realização Executada
Metas

7,51%

5,48%

3,87%

3,87%

0

1,96%

5,71%

5,71%

10%

10%

Valor de Referência
Realização Contratada

Peso de I&D no
total do Programa

-0,82%

5%

Realização Executada

Valor de Referência

-0,82%

1%
(média
de 97 a
2001
em
termos
gerais
para a
região)

Realização Contratada

Relevância do I&D
empresarial

-0,29%

12,00%

16,00%

17,00%

Realização Executada
Metas

21,91%

24,47%

23,18%

23,18%

0,03%

0,42%

6,19%

6,19%

8%

16%

Valor de Referência
Realização Contratada
Nº de projetos
comuns de I&D

7

28

35

40

Realização Executada
Metas

46

54

55

55

0

0

19

19

35

40

Valor de Referência
Realização Contratada
Nº de projetos de
IDT apoiados

35

78

120

133

Realização Executada
Metas

186

213

208

208

5

11

67

67

150

180

Valor de Referência

-

Realização Contratada
Índice de
sobrevivência de
start-ups apoiadas

-

-

-

-

-

-

Realização Executada
Metas
Valor de Referência

Orientação para
Mercados
Internacionais

-

60%

65%

58,50%

Realização Contratada

0,98

1,52

1,49

1,04

1,14

1,14

Realização Executada

1,12

1,27

1,10

1,14

1,50

1,50

Metas

1,5

Valor de Referência

1,5
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Quadro 3.6: Realização Física do Eixo Prioritário 1
Indicadores

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Indicadores Eixo (alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Realização Contratada
Contributo da
inovação financeira
para a intensidade
tecnológica da base
económica

Realização Executada
Metas

98,00%

98,23%

98,28%

98,04%

98,04%

100,00%

100,00%

53,43%

72,72%

82,00%

82,00%
65%

41,20%
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Realização Contratada

5

6

10

12

Realização Executada
Metas

12

09

09

1

03

03

10

20

Valor de Referência
Realização Contratada

Investimento em
iniciativas apoiadas
de promoção da
região no exterior

94,00%

50%

Valor de Referência
Apoio a start-ups
nos sectores de
médiaalta e alta
tecnologia e nos
sectores intensivos
em conhecimento

76,00%

4,00%

5,40%

Realização Executada
Metas

3,84%

2,33%

2,56%

2,56%

3,27%

10,01%

9,46%

9,46%

0,50%

3,00%

Valor de Referência

Apoio à
internacionalização

Realização Contratada

106

120

210

177

177

Realização Executada

19

24

37

45

45

Metas

70

Valor de Referência
Realização Contratada
Nº de eventos
apoiados

13

42

Realização Executada
Metas

33

11

67

67

1

5

9

9

2

20

Valor de Referência
Realização Contratada
Envolvimento
institucional

27

29

30

26

Realização Executada
Metas

25

25

25

10

22

22

15

25

Valor de Referência
Realização Contratada
Projetos e
Parcerias

37

42

48

55

Realização Executada
Metas

50

50

66

66

3

15

35

35

3

75

Valor de Referência

Indicadores Comuns Comunitários (core indicators)
2007
1

2

3

Empregos criados
(empregos directos criados,
em equivalente tempo
inteiro)

dos quais: homens

dos quais: mulheres

Realização
Contratada
Realização
Executada
Metas
Realização
Contratada
Realização
Executada
Metas
Realização
Contratada
Realização
Executada

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

9573

8923

619

1445

2015

Total
8923
1445

500
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

nd
n.d.
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Indicadores Comuns Comunitários (core indicators)
2007

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nº de projetos de I&DT

Nº de projetos de
cooperação empresasinstituições de investigação

Empregos na investigação
criados

Nº de projetos de apoio
directo ao investimento das
PME

Nº de novas empresas
(start-up) apoiadas

Empregos criados em
projetos de apoio directo ao
investimento das PME

Investimento induzido (em
milhões de euros)

Nº de projetos (sociedade
de informação)

Acréscimo de população
com acesso à banda larga

23

Nº de projetos (energias
renováveis)

24

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

34

35

40

Nº de projetos (Turismo)

Nº de empregos criados (em
equivalente tempo inteiro)
Nº de projetos que visam
estimular a atividade
empresarial, o
empreendedorismo e a
utilização das novas
tecnologias

Metas
Realização
Contratada
Realização
Executada
Metas
Realização
Contratada
Realização
Executada
Metas
Realização
Contratada
Realização
Executada
Metas
Realização
Contratada
Realização
Executada
Metas
Realização
Contratada
Realização
Executada
Metas
Realização
Contratada
Realização
Executada
Metas
Realização
Contratada
Realização
Executada
Metas
Realização
Contratada
Realização
Executada
Metas
Realização
Contratada
Realização
Executada
Metas
Realização
Contratada
Realização
Executada
Metas
Realização
Contratada
Realização
Executada
Metas
Realização
Contratada
Realização
Executada
Metas
Realização
Contratada
Realização
Executada
Metas
Realização
Contratada
Realização
Executada
Metas

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

nd
35

78

120

133

186

213

208

5

11

67

208
67
180

7

28

35

45

46

54

55

55

0

0

19

19
50

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

787

804

863

944

1076

958

6

16

33

57

634

n.d.

nd
311

958
634
820

9

14

17

22

30

32

28

1

1

2

5

11

28
11
25

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5434

4645

543

1352

4645
1352
nd

116,2

239,17

315,68

327,17

359,67

414,45

344,31

0,93

3,06

6,00

8,96

26,74

344,31
26,74
350

24

102

116

130

170

201

189

1

5

8

26

75

189
75
180

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1

1

0

0

0

0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

8

14

25

24

41

33

1

1

2

4

6

n.d.

n.a.
1

0

4
n.d.

n.d.
1

33
6
46

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

531

531

51

51

531

531

51

51

n.d.
8

13

8

8

8

8

8

2

2

6

2

8
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3.1.2 Análise qualitativa

29

No caso específico do Eixo 1, até 31/12/2014, foram abertos um total de 78 concursos, disponibilizando
um montante FEDER de 189.963.067€, representando 122% do Fundo programado para este Eixo do
Programa.
A totalidade dos concursos já se encontrava decidida à data de 31/12/2014.
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Quadro 3.7: Concursos Eixo 1
Nº Concursos

Fundo Concurso

% do Total *

Em aberto a 31-12-2014

Estado

0

0

0%

Encerrados a 31-12-2014

78

189.953.067

100%

Decididos

78

189.953.067

100%

Por decidir

0

0

0%

0

0

0%

Total
* Estrutura referente a número de concursos

Dotação Fundo (Eixo 1)

155.273.945

Compromisso

189.963.067

122%

Dos 78 concursos decididos, foram retirados da análise dos prazos médios de decisão 7 concursos que,
quer pela sua especificidade quer pela natureza do procedimento associado (negocial, por convite, em
contínuo), não fazia sentido estar a analisar. Incluem-se neste lote: os concursos LISBOA-03-2008-99;
LISBOA-03-2011-99 e LISBOA-03-2012-99 - correspondentes a Projetos de Interesse Estratégico (PC
Contínuo); LISBOA-23-2008-01 - Linhas de Crédito PME Investe I e II (Convite decidido); LISBOA-232012-05 – Linha Investe QREN (Convite decidido), LISBOA-40-2008-02 - Candidatura inter-regional ao
POR Centro – RUCI Rede de Mosteiros Património da Humanidade e LISBOA-03-2012-08 - Fase II do
AAC do SI Inovação Empreendedorismo Qualificado (Fase do concurso sem candidaturas uma vez que o
concurso tinha sido suspenso pela AG do PORL em 21/12/2012 e definitivamente encerrado em
19/06/2013).
Dos restantes 71 concursos, os que apresentaram um prazo médio de decisão mais demorado (tempo
que decorre entre o encerramento do concurso e a deliberação da Comissão Diretiva do Programa) foram
os concursos associados aos regulamentos da Politica de Cidades – Redes Urbanas para a
Competitividade e Inovação bem como os concursos referentes aos regulamentos SI I&DT e SI Inovação,
muito justificado pela complexidade de análise das respetivas candidaturas as quais muitas vezes exigem
a presença de painéis de peritos para a avaliação de critérios específicos.
Por outro lado, quando comparados os prazos médios de decisão previstos (publicados em concurso)
com os prazos médios efetivamente realizados, verifica-se que no caso dos concursos afetos aos
regulamentos Sistema de Apoio ao Financiamento e Partilha de Risco da Inovação (SAFPRI) e Economia
Digital e Sociedade do Conhecimento (EDSC), se registou os maiores atrasos (44 e 30 dias

277
29

De salientar que o número de concursos apresentado ao longo do presente documento relativo ao Eixo 1 (78) são
menos que os 83 concursos apresentados no Anexo XI – “Regulamentação Específica / Calendário de concursos por
Eixo Prioritário”, uma vez que no sistema de informação persistiam à data de reporte (MOF a 31/12/2013) 6 concursos
que representavam as fases III e IV de concursos abertos em 2012 (em continuo) referentes aos sistemas de
incentivos e que tinham sido entretanto suspensos, ainda durante as fases II e posteriormente decididos e encerrados
durante 2013, não tendo sido retomadas as fases III e IV destes concursos pelo que estas fases não registavam
candidaturas submetidas. Foram assim retirados da análise do Relatório os seguintes concursos: LISBOA-03-2012-09
(SI Inovação | Projectos de Empreendedorismo Qualificado – Fase III); LISBOA-03-2012-10 (SI Inovação | Projectos de
Empreendedorismo Qualificado – Fase IV); LISBOA-02-2012-04 (SI I&DT | Projectos de I&DT Empresas Individuais –
Fase III); LISBOA-02-2012-07 (SI I&DT | Projectos de I&DT Empresas em Co-promoção – Fase III); LISBOA-01-201212 (SI QPME | Projectos Individuais - Internacionalização e Qualificação – Fase III) e LISBOA-01-2012-13 (SI QPME |
Projectos Individuais - Internacionalização e Qualificação – Fase IV).

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
respetivamente) na decisão face ao prazo previsto. No caso particular dos concursos EDSC - Aviso 3,
bem como nos concursos Constituição ou Reforço de Fundos de Capital de Risco: Projetos Fase "Early
Stage", Constituição ou Reforço de Fundos de Capital de Risco: Projetos Fase "Pre Seed", e também no
caso do Concurso “Concurso para a Seleção de Fundos Regionais de Expansão Empresarial e Entidades
Gestoras – FCR Revitalizar” o prazo médio previsto foi largamente ultrapassado.
Os concursos lançados no âmbito dos regulamentos Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC), Sistema
de Apoio a Infraestruturas Científicas e Tecnológicas (SAICT), e Sistema de Apoio à Modernização
Administrativa (SAMA) foram aqueles em que a decisão foi mais célere, apresentando prazos médios de
decisão efetivos relativamente abaixo dos previstos ou iguais.
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Quadro 3.8: Concursos Decididos Eixo 1

Nº
Concursos

Prazo
médio de
Decisão
(Previsto)

Prazo
médio de
Decisão
(Efetivo)

Fundo a
concurso

Média de
Fundo por
concurso

Incentivos à Qualificação e
Internacionalização de PME (SI
Qualificação de PME)

14

74

100

17.700.000,00 €

1.264.285,71 €

Incentivos à Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT)

26

92

112

71.700.000,00 €

2.757.692,31 €

Incentivos à Inovação (SI Inovação)

16

97

103

31.500.000,00 €

1.968.750,00 €

Sistema de Apoio ao Financiamento e
Partilha de Risco da Inovação

3

32

76

17.400.000,00 €

5.800.000,00 €

Apoio à Modernização Administrativa

1

91

86

3.000.000,00 €

3.000.000,00 €

Promoção e Capacitação Institucional

4

64

71

9.000.000,00 €

2.250.000,00 €

Sistema de Apoio a Ações Coletivas

2

79

79

2.000.000,00 €

1.000.000,00 €

Política de Cidades - Redes Urbanas
para a Competitividade e Inovação

1

118

121

6.000.000,00 €

6.000.000,00 €

Apoio a Infra-estruturas Científicas e
Tecnológicas

1

47

35

2.750.000,00 €

2.750.000,00 €

Economia Digital e Sociedade do
Conhecimento

3

44

74

11.962.500,00 €

3.987.500,00 €

Total

71

82

99

173.012.500,00 €

2.436.796,00 €

2014

1

64

71

4.000.000,00 €

4.000.000,00 €

Regulamento

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Gráfico 3.1: Concursos Decididos Eixo 1 – Prazos médio de decisão
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Na situação particular do Eixo 1 do POR Lisboa, das 1955 candidaturas apresentadas com um
investimento total previsto de 2.471 Milhões de Euros, foram admitidas 1228 candidaturas com um custo
total previsto de 922 Milhões de Euros, representando cerca de 63% das candidaturas apresentadas a
concursos, o que equivale a 37% do investimento candidatado. Das candidaturas admitidas apenas 43%
foram aprovadas (526 operações).
Do total das candidaturas apresentadas ao POR Lisboa, 1,79% foram decididas em 2014, num total de 35
candidaturas, das quais apenas 22 (63%) foram admitidas e 21 destas últimas (95%) aprovadas. Num ano
de reduzida oferta (2014) verifica-se que quer o grau de admissibilidade, quer a taxa de aprovação foram
largamente superiores aos valores agregados do Programa (taxa de aprovação do Programa 46%).
Importa referir que os valores das candidaturas aprovadas refletem as operações aprovadas líquidas das
anuladas e rescindidas, valores acumulados até final de 2014, para facilitar a comparação com os valores
de aprovação apresentados ao longo de todo o relatório. Faz-se no entanto referência no Quadro 3.13
aos valores das operações anuladas / rescindidas, também neste caso acumulados até ao final de 2014,
para uma melhor compreensão da execução do Eixo 1 do Programa.
A não admissibilidade, de uma forma geral, prendeu-se com o incumprimento das condições gerais ou
especificas de acesso do promotor ou do projeto.
O grau de admissibilidade, na sua globalidade, no Eixo 1 variou conforme o domínio/ regulamento
específico. No domínio/ regulamento específico relativo ao SI I&DT, que contribui para um dos maiores
números de candidaturas apresentadas (724), logo a seguir ao SI Qualificação PME com 748
candidaturas, a taxa de admissibilidade atingiu os % face ao número de candidaturas e % face ao custo
total, a mais alta dos restantes regulamentos dos Sistemas de Incentivos. Por outro lado, é nos concursos
do SI Inovação que se verifica um maior nível de inadmissibilidade dos projetos apresentados, não
ultrapassando os 37% da taxa de admissibilidade das candidaturas e 15% do custo total.
Das principais razões apresentadas para a não admissibilidade, no âmbito de todas as candidaturas
apresentadas aos 3 regulamentos dos Sistemas de Incentivos às Empresas, salientam-se os motivos
relacionados com a não inserção nos objetivos e prioridades dos avisos, o não enquadramento no âmbito
sectorial ou o não cumprimento da exigência regulamentar relativa à situação económica e financeira
equilibrada. Outros motivos a destacar prendem-se com a insuficiência de capitais próprios ou dispor de
despesa mínima elegível.
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No domínio do regulamento específico relativo ao Sistema de Apoio a Infra-estruturas Científicas e
Tecnológicas, com apenas uma candidatura apresentada, a admissibilidade foi de 100%.
No caso do Sistema de Apoio ao Financiamento e Partilha de Risco da Inovação, contabilizam-se 9
candidaturas apresentadas (duas via convite – Linhas PME Investe I e II e uma via Linha Investe QREN,
sendo as restantes 6 apresentadas no âmbito de três concursos abertos com o objetivo de pré-seleção de
candidaturas – FCR Early Stage, FCR Pre Seed e FCR Revitalizar), que contabilizam no Programa uma
taxa de admissibilidade de 100% e uma taxa de aprovação de 89%.
Relativamente à Política de Cidades - Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação, importa realçar
que os valores observados para os avisos de abertura de concurso refletem o número de operações
aprovadas decorrentes dos Programas Estratégicos apresentados e não os Programas Estratégicos em
concreto, pelo que é natural que neste domínio, o Regulamento Específico RUCI apresente uma taxa de
admissibilidade de 100%.
O Sistema de Apoios à Modernização Administrativa (SAMA) conta com 42 candidaturas apresentadas e
38 candidaturas admitidas.
Na Promoção e Capacitação Institucional foi aberto um concurso no ano de 2014, tendo sido
apresentadas 35 candidaturas, das quais foram admitidas 22 e aprovadas 21.
Na Economia Digital e Sociedade do Conhecimento, foram admitidas 3 das 5 candidaturas apresentadas.
Os motivos da não admissibilidade destas três últimas tipologias prenderam-se fundamentalmente com o
não enquadramento nos objetivos/tipologias a concurso ou com insuficiências do ponto de vista
processual na apresentação das candidaturas.

Quadro 3.9: Concursos Decididos Eixo 1 – Admissibilidade e Aprovações

Regulamento

Incentivos à Qualificação e
Internacionalização de PME
(SI Qualificação de PME)
Incentivos à Investigação e
Desenvolvimento
Tecnológico (SI I&DT)

Candidaturas
apresentadas

Custo total
apresentado

Candidaturas
admitidas

Custo total
admitido

Candidaturas
aprovadas

Custo total
aprovado

748

263.912.222 €

503

172.993.549 €

188

63.084.586 €

724

585.212.139 €

487

408.138.065 €

208

166.787.422 €

Incentivos à Inovação (SI
Inovação)

322

1.484.730.028 €

119

221.282.866 €

47

121.228.456 €

Sistema
de
Apoio
ao
Financiamento e Partilha de
Risco da Inovação

9

43.758.550 €

9

43.758.550 €

8

40.405.930 €

Apoio
à
Modernização
Administrativa

42

11.642.368 €

38

10.306.940 €

26

6.960.213 €

Promoção e
Institucional

Capacitação

78

39.398.776 €

48

27.480.314 €

33

18.681.949 €

Sistema de Apoio a Ações
Coletivas

13

2.141.405 €

7

938.558 €

4

531.417 €

Política de Cidades - Redes
Urbanas
para
a
Competitividade e Inovação

13

13.612.657 €

13

10.260.113 €

8

5.057.183 €

Apoio
a
Infra-estruturas
Científicas e Tecnológicas

1

6.468.375 €

1

6.468.375 €

1

6.468.375 €

Economia
Digital
e
Sociedade do Conhecimento

5

20.847.170 €

3

20.686.488 €

3

16.388.139 €

Total

1.955

1.228

922.313.819 €

526

445.593.670 €

2014

35

9.251.520 €

21

8.710.057 €

2.471.723.691 €
11.632.451 €

22
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Quadro 3.10: Concursos Decididos Eixo 1 – Admissibilidade e Aprovações
Tx Admissibilidade

Tx de Aprovação bruta

Tx de Aprovação líquida

Regulamento
(Candidaturas)

(Custo Total)

(Candidaturas)

(Custo Total)

(Candidaturas)

(Custo Total)

Incentivos à Qualificação e
Internacionalização
de
PME (SI Qualificação de
PME)

67%

66%

25%

24%

37%

36%

Incentivos à Investigação e
Desenvolvimento
Tecnológico (SI I&DT)

67%

70%

29%

29%

43%

41%

37%

15%

15%

8%

39%

55%

100%

100%

89%

92%

89%

92%

90%

89%

62%

60%

68%

68%

62%

70%

42%

47%

69%

68%

54%

44%

31%

25%

57%

57%

100%

75%

62%

37%

62%

49%

Apoio a Infra-estruturas
Científicas e Tecnológicas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Economia
Digital
Sociedade
Conhecimento

60%

99%

60%

79%

100%

79%

Total

63%

37%

27%

18%

43%

48%

2014

63%

79,5%

60%

75%

95%

94%

Incentivos à Inovação (SI
Inovação)
Sistema de Apoio ao
Financiamento e Partilha
de Risco da Inovação
Apoio à Modernização
Administrativa
Promoção e Capacitação
Institucional
Sistema de Apoio a Ações
Coletivas
Política de Cidades Redes Urbanas para a
Competitividade
e
Inovação

e
do

Gráfico 3.2: Taxa de Admissibilidade – Candidaturas
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Gráfico 3.3: Taxa de Admissibilidade – Custo total
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Relativamente ao grau de seletividade, nas tipologias/regulamentos relativos à Economia Digital e
Sociedade do Conhecimento e Sistema de Apoio a Infra-estruturas Científicas e Tecnológicas,
aprovaram-se todas as candidaturas admitidas (taxa de aprovação líquida), pelo que o grau de
seletividade foi de 100%.
No caso do SAFPRI, também se aprovaram todas as candidaturas admitidas, tendo ocorrido no ano de
2013 a rescisão de uma das operações aprovadas a pedido do seu promotor.
Relativamente aos Avisos da Promoção e Capacitação Institucional, Sistema de Apoio a Ações Coletivas
e do Sistema de Apoios à Modernização Administrativa, o motivo da não aprovação das operações
prendeu-se fundamentalmente com uma pontuação de mérito inferior ao mínimo exigido.
Relativamente aos Sistemas de Incentivos às Empresas, a maioria das candidaturas não foram aprovadas
porque tiveram pontuação de mérito inferior ao mínimo legalmente exigido, não tendo sido noutros casos
aprovadas por razões de indisponibilidade orçamental no respetivo aviso de abertura de concurso apesar
de terem mérito.
Importa referir que a seletividade foi relativamente mais exigente no caso das candidaturas afetas ao
regulamento do SI Qualificação PME, seguido do regulamento SI I&DT, quer em termos do número de
candidaturas, quer dos montantes aprovados.
O reduzido nível de seletividade verificado nos sistemas de incentivos reflete não só um excesso de
procura qualificada (entendida como a que possui nível de mérito suficiente para ser apoiada, tendo em
consideração os subjacentes critérios de avaliação nos respetivos instrumentos) face às dotações
colocadas a concurso, que se traduziu na necessidade de a AG aumentar a dotação prevista nos avisos
em alguns concursos e de regular a procura no final do processo de seleção, noutros concursos (cerca de
20% dos projetos elegíveis não foi apoiado por insuficiência de dotação). Esta desproporção entre a
oferta e a procura resulta não só da baixa dotação financeira do POR Lisboa no que diz respeito a estes
instrumentos e comparativamente com os restantes PO Regionais, mas também da existência de um
tecido empresarial e de um SCT denso e qualificado que possui condições para cumprir os critérios de
seletividade definidos em termos nacionais.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014

Gráfico 3.4: Taxa de Aprovação líquida – Candidaturas
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Em resultado dos concursos acima mencionados, e até ao final de 2014, das 526 operações aprovadas
no Eixo 1, encontravam-se já contratadas, um total de 521 operações o que representa uma taxa de
contratação do número de candidaturas e do respetivo FEDER aprovado de 99%. Destas, apenas cinco
das operações relativas ao concurso da Promoção e Capacitação Institucional que decorreu em 2014,
não tinham sido ainda contratadas, observando-se uma taxa de contratação de candidaturas de 85% e de
contratação de fundo de 99%. Todos os restantes Regimes apresentavam a totalidade das operações
aprovadas devidamente contratadas, registando uma taxa de contratação quer das operações, quer de
Fundo de 100%.
Importa referir que as operações afetas aos Sistemas de Incentivos são analisadas, avaliadas e
acompanhadas junto do promotor no decorrer da sua execução, por Organismos Intermédios
subcontratados para o efeito (IAPMEI, ADI, AICEP e Turismo de Portugal), contrariamente ao que
acontece com as restantes operações afetas ao Eixo 1 que são da responsabilidade direta da Autoridade
de Gestão do PORLisboa no que concerne à avaliação das candidaturas e ao contacto direto com o
promotor.

Quadro 3.11: Concursos Decididos Eixo 1 – Admissibilidade e Aprovações
Fundo
Comunitário
aprovado

Tx
Contratação
(candidaturas)

Tx
Contratação
(fundo)

21.496.438 €

100%

100%

208

71.101.299 €

100%

100%

22.198.551 €

47

22.198.551 €

100%

100%

8

16.794.562 €

8

16.794.562 €

100%

100%

26

2.197.521 €

26

2.197.521 €

100%

100%

33

7.002.701 €

28

6.909.749 €

85%

99%

4

305.986 €

4

305.986 €

100%

100%

8

1.736.702 €

8

1.736.702 €

100%

100%

1

2.037.292 €

1

2.037.292 €

100%

100%

3

6.555.255 €

3

6.555.255 €

100%

100%

Regulamento

Candidaturas
aprovadas

Incentivos à Qualificação e
Internacionalização de PME (SI
Qualificação de PME)

188

21.496.438 €

188

208

71.101.299 €

47

Incentivos à Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico (SI
I&DT)
Incentivos
à
Inovação
(SI
Inovação)
Sistema
de
Apoio
ao
Financiamento e Partilha de Risco
da Inovação
Apoio
à
Modernização
Administrativa
Promoção
e
Capacitação
Institucional
Sistema de Apoio a Ações
Coletivas
Política de Cidades - Redes
Urbanas para a Competitividade e
Inovação
Apoio
a
Infra-estruturas
Científicas e Tecnológicas
Economia Digital e Sociedade do
Conhecimento
Total
2014

Candidaturas
contratadas

Fundo
Comunitário
contratado

526

163.918.336,17 €

521

151.333.356 €

99%

100%

21

3.174.440 €

16

3.081.488 €

76%

97%
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Gráfico 3.6: Taxa de Contratação – Candidaturas e Fundo
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No que se refere às aprovações, a contribuição do Eixo Prioritário I – Competitividade, Inovação e
Conhecimento para o total do POR Lisboa foi predominante, com um total de 526 operações aprovadas,
representando um investimento total elegível de 364 milhões de euros, e uma comparticipação FEDER de
151 milhões de euros, o que representa uma taxa de incentivo FEDER de 41%.
Considerando apenas o ano de 2014, foram aprovadas no POR Lisboa 21 operações que correspondem
a um compromisso FEDER de 3,1 milhões de euros para um volume total elegível de investimento de 8,7
milhões de euros.
No Eixo 1 assumiu maior peso o apoio concedido às empresas, quer através dos Sistemas de Incentivos
às Empresas, quer através das medidas de Engenharia Financeira.
As medidas de engenharia financeira estão enquadradas no regulamento “Sistema de Apoio ao
Financiamento e Partilha de Risco da Inovação”, tal como identificado anteriormente e serão descritas
com maior detalhe no final deste ponto.
No que se refere aos apoios dirigidos às iniciativas promovidas por entidades públicas ou entidades
privadas sem fins lucrativos, em 2014 registavam-se 67 operações aprovadas. Os regulamentos mais
representativos em termos de número de operações aprovadas para esta tipologia de promotores foram o
Sistema de Apoio à Modernização Administrativa, que já no final de 2013 contava com 26 operações
aprovadas (as mesmas desde 2012) – ver Quadro 3.13 – e o regulamento Promoção e Capacitação
Institucional, que no final de 2014 contava já com 33 operações aprovadas, representando o conjunto
destas 67 operações um peso no incentivo FEDER aprovado para o Eixo 1 de 11%.
Também as três operações aprovadas no âmbito do regulamento Economia Digital e Sociedade do
Conhecimento, que representam apenas 1% do número de operações aprovadas, totalizam no entanto 4%
do incentivo FEDER aprovado o que revela uma dimensão média de Fundo FEDER por operação
relativamente elevada face aos restantes projetos apoiados.
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Quadro 3.12: Eixo 1 – Operações Aprovadas
Nº
Operações

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

% das
operações

% do
Fundo

Sistemas de Incentivos

443

274.295.854,54 €

120.513.699,68 €

114.796.288,19 €

84%

76%

Incentivos à Qualificação e
Internacionalização de PME (SI
Qualificação de PME)

188

44.928.219,02 €

21.496.438,05 €

21.496.438,05 €

36%

14%

Incentivos à Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico (SI
I&DT)

208

126.542.766,03 €

72.980.513,33 €

71.101.299,19 €

40%

47%

Incentivos à Inovação (SI Inovação)

47

102.824.869,49 €

26.036.748,30 €

22.198.550,95 €

9%

15%

Sistema de Apoio ao
Financiamento e Partilha de Risco
da Inovação (SAFPRI)

8

40.405.930,30 €

27.797.186,18 €

16.794.562,37 €

2%

11%

Apoio à Modernização
Administrativa (SAMA)

26

6.153.621,03 €

6.153.621,03 €

2.197.521,13 €

5%

1%

Promoção e Capacitação
Institucional (PCI)

33

17.506.752,08 €

17.506.752,08 €

7.002.700,86 €

6%

5%

Apoio a Ações Coletivas (SIAC)

4

476.082,97 €

476.082,97 €

305.985,58 €

1%

0%

Política de Cidades - Redes
Urbanas para a Competitividade e
Inovação (RUCI)

8

4.341.754,08 €

4.341.754,08 €

1.736.701,63 €

2%

1%

Apoio a Infra-estruturas Científicas
e Tecnológicas (SAICT)

1

5.093.230,51 €

5.093.230,51 €

2.037.292,20 €

0%

1%

Economia Digital e Sociedade do
Conhecimento (EDSC)

3

16.388.138,59 €

16.388.138,59 €

6.555.255,44 €

1%

4%

Total Eixo 1

526

364.661.364,10 €

198.270.465,12 €

151.426.307,40 €

100%

100%

2014

21

7.936.099,25 €

7.936.099,25 €

3.174.439,72 €

4%

2%
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Com a aproximação do final do período de programação e a manutenção das regras de controlo da
execução das operações consubstanciadas pela aplicação da Orientação de Gestão N.º 10/2011, Bolsa
de Descativação de Incentivo do SI QREN, observou-se no decurso de 2014, designadamente no
universo de beneficiários dos Sistemas de Incentivos, o acentuar da tendência de implementação de
procedimentos de rescisão/anulação de candidaturas, maioritariamente por razões de incumprimento
contratual, levadas a cabo pela Autoridade de Gestão e pelos Organismos Intermédios que acompanham
as operações dos Sistemas de Incentivos.
Na sequência dos registos de 2013, onde se verificou no âmbito dos Sistemas de Incentivos, uma taxa
média de anulação/rescisão das operações de 21% face ao aprovado, representando um nível de
descativação médio de 18% de incentivo, também no ano de 2014 foram rescindidas/anuladas 48
candidaturas, cerca de 10% do universo de 2013, que implicaram a descativação de cerca de 10 milhões
de euros de FEDER, o que representou cerca de 8% de Fundo aprovado no Sistema de Incentivos.
Tal como em 2013, também em 2014 o maior número de anulações/rescisões foi registado no SI
Qualificação de Internacionalização de PME, onde foram desvinculadas 28 candidaturas em 2014,
libertando um valor de Fundo de cerca de 3 milhões de euros, contra as 69 candidaturas anuladas em
anos anteriores neste regime, o que eleva para 97 o número de candidaturas rescindidas neste regime.
À exceção do Sistema de Incentivos, não se registaram em 2014 no Eixo 1 do POR Lisboa, quaisquer
outras operações anuladas ou rescindidas.
Neste contexto, foram registadas no Eixo 1 do POR Lisboa, no ano de 2014 um número de rescisões
/anulações que superou o número de candidaturas aprovadas, tendo as rescisões incidido na nos
Sistemas de Incentivos e as aprovações sido efetuadas no Regulamento Promoção e capacitação
Institucional.
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Quadro 3.13: Eixo 1 – Operações Anuladas / Rescindidas

Aprovadas
Nº
Op.

C. T. Elegível

Anulada / Rescindida
Fundo

Nº
Op.

C. T. Elegível

Fundo

Taxa de
Anulação /
Rescisão

Anulada / Rescindida (2014)

Nº Op

Fundo

Nº
Op.

C. T. Elegível

Fundo

Sistemas
de
Incentivos

443

274.295.854,54 €

114.796.288,19 €

185

76.592.370 €

36.756.798 €

29%

24%

48

22.667.670 €

10.093.539 €

SI QPME

188

44.928.219,02 €

21.496.438,05 €

97

24.637.990 €

10.877.866 €

34%

34%

28

7.029.310 €

3.015.363 €

SI I&DT
SI
Inovação

208

126.542.766,03 €

71.101.299,19 €

44

26.436.992 €

13.492.967 €

17%

16%

8

11.314.752 €

4.706.804 €

47

102.824.869,49 €

22.198.550,95 €

44

25.517.388 €

12.385.965 €

48%

36%

12

4.323.608 €

2.371.374 €

SAFPRI

8

40.405.930,30 €

16.794.562,37 €

1

3.352.620 €

1.341.048 €

11%

7%

0

0€

0€

SAMA

26

6.153.621,03 €

2.197.521,13 €

8

1.405.449 €

491.907 €

24%

18%

0

0€

0€

PCI

33

17.506.752,08 €

7.002.700,86 €

4

3.972.577 €

1.589.031 €

11%

18%

0

0€

0€

SIAC

4

476.082,97 €

305.985,58 €

0%

0%

0

0€

0€

RUCI

8

4.341.754,08 €

1.736.701,63 €

38%

38%

0

0€

0€

SAICT

1

5.093.230,51 €

2.037.292,20 €

0%

0%

0

0€

0€

EDSC
Total Eixo
1

3

16.388.138,59 €

6.555.255,44 €

0%

0%

0

0€

0€

526

364.661.364,10 €

151.426.307,40 €

203

88.007.417 €

41.252.544 €

28%

21%

2014

21

7.936.099,08 €

3.174.438,86 €

48

22.667.670 €

10.093.539 €

228%

317%

5

2.684.400 €

1.073.760 €

48

22.667.670 €

Aprofundando a análise das candidaturas aprovadas, registadas em sistema a 31 de Dezembro de 2014,
no âmbito dos Sistemas de Incentivos do POR Lisboa, destaque para as diversas modalidades de apoio
possíveis ao nível do SI I&DT, com realce para os apoios concedidos ao nível da tipologia de projetos
individuais que com 139 candidaturas em curso representam 67% dos projetos aprovados neste regime
(208) e cerca de 65% do FEDER comprometido.
Relativamente aos projetos em co-promoção de I&DT, há a destacar a importância das parcerias
estabelecidas com os projetos apoiados, tendo-se verificado que as 55 operações aprovadas juntaram
148 parceiros (co-promotores) dos quais 62 eram entidades do SCTN e os restantes 86 empresas. As
parcerias com as empresas (co-promotor líder) incluíram as seguintes entidades do SCTN:


Centros de I&D ou Departamentos de investigação de Universidades ou Politécnicos – 29
entidades



Laboratórios de Estado e Laboratórios Associados – 10 entidades



Outras Instituições de I&D privadas sem fins lucrativos - 22 entidades



Instituição de interface Universidade/Empresa – 1 entidade

No que respeita às diversas modalidades de apoio ao nível do SI Qualificação e Internacionalização de
PME, o POR Lisboa deu prioridade, no essencial, aos projetos individuais e em cooperação
interempresarial (consórcio) representado estes 91% das operações aprovadas e cerca de 96% do
FEDER comprometido no SI QPME.
Relativamente ao SI Inovação, das diversas modalidades de apoio possíveis ao nível deste regulamento
específico, o PORL focou o apoio nos projetos que visam a produção de novos bens e serviços (Inovação
Produtiva), nos projetos de Empreendedorismo Qualificado e no apoio, através de um processo negocial
específico, a três projetos de Interesse Estratégico.
Os projetos referidos, que tiveram o reconhecimento de interesse estratégico por parte do Conselho de
Ministros, traduziram-se nos seguintes apoios:
i.

Projeto “Global Services Nokia Siemens Networks” promovido pela empresa Nokia Siemens
Networks Portugal, S.A. no âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação do QREN, para a criação
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de um centro de serviços de telecomunicações global que integra um Global Network Operations
Center para outsourcing de operações e gestão de redes de clientes, um Global Care Center para
serviços de manutenção de redes e um Globlal Consulting and System Integration para atividades
de consultadoria e integração de sistemas. Inserido numa estratégia de concentração,
consolidação e racionalização de vários serviços até agora dispersos por todo o mundo.
O projeto estima criar 180 postos de trabalho altamente qualificados e envolve um investimento
total de cerca de 6,9 milhões de euros ao qual se atribuiu um incentivo FEDER do POR Lisboa de
918 mil euros.
ii.

Projeto “Inovação de Processos Produtivos” promovido pela empresa Volkswagen Autoeuropa
Lda. no âmbito do SI Inovação, é destinado à inovação e otimização de processos produtivos, com
o objetivo de aumentar a produtividade e a qualidade da produção da fábrica de Palmela, bem
como a competitividade da mesma face às outras unidades industriais do Grupo Volkswagen, em
particular nas seguintes áreas de atividade. i) Nas tecnologias da informação, mediante a
implementação de programas e de sistemas tecnologicamente mais avançados, de elevado
contributo para a eliminação de desvantagens competitivas da fábrica de Palmela face a outras
unidades do Grupo; ii) Na área da pintura interior e exterior dos veículos automóveis, mediante a
automação do método de aplicação de tinta, com forte impacto na qualidade do produto final; iii)
Na área de cunhos e cortantes, sector responsável pela execução de moldes para estampagem de
peças, mediante a adopção de um conjunto de melhorias tecnológicas de elevado impacto na
qualidade da produção.
A aquisição de equipamentos tecnologicamente mais avançados, conjugada com a adoção de
processos produtivos inovadores, traduz-se num acréscimo da competitividade da fábrica de
Palmela face a outras unidades industriais do Grupo Volkswagen, contribuindo significativamente
para o posicionamento estratégico da Autoeuropa dentro do Grupo, no que respeita à futura
atribuição a Portugal da produção de novos modelos. A execução deste projeto permitirá a
reafectação dos recursos humanos existentes, visando a obtenção de ganhos de eficiência e
produtividade, desta forma contribuindo, igualmente, para o incremento competitivo da fábrica de
Palmela. No futuro, a Autoeuropa prevê que os efeitos do projeto venham a possibilitar a criação
de novos trabalhos altamente qualificados, em particular nas áreas de atividade dos cunhos e
cortantes e das tecnologias de informação. Com o presente projeto a VW Autoeuropa de Palmela
estima alcançar um volume de vendas de 16 mil milhões de Euros, em valores acumulados de
2011 a 2020 e um valor acrescentado bruto acumulado no mesmo período de 1.9 mil milhões de
Euros, tendo por base um investimento total de cerca de 38,2 M€ ao qual se atribuiu um incentivo
reembolsável público de 7,3 M€, dos quais 3,5 M€ são FEDER do POR Lisboa.

iii.

Projeto “Fabrico de Condensadores e MSR” promovido pela empresa Alstom Portugal S. A.
(Unidade de Setúbal) no âmbito do SI Inovação, tem como objetivo dotar a Empresa das
Infraestruturas e dos Recursos Técnicos e Humanos para o fabrico de novos produtos que
permitam a sua entrada no mercado de Fornecimento de Componentes para todos os Sistemas
Convencionais de Centrais Nucleares. Concretamente este projeto engloba a construção de raiz
de toda uma nova ala/ unidade na fábrica de Setúbal, onde surgirá uma inovadora linha de
produção e montagem que será responsável pela produção de dois novos produtos/equipamentos
direcionados para Centrais Nucleares: Condensadores e MSR (Moisture Separator Reheater).
Estes produtos traduzir-se-ão na primeira solução do mercado tipo chave-na-mão, uma solução
integrada, tecnologicamente avançada e em sintonia com um mercado cada vez mais exigente.
O projeto estima criar 55 novos postos de trabalho, sendo que cerca de 27,3% destes serão
técnicos altamente qualificados -nível 6. Com o projeto a Alstom prevê igualmente um acréscimo
no Valor Acrescentado Bruto da empresa de 16,2 M€. O projeto envolve um investimento total de
cerca de 13,4 M€ ao qual se atribuiu um incentivo reembolsável FEDER do POR Lisboa, de 2,1
M€.

Os projetos de inovação produtiva representam 61% das operações aprovadas no âmbito do SI Inovação,
perfazendo 60% do FEDER atribuído. Dos 47 projetos aprovados nesta tipologia, 8 foram aprovados no
ano de 2013, com particular destaque para os projetos de interesse estratégico promovidos pela VW
Autoeuropa e a Alstom Portugal que concentram 36% do FEDER aprovado neste último ano nos
Sistemas de Incentivos.
Importa referir que apesar dos projetos aprovados no âmbito do empreendedorismo qualificado
representarem 42% do total das operações aprovadas no SI Inovação, o FEDER associado representa
apenas 19% do total aprovado.
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Os projetos de interesse estratégico, devido à sua dimensão financeira, representam apenas 6% do
número total de projetos aprovados no SI Inovação mas representam 29% do FEDER aprovado.

Quadro 3.14: Eixo 1 – Operações Aprovadas nos Sistemas de Incentivos por Tipologia
Nº
Op.

Custo Total
Elegível)

Fundo

Nº Op.
(2014)

Custo Total
Elegível(2014)

Fundo
(2014)

188

44.928.219,02 €

21.496.438,05 €

0

0€

0€

8

1.544.436,05 €

821.946,39 €

0

0€

0€

171

43.204.782,97 €

20.541.366,66 €

0

0€

0€

9

179.000,00 €

133.125,00 €

0

0€

0€

208

126.542.766,03 €

71.101.299,19 €

0

0€

0€

Núcleos de I&DT

8

1.823.838,31 €

843.178,95 €

0

0€

0€

Vale I&DT
I&DT Empresas
Individuais
I&DT Empresas Copromoção

6

165.075,00 €

121.306,25 €

0

0€

0€

139

88.968.706,47 €

46.426.721,14 €

0

0€

0€

55

35.585.146,25 €

23.710.092,85 €

0

0€

0€

SI Inovação
Empreendedorismo
Qualificado

47

102.824.869,49 €

22.198.550,95 €

0

0€

0€

15

3.692.914,48 €

2.427.365,67 €

0

0€

0€

Inovação Produtiva

29

49.672.794,92 €

13.310.042,01 €

0

0€

0€

3

49.459.160,09 €

6.461.143,27 €

0

0€

0€

274.295.854,54 €

114.796.288,19 €

0

0€

0€

SI QPME
Projectos Conjuntos
Projectos Individuais e de
Cooperação
Vales
SI I&DT

Interesse Estratégico
Total Geral

443

Gráfico 3.7: Eixo 1 – SI QPME– Estrutura de Aprovações por tipologia de projetos
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Gráfico 3.8: Eixo 1 – SI I&DT – Estrutura de Aprovações por tipologia de projetos
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Gráfico 3.9: Eixo 1 – SI Inovação – Estrutura de Aprovações por tipologia de projetos
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Quando confrontadas as aprovações com a realização, observa-se que foram atingidos 62% da taxa de
execução do Fundo Comunitário aprovado, no Eixo 1 do POR Lisboa, no final do ano de 2014.
Este valor regista um acréscimo de 12 pontos percentuais face aos 50% de taxa de execução acumulada
no final de 2013 e supera em 2 pontos percentuais a taxa de execução desse exercício.
Para o acréscimo de execução observado no Eixo 1 do POR Lisboa no final de 2014, contribuem
decisivamente os ritmos de execução dos projetos desenvolvidos no âmbito dos regulamentos específicos:
Economia Digital e Sociedade do Conhecimento (100%); Apoio a Infraestruturas Científicas e
Tecnológicas (100%); Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação (93%) e Apoio à Modernização
Administrativa (93%).
A aprovação em 2014 de candidaturas no âmbito do regulamento Promoção e Capacitação Institucional
contribuiu para que a taxa de execução de 88%, registada em 2013, descesse para 49% no final de 2014.
Dos projetos apoiados no âmbito dos sistemas de incentivos às empresas, os que se incluem no
regulamento SI I&DT são os que apresentam à data de 31 de Dezembro de 2014, a maior taxa de
execução (68%), seguido pelos projetos do SI Inovação e pelo SI Qualificação PME com taxas de
execução semelhantes, na ordem dos 56%.
Os projetos aprovados no âmbito do SIAC, continuam a registar uma execução reduzida, na ordem dos
24%, uma vez que são projetos mais recentes com data de encerramento passível de prorrogação para
2015 e cuja execução, dada a complexidade do concurso (Promoção da participação no 7.º ProgramaQuadro de I&DT da União Europeia) tenderá a concentrar-se no encerramento dos projetos.
As particularidades do SAFPRI, que regista no final de 2014 uma taxa de execução de 35%, serão
tratadas noutra secção deste relatório.

Quadro 3.15: Eixo 1 – Operações Executadas
Custo Total Elegível

Despesa Pública

Fundo

Tx
EX/AP
(Fundo)

147.018.912,75 €

73.840.408,85 €

72.670.697,70 €

63%

Incentivos à Qualificação e Internacionalização de
PME (SI Qualificação de PME)
Incentivos à Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico (SI I&DT)

24.784.700,07 €

11.847.754,80 €

11.847.754,80 €

55%

86.534.849,35 €

49.647.683,14 €

48.477.971,99 €

68%

Incentivos à Inovação (SI Inovação)

35.699.363,33 €

12.344.970,91 €

12.344.970,91 €

56%

Sistema de Apoio ao Financiamento e Partilha de
Risco da Inovação (SAFPRI)

19.466.919,53 €

16.431.367,79 €

5.890.646,69 €

35%

Apoio à Modernização Administrativa (SAMA)

5.693.707,15 €

5.693.707,15 €

2.036.551,27 €

93%

Promoção e Capacitação Institucional (PCI)

8.661.497,85 €

8.661.497,85 €

3.464.599,15 €

49%

117.558,23 €

117.558,23 €

73.967,64 €

24%

4.057.628,99 €

4.057.628,99 €

1.623.051,59 €

93%

5.093.230,50 €

5.093.230,50 €

2.037.292,20 €

100%

16.388.138,59 €

16.388.138,59 €

6.555.255,44 €

100%

206.497.593,59 €

130.283.537,95 €

94.352.061,68 €

62%

17.790.616,18 €

-283.839,04 €

12.837.644,80 €

12%

Sistemas de Incentivos

Apoio a Ações Coletivas (SIAC)
Política de Cidades - Redes Urbanas para a
Competitividade e Inovação (RUCI)
Apoio a Infraestruturas Científicas e Tecnológicas
(SAICT)
Economia Digital e Sociedade do Conhecimento
(EDSC)
Total Eixo 1
2014 (execução em 2014)

Analisando apenas as operações aprovadas por tipologia de beneficiário, existe uma clara distinção entre
as entidades privadas (na sua maioria Pequenas Empresas e Microempresas, mas também Não PME e
Médias Empresas e com menor expressão Associações Empresariais, Sociedades Financeiras e
Fundações, cuja elegibilidade se confina aos apoios concedidos no âmbito dos Sistemas de Incentivos) e
as entidades públicas (na sua maioria promotores pertencentes à Administração Autónoma Local
(Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, bem como Instituições do Ensino Superior e Empresas não
Financeiras Públicas e Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos).
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As entidades privadas representam em 2014, 87% da totalidade dos promotores com projetos aprovados
(menos 4 pontos percentuais que em 2013), enquanto as entidades públicas correspondem aos restantes
13%.
No contexto das entidades privadas apoiadas, para além das PME que representam 76% desta tipologia
de beneficiários, incluem-se também as “não PME” (empresas de grande dimensão), as sociedades
públicas de investimento e as sociedades gestoras de capital de risco, associações empresariais,
Agências e Associações de Desenvolvimento Regional e Fundações e Instituições de Ensino Superior.
Das PME, 79% são micro e pequenas empresas.
Das entidades públicas com operações aprovadas, aquelas pertencentes à Administração Autónoma
Local representam 64% (71% em 2013) das operações aprovadas. No entanto as 7 operações
promovidas por entidades da Administração Direta dos Serviços Centrais representam 59% (66% em
2013) do FEDER aprovado em operações promovidas por entidades públicas.

Gráfico 3.10: Eixo 1 – Sistema de Incentivos – Estrutura de Aprovações por tipologia de
beneficiário

Nº
Op.

Custo Total
Elegível

Fundo

Entidades Privadas

459 322.154.601,24 134.667.863,88

PME

350 149.759.446,15

76.697.039,61

Micro empresa

131

39.911.619,83

24.230.419,52

Pequena empresa

145

60.592.384,10

34.737.605,48

Média empresa

74

49.255.442,22

17.729.014,61

Não PME

85

122.991.972,34

37.277.302,19

Soc.Púb.Inv.,Soc.Cap.Risco,Invest.Inst.s/controle
na emp.

8

40.405.930,30

16.794.562,37

Instituições do Ensino Superior

1

192.468,02

121.100,88

Associações empresariais

10

1.743.649,10

953.404,69

Agências e associações de desenvolvimento
regional e local

3

156.982,56

62.793,03

Fundações

2

6.904.152,77

2.761.661,11

Entidades Públicas

67

42.506.762,86

16.758.443,52

Administração Directa Serviços Centrais

7

24.825.132,76

9.930.053,10

Administração Directa Serviços Periféricos

3

365.248,74

131.235,64

Administração Indirecta Serviços Personalizados

3

4.022.569,92

1.609.027,97

Administração Autónoma Local

43

11.528.442,61

4.362.313,63

Instituições do Ensino Superior

3

352.944,25

160.843,34

Empresas não financeiras públicas

6

1.072.972,58

429.189,04

Entidade privada sem fins lucrativos

2

339.452,00

135.780,80

Total PORL

526 364.661.364,10 151.426.307,40
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Gráfico 3.11: Eixo 1 – Sistema de Incentivos – Estrutura de Aprovações por tipologia de
beneficiário
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Considerando apenas as operações aprovadas enquadradas nos Sistemas de Incentivos, observa-se que
quando confrontada a taxa de execução do Fundo, face ao aprovado, são as Não PME as que
apresentam a maior taxa de execução média à data de 31 de dezembro de 2014, seguidas pelas
Pequenas Empresas e só posteriormente pelas Microempresas, a que se seguem as Médias Empresas.

Gráfico 3.12: Eixo 1 – Sistema de Incentivos – Taxa de execução média das operações
(Fundo), por tipologia de beneficiário
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No que diz respeito ao apoio por dimensão relativa às atividades económicas, a maioria dos projetos
aprovados no Eixo 1 (55%) encontra-se afeta a atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às
empresas, representando 45% do Fundo aprovado, seguidos pela área das indústrias transformadoras
diversas (13% dos projetos e 16% do FEDER), comércio por grosso e a retalho (8% dos projetos e 3% do
FEDER), pela área da administração pública (7% do nº de projetos e 3% do incentivo aprovado) e por
outros serviços não especificados (3% dos projetos e 6% do FEDER) e Indústrias alimentares e das
bebidas (3% dos projetos e 2% do FEDER).
De salientar que a dimensão de atividade económica “outros serviços não especificados” e “não se aplica”
com apenas um projeto, inclui no essencial, alguns projetos afetos aos regulamentos RUCI (7 projetos),
Economia Digital e Sociedade do Conhecimento (3 projetos), SIAC (2 projetos), Promoção e Capacitação
Institucional (11 projetos) e Apoio a Infra-estruturas Científicas e Tecnológicas (1 projeto). Estes são
essencialmente projetos promovidos por promotores que desenvolvem atividade em áreas associativas,
associações culturais e recreativas, atividades dos sítios e monumentos históricos e atividades da
Administração Local e Central.
O apoio concedido ao longo do ano de 2014 apresenta uma estrutura muito semelhante à estrutura do
Programa, com especial destaque para as atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às
empresas, decorrentes dos projetos aprovados nos sistemas de incentivos, no essencial, muito em torno
dos serviços às empresas.

Nº
Oper.
Indústrias
bebidas

alimentares

e

Custo Total Elegível

Fundo

Nº
Oper.
(2012)

das
12

5.193.626,61 €

2.587.354,18 €

2

2.254.649,55 €

1.048.750,30 €

8

49.284.787,16 €

6.880.155,17 €

3

69

51.358.441,44 €

25.994.535,92 €

11

Transportes

7

1.264.951,47 €

627.757,16 €

1

Construção

6

5.597.775,97 €

2.441.133,45 €

1

Comércio por grosso e a retalho

35

7.781.724,36 €

3.840.978,52 €

Hotéis e restaurantes

1

16.266.722,76 €

620.469,20 €

Actividades financeiras

Fabrico
têxteis

de

Construção
transporte
Indústrias
diversas

têxteis
de

e

produtos

material

de

transformadoras

8

40.405.930,30 €

16.794.562,37 €

Actividades imobiliárias, alugueres
e serviços prestados às empresas

288

132.007.542,30 €

68.306.513,29 €

1

Administração pública

48

15.385.616,46 €

5.890.319,32 €

26

Educação

1

140.479,50 €

69.922,13 €

Actividades de saúde humana

1

192.468,02 €

121.100,88 €

Acção social e serviços colectivos,
sociais e pessoais

9

3.842.260,29 €

2.556.135,47 €

Actividades
ambiente

7

2.899.039,60 €

1.266.819,34 €

Outros serviços não especificados

23

30.700.946,41 €

12.326.374,30 €

Não se aplica

1

84.401,90 €

53.426,40 €

364.661.364,10 €

151.426.307,40 €

Total PORL

associadas

ao

526

1

1

45
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Gráfico 3.13: Eixo 1 – Estrutura de Aprovações por Dimensão relativa às Atividades
Económicas
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Quadro 3.16: Eixo 1 – Aprovações por Dimensão relativa às Atividades Económicas e por Regulamento
Específico
Nº
Operações

Custo Total
Elegível

Fundo

%
Operações

% Fundo

188

44.928.219,02 €

21.496.438,05 €

100%

100%

Indústrias alimentares e das bebidas

7

1.883.197,17 €

929.741,55 €

4%

4%

Fabrico de têxteis e produtos têxteis

2

2.254.649,55 €

1.048.750,30 €

1%

5%

Indústrias transformadoras diversas

18

5.067.599,95 €

2.392.021,29 €

10%

11%

Transportes

6

1.245.479,43 €

614.190,99 €

3%

3%

Construção

2

766.751,35 €

342.327,09 €

1%

2%

Comércio por grosso e a retalho

32

7.308.687,79 €

3.535.071,38 €

17%

16%

Atividades imobiliárias, alugueres e serviços
prestados às empresas

116

25.787.290,56 €

12.338.764,24 €

62%

57%

SI QPME

Educação

1

140.479,50 €

69.922,13 €

1%

0%

Ação social e serviços coletivos, sociais e
pessoais

1

185.269,72 €

113.016,03 €

1%

1%

Atividades associadas ao ambiente
SI I&DT

3
208

288.814,00 €

112.633,05 €

2%

1%

126.542.766,03 €

71.101.299,19 €

100%

100%
1%

Indústrias alimentares e das bebidas

3

1.541.672,44 €

959.358,08 €

1%

Construção de material de transporte

3

2.258.391,53 €

1.582.135,78 €

1%

2%

Indústrias transformadoras diversas

35

24.794.406,27 €

14.298.330,05 €

17%

20%

Construção

3

1.254.350,19 €

668.136,59 €

1%

1%

Comércio por grosso e a retalho

1

30.000,00 €

22.500,00 €

0%

0%

Atividades imobiliárias, alugueres e serviços
prestados às empresas

157

94.206.274,49 €

51.963.412,43 €

75%

73%

Ação social e serviços coletivos, sociais e

3

1.376.908,37 €

891.951,64 €

1%

1%
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Nº
Operações

Custo Total
Elegível

Fundo

%
Operações

% Fundo

pessoais
Atividades associadas ao ambiente

3

1.080.762,74 €

715.474,62 €

1%

1%

SI Inovação

47

102.824.869,49 €

22.198.550,95 €

100%

100%

Indústrias alimentares e das bebidas

2

1.768.757,00 €

698.254,55 €

4%

3%

Construção de material de transporte

5

47.026.395,63 €

5.298.019,39 €

11%

24%

Indústrias transformadoras diversas

16

21.496.435,22 €

9.304.184,58 €

34%

42%

Comércio por grosso e a retalho

2

443.036,57 €

283.407,14 €

4%

1%

Atividades imobiliárias, alugueres e serviços
prestados às empresas

15

12.013.977,25 €

4.004.336,62 €

32%

18%

Ação social e serviços coletivos, sociais e
pessoais

5

2.280.082,20 €

1.551.167,80 €

11%

7%

Atividades associadas ao ambiente

1

1.529.462,86 €

438.711,67 €

2%

2%

Hotéis e restaurantes

1

16.266.722,76 €

620.469,20 €

2%

3%

SAFPRI

8

40.405.930,30 €

16.794.562,37 €

100%

100%

Atividades financeiras
SAMA

8

40.405.930,30 €

16.794.562,37 €

100%

100%

26

6.153.621,03 €

2.197.521,13 €

100%

100%

Administração pública

26

6.153.621,03 €

2.197.521,13 €

100%

100%

PCI

33

17.506.752,08 €

7.002.700,86 €

100%

100%

Administração pública

22

9.231.995,43 €

3.692.798,19 €

67%

53%

Outros serviços não especificados

11

8.274.756,65 €

3.309.902,67 €

33%

47%

SIAC

4

476.082,97 €

305.985,58 €

75%

60%

Não se aplica

1

84.401,90 €

53.426,40 €

25%

17%

Transportes

1

19.472,04 €

13.566,17 €

25%

4%

Outros serviços não especificados

1

179.741,01 €

117.892,13 €

25%

39%

Atividades de saúde humana

1

192.468,02 €

121.100,88 €

25%

40%

RUCI

8

4.341.754,08 €

1.736.701,63 €

100%

100%

Construção

1

3.576.674,43 €

1.430.669,77 €

13%

82%

Outros serviços não especificados

7

765.079,65 €

306.031,86 €

88%

18%

SAICT

1

5.093.230,51 €

2.037.292,20 €

100%

100%

Outros serviços não especificados
EDSC

1

5.093.230,51 €

2.037.292,20 €

100%

100%

3

16.388.138,59 €

6.555.255,44 €

100%

100%

Outros serviços não especificados

3

16.388.138,59 €

6.555.255,44 €

100%

100%

526

364.661.364,10 €

151.426.307,40 €

Total PORL
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Relativamente à distribuição do aprovado por NUTS III, importa referir que, no Eixo Prioritário I, o
montante FEDER aprovado para a Grande Lisboa foi de 92 M€, o que representa 61% do total do Eixo 1,
enquanto para a Península de Setúbal se registaram aprovações de FEDER no montante de 24,4 M€ que
se traduz em 16% do Fundo aprovado. O FEDER relativo a operações Não Regionalizáveis foi de 34 M€
(23% do total do Eixo 1).
O peso significativo de FEDER aprovado em operações não regionalizáveis resulta de um conjunto
alargado de operações aprovadas nas tipologias I&DT co-promoção, na tipologia relacionada com
engenharia financeira (Linhas Investe QREN, PME Investe I e II e FCR) e noutras tipologias onde a
participação alargada de co-promotores, por um lado, e o âmbito de intervenção territorial das operações,
por outro, se traduzem em projetos com uma abrangência multi-concelhia e multi-regional. Em particular
os projetos do SI I&DT (em especial os em co-promoção), que são relativamente numerosos e os projetos
associados ao SAFPRI que apresentam uma dimensão média de investimento comparativamente
superior, representam no seu conjunto 72% do FEDER aprovado na tipologia não regionalizável.
A predominância de operações promovidas na Grande Lisboa face à Península de Setúbal, o reflete a
concentração empresarial na margem norte do rio Tejo, uma vez que os projetos dos sistemas de
incentivos dominaram as aprovações acumuladas no Programa. De realçar o valor do fundo aprovado na
tipologia não regionalizável que se traduz na contratação da operação Fundo de Capital de Risco
Revitalizar “Lisboa, Alentejo e Algarve”, que extravasa a região de Lisboa e é participado também pelos
Programas Operacionais do Algarve (Algarve 21) e Fatores de Competitividade (COMPETE).

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Quadro 3.17: Eixo 1 – Aprovações por NUTS III
Nº
Operações

Custo Total
Elegível

Fundo

Grande Lisboa

420

201.847.820,53 €

92.658.898,59 €

Península de Setúbal

75

84.332.415,00 €

24.431.134,35 €

Não Regionalizável

31

78.481.128,57 €

34.336.274,46 €

Total Eixo 1

526

364.661.364,10 €

151.426.307,40 €
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Gráfico 3.14: Eixo 1 – Estrutura de Aprovações por NUTS III

Em termos de execução, a Grande Lisboa representava 61% do total do Fundo executado à data de 31
de Dezembro de 2014, o que se traduzia numa taxa de execução de 55% de custo total elegível face aos
montantes aprovados, enquanto o montante do Fundo executado na Península de Setúbal representava
16% do total executado no Eixo 1 e uma taxa de execução de custo total elegível de 23%.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014

Gráfico 3.15: Eixo 1 – Execução por NUTS III
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No que respeita à distribuição por autarquias, há no Eixo 1 uma clara predominância dos projetos
localizados nos municípios de Lisboa e Oeiras (na Grande Lisboa), e Palmela (na Península de Setúbal),
que se traduz na concentração do investimento (custo total elegível e fundo) dos vários projetos nestes
três territórios.
De salientar o aumento significativo da execução na generalidade dos concelhos, dos quais se destacam
o Montijo e a Moita, respetivamente com execuções de 100% e 90%. Dos restantes apenas a Amadora,
Alcochete e Palmela registam valores abaixo de 50% de execução, sendo Palmela penalizada face ao
ano de 2013, em virtude da aprovação recente da candidatura da Auto Europa que ainda não atingiu um
nível médio de execução. Os restantes 13 concelhos registam uma média de execução de cerca de 65%.

Gráfico 3.16: Eixo 1 – Investimento por Concelho
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O POR Lisboa prevê no âmbito do Eixo I que o apoio aos agentes económicos da região se faça através
de mecanismos de engenharia financeira, a par dos apoios disponíveis às empresas por via dos sistemas
de incentivos.
Estes mecanismos são tanto mais importantes enquanto melhor enquadrados estiverem com a estratégia
regional de promoção do investimento inovador e baseado na economia do conhecimento, devidamente
coordenados com os restantes recursos financeiros disponíveis dos fundos estruturais, cada vez mais
escassos na região de Lisboa, enquanto inserida no Objetivo Competitividade e Emprego.
O Regulamento de Apoio ao Financiamento e Partilha de Risco da Inovação (SAFPRI) enquadra os
objetivos e mecanismos de implementação dos instrumentos de engenharia financeira no âmbito do
QREN.
O SAFPRI, através do FINOVA (Fundo de Apoio ao Financiamento à Inovação), ou da intervenção direta
das entidades promotoras, poderá apoiar instrumentos de financiamento de empresas através do reforço
do capital próprio (fundos de capital de risco, fundos de sindicação de capital de capital de risco, fundos
de participação em outros fundos de capital de risco) ou do reforço do financiamento de capitais alheios
(fundo de contra garantia mútuo, fundo de garantia para titularização de créditos, constituição ou reforço
de linhas de crédito especiais, mecanismos de garantias de financiamento).
O FINOVA foi criado através do Decreto-lei nº 175/2008, de 26 de Agosto, vocacionado para a criação ou
reforço de instrumentos de financiamento de empresas, em particular, no que se refere às PME e aos
projetos de maior grau de inovação.
Nos termos do Regulamento SAFPRI, foram efetuados dois convites ao IAPMEI, I.P. - Agência para a
Competitividade e Inovação e ao Instituto de Turismo de Portugal (TP) para a apresentação de
candidaturas ao POR Lisboa, para efeitos de financiamento no âmbito da linha de crédito PME Investe I e
II.
Neste âmbito, foi aprovado um projeto promovido conjuntamente pelas entidades acima mencionadas e
posteriormente coordenado pela PME Investimentos, sociedade gestora do FINOVA, cujo investimento
elegível ascende a 33.508.000€ e o montante de incentivo FEDER a 7.804.013 €. Em 2014, o resultado
de uma auditoria da Inspeção Geral de Finanças, levou a que o investimento elegível sofresse uma
diminuição sendo o valor de 13.741.000€ e o montante de incentivo FEDER a 3.200.278,9€.
O referido projeto visou o financiamento da participação do IAPMEI e do TP no capital do FINOVA tendo
em vista o apoio às operações de financiamento de PME localizadas região de Lisboa, no âmbito das
linhas de crédito PME Investe I e II.
De referir que estas linhas de crédito PME Investe I e II contaram ainda com o financiamento do PO
Fatores de Competitividade e do PO Algarve no âmbito, respetivamente, das regiões objetivo
convergência e da região do Algarve.
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Constituem objetivos do projeto facilitar o acesso das PME ao financiamento, aspeto especialmente
importante no contexto da crise económico-financeira vivida durante o ano de 2009 e que se prolongou
até aos dias de hoje, para que estas possam concretizar os seus planos de investimento com vista à
expansão da atividade e/ou à modernização/inovação na estrutura produtiva, através:


do reforço do sistema de garantia mútua e promoção do alargamento da sua intervenção às
empresas e projetos que, pelo seu risco e cariz inovador, apresentem maiores dificuldades na
obtenção de financiamento bancário;



da promoção da contratualização, junto do sistema financeiro, de linhas de crédito com vista a
facilitar o acesso ao financiamento por parte das PME.

A implementação dos objetivos acima identificados é efetuada através da constituição/reforço dos
seguintes instrumentos de financiamento de empresas:


constituição de linhas de crédito com mecanismos de garantia e bonificação de juros, imposto
de selo e comissões de garantia associadas;



reforço do Fundo de Contragarantia Mútuo (FCGM).

Até à data de 31 de Dezembro de 2014 foram enquadradas 499 operações no montante global de 162 M€.
Os sectores do comércio e Industria representam cerca de 66% do investimento contratado nas
operações enquadradas, logo seguidos pelo setor do Turismo com 16%.

Quadro 3.18: Operações aprovadas pelas linhas de crédito PME Investe I e II e por sector de atividade
PME Investe I

PME Investe II

Total

%
Montan
te Total

Sector

Nº
Operações

Valor
Contratado

Nº
Operações

Valor
Contratado

Nº
Operações

Valor
Contratado

Ambiente

1

594.000 €

0

0

1

594.000 €

0%

Comércio

25

18.102.285 €

241

44.050.298 €

266

62.152.583 €

38%

7

5.700.169 €

0

0

7

5.700.169 €

4%

Energia

0

0

2

980.000 €

2

980.000 €

1%

Indústria

27

21.821.431 €

66

23.938.588 €

93

45.760.019 €

28%

Serviços

15

7.291.463 €

0

0

15

7.291.463 €

5%

9

5.343.171 €

20

8.179.470 €

29

13.522.641 €

8%

Turismo

9

7.715.013 €

77

18.142.222 €

86

25.857.235 €

16%

Total

93

66.567.532 €

406

95.290.578 €

499

Construçã
o

Transporte
se
logística

161.858.110
€

100%

Relativamente ainda à operação Linhas PME Investe I e II, esta operação apresenta já em termos de
realização financeira junto da AG do PORL, uma execução de 100% face ao FEDER aprovado. As Linhas
I e II já se encontram fechadas junto da Banca pelo que as variações observadas no que se refere a
número de operações enquadradas junto da PME Investimentos, enquanto sociedade gestora do FINOVA
e destas linhas, se devem a eventuais desenquadramentos na sequência dos vários processos de
auditoria internos desenvolvidos pela própria PME Investimentos como de verificações de gestão
(administrativas e no local) realizadas pelas AG junto das respetivas linhas.
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No âmbito do regulamento SAFPRI, e através do FINOVA, o POR Lisboa aprovou em 2010, 6 operações
adicionais com o objetivo de reforçar/criar Fundos de Capital de Risco, direcionados para projetos “early
stage” e “pré seed”.
Os Fundos de Capital de Risco (FCR) têm por objetivo comum contribuir para que as PME, em particular,
as mais novas e de menor dimensão desenvolvam estratégias de inovação, de crescimento e de
internacionalização. Estes FCR são igualmente participados pelo FINOVA.
Das quatro categorias existentes (Projetos Fase “Early Stage”; Projetos Fase “Pre-Seed”; Inovação e
Internacionalização de PME; Corporate Venture Capital), o POR Lisboa focou o apoio nos Fundos de
Capital de Risco direcionados para projetos “early stage” e projetos “pre-seed”.
Os Projetos “early stage” destinam-se a projetos emergentes de pequena escala com carácter inovador
e/ou diferenciador (investimento <= 250 mil euros) e a projetos de forte conteúdo de inovação, que sejam
desenvolvidos por PME com menos de 3 anos de exercícios financeiros demonstrados).
No caso do POR Lisboa, encontram-se apoiados, a 31 de dezembro de 2014, 4 Fundos de Capital de
Risco que representam um total de 24.4 milhões € de investimento elegível.
Fundo

Entidade Gestora

FCR
Novabase
Inovação
e
Internacionalização (inicialmente designado
de FCR Novabase Capital Early Stage)

Novabase Capital, Soc. Capital de Risco, SA

FCR
Portugal
Ventures
Universitas
(inicialmente designado de FCR InovCapital
Universitas)

Portugal Capital Ventures – Sociedade de Capital de Risco,
SA (inicialmente designada INOVCAPITAL – Soc. Capital
de Risco, SA)

FCR Portugal Ventures Early Stages
(inicialmente designado de FCR InovCapital
Early Stages)

Portugal Capital Ventures – Sociedade de Capital de Risco,
SA (inicialmente designada INOVCAPITAL – Soc. Capital
de Risco, SA)

Os FCR “pre-seed” destinam-se a projetos que pelas suas características e elevado risco envolvido,
tenham dificuldades de acesso ao financiamento. No essencial são projetos com conteúdo tecnológico
relevante na fase de prova de conceito independentemente da área científica das tecnologias subjacentes
ao projeto. Incluem-se as provas de conceito tecnológico, prototipagem, valorização da propriedade
intelectual e desenvolvimento de planos de negócios.
No caso do POR Lisboa, foram apoiados 2 Fundos de Capital de Risco, que representam um total de 1,5
milhões € de investimento elegível e cerca de 617,5 mil € de FEDER aprovado.
Fundo

Entidade Gestora

FCR IStart I

Espírito Santo Ventures – Soc. Capital de Risco, SA

FCR Portugal Ventures Actec II (inicialmente
designado de FCR InovCapital Actec II)

Portugal Capital Ventures – Sociedade de Capital de
Risco, SA (inicialmente designada INOVCAPITAL –
Soc. Capital de Risco, SA)

As entidades participantes nos Fundos de Capital de Risco mencionados são as seguintes:
Fundo
FCR Novabase Inovação e
Internacionalização

Participantes
FINOVA
Novabase Capital
FINOVA
Portugal Capital Ventures

FCR Portugal Ventures Universitas

INDEG/ISCTE
FCR Empreender +
Safeinterest
Sindicato Nac. Quadros e Técnicos Bancários
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Fundo

Participantes
AIP –CCI
Ass. p/Desenvolvimento e Investigação de Viseu
ANJE

FCR Portugal Ventures Early Stages

FINOVA
Portugal Capital Ventures
FINOVA
Brisa, SA

FCR Istart I

Caixa Capital
ES Tech Ventures SGPS, SA
Novabase Capital SCR, SA
Taguspark, SA

FCR Portugal Ventures Actec II

FINOVA
FCR Portugal Ventures Actec

Ainda no âmbito dos Fundos de Capital de Risco, o PORLisboa aprovou e contratou em 2013 o Fundo de
Capital de Risco Revitalizar, na sequência de um concurso nacional de seleção de Fundos de Capital de
Risco “Revitalizar” que visassem promover a capitalização de empresas com planos e projetos de
expansão e crescimento, cuja situação financeira se apresente equilibrada e sustentável, mas com
necessidades de reforço de capital e fundo de maneio, num contexto de revitalização de mercado,
produto ou gestão.
Os “Fundos Revitalizar” (Fundos Regionais de Expansão Empresarial) constituíram uma medida do
Programa Revitalizar, iniciativa do Governo, orientada para a criação de um ambiente ótimo de estímulo
ativo à revitalização e expansão de empresas viáveis, geradoras de emprego, exportações e crescimento
económico.
Os Fundos Revitalizar, são instrumentos de capital de risco destinados a investimento em PME, com uma
dotação ed 220 milhões de euros, a qual está assegurada em partes iguais por investimento público (50%)
decorrente do apoio FEDER dos vários PO e por investimento privado (50%) proveniente de 7 entidades
bancárias do sistema financeiro português (Caixa Geral de Depósitos, BPI, BES, Millenium BCP, BANIF,
Montepio Geral, Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo).
Os Fundos Revitalizar estão organizados e geridos por lotes de três fundos de base regional,
correspondentes às regiões NUTS II: i) Norte; ii) Centro e iii) Lisboa, Alentejo e Algarve, com a seguinte
distribuição de capital:


FCR Revitalizar “Norte” – 80 M€ (Sociedade Gestora: Explorer Investments)



FCR Revitalizar “Centro” – 80 M€ (Sociedade Gestora: Oxy Capital)



FCR Revitalizar “Lisboa, Alentejo e Algarve” – 60 M€ € (Sociedade Gestora: Capital Criativo),
com a particularidade que neste fundo está definida uma contabilidade distinta e separada
consoante a Região NUTS II de investimento, permitindo realizar uma monitorização de base
regional.

No caso do Fundo de Capital de Risco Revitalizar Lisboa, Alentejo e Algarve, o investimento é feito
através de aumento de capital da empresa, tornando-se a Capital Criativo, a sociedade gestora do fundo,
sócia / acionista das empresas em que investe, através da junção aos acionistas existentes. A Capital
Criativo, assume assim o risco do negócio, não tendo retornos garantidos nem garantias diferentes dos
restantes acionistas.
Para além do eventual reforço da gestão, o Fundo apoiará a empresa no acesso a novos mercados e na
definição e execução do plano de negócios.
A participação do POR Lisboa no FCR Revitalizar Lisboa, Alentejo e Algarve, traduz-se na operação
aprovada por este PO (LISBOA-01-0223-FEDER-000865),e caracteriza-se por um investimento elegível
aprovado de 20,1 M€(20 M€ para realização de capital no Fundo e 114 mil euros para custos de gestão) e
um incentivo FEDER de 10,05 M€.
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Relativamente à execução dos FCR, os Fundos já foram constituídos e registados junto da CMVM Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, tendo já sido realizado capital em cada um deles:

Quadro 3.19: FCR – Capital Subscrito e Realizado a 31-12-2014

Fundo

Capital
Subscrito

Participantes

FCR Novabase Capital Inovação e
Internacionalização

FINOVA (PORLisboa)

500.000

500.000

Privados

760.000

760.000

1.260.000

1.260.000

FINOVA (PORLisboa)

500.000

150.000

Privados

750.000

225.000

1.250.000

375.000

FINOVA (PORLisboa)

333.200

99.900

Privados

499.800

150.000

833.000

249.900

FINOVA (PORLisboa)

600.000

384.000

Privados

900.000

576.000

1.500.000

960.000

FINOVA (PORLisboa)

364.066

364.066

Privados

546.099

546.099

910.165

910.165

FINOVA (PORLisboa)

10.000.000

2.000.000

Privados

10.000.000

2.000.000

20.000.000

4.000.000

25.753.165

7.755.065

Total

FCR Portugal Ventures Universitas

Total

FCR Portugal Ventures Early Stages

Total

FCR IStart I

Total

FCR Portugal Ventures Actec II

Total

FCR Revitalizar Lisboa, Alentejo e Algarve

Total
TOTAL

Capital
Realizado

Ainda no âmbito do regulamento SAFPRI, a AG do POR Lisboa em sintonia com outros Programas
Operacionais Regionais e Nacionais (POR Algarve, POR Açores, PORL Madeira e PO FC), e dando
sequencia à iniciativa do Governo, através das tutelas das Finanças e da Economia e do Emprego, de
criação de uma Linha de Crédito (Investe QREN) que no âmbito dos PO QREN apenas se prevê o
financiamento de custos relacionados com o Sistema Nacional de Garantia Mútuo, procedeu ao convite
da SPGM - Sociedade de Investimento S.A., sociedade gestora do Fundo de Contragarantia Mútuo
(FCGM) para apresentação de uma candidatura ao PORL com o objetivo de assegurar o financiamento,
que compete a este Programa Operacional, dos custos com o pagamento de bonificações de comissão de
garantia mútua, reforço do FCGM e dos custos de gestão da SPGM, decorrentes da criação da Linha de
Crédito Investe QREN.
A linha Investe QREN foi lançada pelo Governo português, considerando que:
- A conjuntura económica se tem revelado particularmente adversa para as empresas, que enfrentam
dificuldades acrescidas no acesso ao crédito, quer para colmatar as suas necessidades de tesouraria
quer para implementar os respetivos projetos de investimento, em especial os aprovados no âmbito do
QREN, comprometendo o seu crescimento e modernização bem como a sua competitividade no mercado
nacional e internacional;
- As empresas, e em particular as micro, pequenas e médias empresas são importantes agentes na
dinamização da economia, mormente pelo relevante papel que desempenham ao nível das exportações,
do emprego e do crescimento económico do país;
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- No âmbito do empréstimo quadro (QREN EQ), que o Estado Português contratou com o BEI, se
pretende que a segunda tranche do mesmo seja reorientada para o apoio às empresas e à envolvente
empresarial, através das organizações empresariais e do sistema científico e tecnológico nacional,
assegurando o financiamento da contrapartida nacional privada associada à realização de operações
cofinanciadas por FEDER no âmbito do QREN;
- O estado português, através do IFDR, com a cooperação das instituições de crédito aderentes e do
sistema nacional de garantia mútua conseguem lançar um instrumento financeiro de apoio ao
investimento das empresas, segundo o qual as instituições de crédito aderentes, disponibilizam
financiamento às empresas até um montante global de mil milhões de euros, dos quais 500 milhões
provêm do empréstimo quadro (QREN EQ) celebrado entre o Estado Português e o Banco Europeu de
Investimento, e os restantes 500 milhões serão assegurados por fundos do balanço das instituições de
crédito aderentes.
Os meios financeiros disponibilizados pelo PORLisboa para a operação Investe QREN totalizam um
investimento elegível aprovado de 2,3 M€ que se traduz num incentivo FEDER de 1,8 M€. As despesas
elegíveis podem ser decompostos em três componentes, em função do objetivo das mesmas: (1.) reforço
do capital do Fundo de Contragarantia Mútuo, necessário para efetivação da contragarantia das
operações de garantia emitidas; (2.) pagamento, por exoneração das PME beneficiárias, das comissões
de garantia; (3.) comissão de gestão da própria linha de crédito com garantia mútua Investe QREN.
Esta operação, que conta com uma entidade participante que é o IAPMEI, em 2014 assinou o contrato
tripartido (AG do POR Lisboa, IAPEMI e SPGM).

Alguns exemplos de operações cofinanciadas
Apresentam-se de seguidas alguns exemplos de operações cofinanciadas pelo PORLisboa que são bons
exemplos de casos de sucesso quer ao nível dos apoios concedidos às empresas como junto de
promotores públicos.
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SI I&DT
Beneficiário: ALMADESIGN, Conceito e Desenvolvimento de Design, LDA.

Projetos:
LISBOA-01-0202-FEDER-002573 (SI I&DT) | MODULO BUS - Núcleo de Investigação e Desenvolvimento
Integrado de Sistemas Modulares para Carroçarias de Autocarros
“A atividade da empresa e do projeto consiste no desenvolvimento de projetos de design, especialmente de
transportes, abarcando ainda o design de máquinas industriais, mobiliário, produtos eletrónicos, espaços
comerciais e de espetáculo, bem como na prestação de serviços de consultoria em design (auditoria,
supervisão, aconselhamento, prototipagem e promoção dos projetos).
O projeto visa desenvolver na empresa de forma sustentada competências internas de I&DT e de gestão da
inovação, através da criação de uma unidade estruturada com características de permanência e dedicadas
exclusivamente a atividades de I&DT.”
Valores Aprovados (à data de 31/12/2013):
•

Investimento Elegível – 202.581,11€

•

Incentivo FEDER – 101.290,56 €
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SI Inovação
Beneficiário: Hotti Aeroporto – Hotel S.A.

Projetos:
LISBOA-01-0403-FEDER-017761 (SI Inovação) | HOTEL TRYP AEROPORTO DE LISBOA
“O projeto de investimento respeita à criação de um Hotel de 4 estrelas, localizado na cidade de Lisboa, dentro
do perímetro do Aeroporto de Lisboa.
O empreendimento conta com 170 Quartos (160 duplos, 8 suites, 1 apartamento T1 e 1 apartamento T2),
Centro de Congressos e de negócios Tryp Lisboa Center com 2.200 m2, incluindo 1.400 m2 de salas de
reuniões e congressos com formato totalmente adaptável e um inovador centro de escritórios virtuais,
Wellness Center com capacidade para 50 pessoas incluindo SPA, Ginásio, Sauna, Banho Turco e Piscina
interior, Restaurante, Bar, Lobby, Esplanada interior, Piscina Exterior com deck, com uma área total de cerca
de 750 m2 e Garagem com capacidade para 100 viaturas.”
Valores Aprovados (à data de 31/12/2013):
•

Investimento Elegível – 16.266.722,76€

•

Incentivo FEDER – 620.469,20€
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SI I&DT (Vale I&DT) e SI QPME (Vale Inovação)
Beneficiário: Ataraxia - Estudos e Serviços em Tecnologias de Informação, Lda.

Projetos:
LISBOA-01-0202-FEDER-003081 (SI I&DT) | Ampliador Automático para Cidadãos Portadores de Baixa
Visão
“O projeto “Ampliador Automático para Cidadãos Portadores de Baixa Visão”, na área da Engenharia
Eletrotécnica, Automação e Controlo, visou a construção de um ampliador automático, inovador e com
características de produto final para o mercado internacional para tornar a leitura mais cómoda e mais rápida
(do que existia no mercado) aos deficientes visuais”.
O protótipo deverá ser capaz de realizar funções clássicas de apoio à baixa visão (auto-focus, linhas de
referência H/V, cortinas H/V e cores de alto-contraste), e de realizar funções avançadas de processamento de
imagem (estabilização de imagem perante tremor das mãos), vectorização da letra manuscrita para melhor
visualização da letra, rearranjo da ordem do texto com reconhecimento automático de colunas, identificação
de blocos de texto, e sua correta apresentação sequencial independentemente da ampliação (scroll) inovadoras no mercado mundial. As funções enunciadas devem funcionar tanto para textos escritos em letra
de imprensa quer em textos manuscritos - mundialmente inovador. As funções enunciadas devem funcionar
tanto a curta distância (fixa) como a longa distância (variável) como um quadro da escola - mundialmente
inovador.”
Valores Aprovados (à data de 31/12/2013):
•

Investimento Elegível – 35.000,00€

•

Incentivo FEDER – 25.000,00€

LISBOA-01-0201-FEDER-003139 (SI Qualificação PME) | Estudo de Viabilidade Técnica e Financeira para
a Realização de um OCR (Optical Character Recognition) Manuscrito
“O projeto “Estudo de viabilidade técnica e financeira para a realização de um OCR (Optical Character
Recognition) Manuscrito” teve como objetivo o desenvolvimento de software capaz de reconhecer letras
(OCR-Optical Character Recognition) manuscritas (inexistente no mercado mundial).
O estudo técnico avançado, de consultadoria, a desenvolvido pelo INESC-INOVAÇÃO (entidade qualificada
para a área de consultoria no desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processos) responde
metodicamente a 4 linhas-mestras para decisão de investimentos futuros:
1 - Existe hoje em dia, capacidade de processamento capaz de realizar-se um OCR-manuscrito" Em caso
negativo, e por extrapolação do ritmo de desenvolvimento tecnológico, quando é expectável que essa
capacidade de processamento exista"
2 - Que tecnologia seria necessária utilizar para poder-se construir um sistema OCR-manuscrito" A tecnologia
de ponta existente hoje em dia, é suficientemente avançada para a sua implementação" Em caso negativo, e
por extrapolação do ritmo de desenvolvimento tecnológico, quando é expectável que essa tecnologia exista.
3 - Estudo financeiro (Caderno de Encargos) dos investimentos envolvidos para poder-se realizar um sistema
real (para o exportação para o mercado mundial) de um OCR-manuscrito.
4 - Estudo do potencial de mercado de um OCR-manuscrito, bem como, análise da curva de "turn-over" dos
investimentos necessários.”

Valores Aprovados (à data de 31/12/2013):
•

Investimento Elegível – 32.000,00€

•

Incentivo FEDER – 24.000,00€
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SAMA: Sistema de Apoios à Modernização Administrativa
Beneficiário: Associação de Municípios da Região de Setúbal
Projetos:
LISBOA-01-0526-FEDER-000025 (SAMA) | Reengenharia e desmaterialização de processos
“No âmbito da racionalização dos modelos de organização e gestão da Administração Pública, medida do
programa SIMPLEX”., o projeto de reengenharia e desmaterialização de processos com reflexo na interação
entre a Administração Pública e os cidadãos e as empresas, tem por objetivo a reformulação, reengenharia e
desmaterialização dos processos de seis Municípios (Alcochete, Barreiro, Moita, Palmela, Sesimbra e Setúbal)
que integram o Projeto Setúbal: Península Digital e o Município do Seixal, numa lógica de acréscimo de
eficiência, de aumento da eficácia e de eficiência na prestação de serviços das autarquias.
Este projeto visou:
- a reengenharia de processos nas áreas de Gestão Urbanística, Gestão do Espaço Público/Atividades
Económicas, Administrativa e Financeira, Cultura, Educação e Juventude;
- Implementação de processos administrativos em sistema de workflow;
- Integração de processos administrativos nos sistemas de informação existentes, em cada um dos
Municípios; • Disponibilização de serviços online nos portais dos municípios;
- Reforço dos sistemas de informação das câmaras municipais, a nível de software e hardware.”

Valores Aprovados (à data de 31/12/2013):
•

Investimento Elegível – 600.000,00 €

•

Incentivo FEDER – 240.000,00 €
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De salientar que tal como estas operações, muitas outras, ao nível do SI Inovação, como também ao nível
do SI I&DT, SI QPME e de outros regulamentos do Eixo 1, representam casos de sucesso como projetos
relevantes nas suas áreas, sectores e localização territorial. A elevada exigência ao nível de seleção dos
projetos aprovados no PORL fazem destes, projetos de elevado nível de mérito e de qualidade.

3.1.3 Problemas significativos encontrados na implementação do Eixo
Prioritário e medidas tomadas
Genericamente, as principais dificuldades observadas no Eixo 1 são transversais ao Programa e ao
próprio QREN e prendem-se, no essencial, com o atraso no arranque ou no ritmo de execução das
operações consequência das dificuldades observadas, por parte de um número significativo de
beneficiários, em mobilizar os recursos financeiros necessários ao cofinanciamento dos projetos. Esta
situação tem vindo a ser agravada ao longo deste período de programação. Neste contexto, a falência de
muitos dos empreiteiros que executam obras financiadas tem contribuído para atrasos adicionais na plena
execução das operações.
Para a entidades públicas a Lei dos compromissos tem assumido um papel relevante na incapacidade de
mobilização de recursos para realização dos projetos.
Este cenário tem conduzido à desistência dos beneficiários de algumas operações, a propostas de
rescisão dos contratos, por parte da Autoridade de gestão, e à continuidade da “bolsa de descativação”
que permite monitorizar de forma rigorosa os prazos de início e implementação dos projetos.
No âmbito dos beneficiários privados, concretamente no SI QREN, continua a verificar-se dificuldades na
execução das operações.
Por forma a minimizar os impactos no beneficiário e a permitir a concretização das operações, a
Autoridade de Gestão do POR Lisboa, emitiu a alteração à Orientação de Gestão nº 14/2013 e respetivos
aditamentos, alargado os prazos máximos para a execução das operações.
Tal como em anos anteriores, em 2014, verificou-se a apresentação de pedidos de pagamento por parte
dos beneficiários com significativas falhas processuais, o que continua a originar uma significativa
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percentagem de recusa de pedidos de pagamento, reprogramações das operações e consequente atraso
na execução das mesmas.
Também ao nível da contratação pública se continuam a detetar inúmeras falhas que conduzem à não
elegibilidade da respetiva despesa.
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3.2 Eixo Prioritário 2 - Sustentabilidade Territorial
3.2.1 Cumprimento de metas e análise de progressos

Quanto à implementação física no Eixo 2, apresentam-se na tabela seguinte, os indicadores de
implementação física do Programa Operacional, bem como os indicadores Comuns Comunitários,
também patentes nos Anexos VIII e IX) do presente relatório de execução. Os dados indicados, tiveram
por base a informação respeitante aos projetos contratados. No que se refere à “Realização Executada”,
são apresentados valores nas operações concluídas fisicamente, embora no sistema de informação nem
todas se encontram no estado “concluído”. Foram ainda efetuados pequenos ajustamentos decorrentes
de algumas incorreções detetadas face ao ano anterior.

Implementação Física - Indicadores de Eixo 2
No presente relatório, foram fornecidos dados, ao nível da realização contratada e executada, para a
maioria dos indicadores do Eixo 2, apenas estando com valores nulos os seguintes:
Nº de instrumentos de planeamento da mobilidade realizados – Até ao ano 2010 havia uma operação
que contribuía para este indicador, contudo a mesma foi rescindida no ano 2011, devido a dificuldades
financeiras do beneficiário em assegurar a contrapartida nacional. Salienta-se que apenas uma operação
foi contratada neste domínio apesar de terem sido abertos 3 concursos no âmbito da mobilidade territorial.
Verifica-se assim que as metas não foram alcançadas.
Relevância das ações de valorização de áreas costeiras e estuarinas – Não foi apresentado valor por
dificuldade de recolha e apuramento do indicador.

No que respeita aos indicadores com valores de realização mais significativos, face às metas definidas,
salientamos:
Regeneração das Frentes Ribeirinhas e Marítimas (Nº de operações apoiadas), o indicador refere-se
às operações contratadas no âmbito da reabilitação urbana na tipologia de Frentes Ribeirinhas e
Marítimas. Esta permanece uma tipologia de relevo no âmbito do POR Lisboa, apesar de ter havido
rescisões nesta tipologia, que justificam o decréscimo do valor do indicador.

No que respeita aos indicadores com variação de valores de realização face ao ano anterior, temos:
- Promoção da eficiência energética (nº projetos apoiados A diminuição deve-se a uma operação
rescindida. A meta deverá ser reprogramada. O encerramento das operações tem sido condicionado
pelas avaliações técnicas que foram realizadas pela agência da energia (ADENE);
- Relevância das acções demonstrativas eco-bairros (nº de agregados domésticos que beneficiam
das acções demonstrativas no âmbito dos ecobairros) – O acréscimo do valor deste indicador reflete
alterações dos valores indicadores nas operações entretanto confluídas e são apurados com maior rigor
do que no momento da contratação;
Alunos abrangidos pela construção de centros escolares do 1.º CEB- A diminuição deve-se a
reprogramação em baixa em fase de encerramento das operações. A meta pode ser alcançada com
operações aprovadas em overbooking no ano 2015.
Nº de alunos abrangidos pela remodelação/ampliação de centros escolares do 1º CEB- A diminuição
deve-se a reprogramação em baixa em fase de encerramento das operações. A meta pode ser alcançada
com operações aprovadas em overbooking no ano 2015;

Relativamente aos valores de “Realização executada” salientamos os seguintes:
Acréscimo de população servida por intervenções de expansão de sistemas de transportes
urbanos (nº de pessoas abrangidas), estando 100% do valor do indicador já executado;
Ações de gestão da mobilidade local suscetíveis de promover a redução da mobilidade motorizada
apoiados (Nº de projetos), estando integralmente executados estes projetos;
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Projetos visando a melhoria da qualidade do ar, estando integralmente executado este projeto;
Prevenção e gestão de riscos naturais ou tecnológicos (nº de planos elaborados) e respetiva
população, estando 100% executados estes projetos;
Planos e ações de Ordenamento da Orla Costeira (nº de operações apoiadas), estando com uma
execução de 100%;
Regeneração das Frentes Ribeirinhas e Marítimas (Nº de operações apoiadas), estando 100%
executados estes projetos;
Parcerias institucionais para a regeneração urbana, tendo uma execução de 100%;
Relevância das ações demonstrativas eco-bairros (nº de agregados domésticos que beneficiam
das ações demonstrativas no âmbito dos eco-bairros), integralmente executado.

|170

No que se refere à realização física contratada dos indicadores comuns comunitários, no Eixo 2
destacamos o seguinte:
- O indicador com o código 24 (Capacidade suplementar de produção de energia a partir de fontes
renováveis (em MWh), pela sua natureza, apenas poderá ser apurado após conclusão dos respetivos
projetos.
- Os indicadores com os códigos 13 (Nº de projetos transportes), 22 (Acréscimo de população servida
por intervenções de expansão de sistemas de transporte urbanos), 28 (Nº de projetos visando a melhoria
da qualidade do ar) e 31 (Nº de projetos (Prevenção de riscos) estão diretamente associados aos
indicadores de realização física do Eixo 2 do Programa Operacional de Lisboa, pelo que a sua avaliação é
idêntica.
- No decurso de 2011 o indicador código 27 - Nº de projetos de Resíduos Sólidos, resulta da tipologia
Otimização e Gestão de Resíduos. Em 2012 e em 2013, no Eixo 3 foi igualmente incluída uma operação
das parcerias para a regeneração urbana. De acordo com dados disponíveis não se prevê alcançar a
meta definida até 2015. Verifica-se que 100% dos projetos apurados para o total do indicador 27 (Eixos 2
e 3) já estão concluídos.
- O indicador com o código 34 - Nº de projetos (Turismo), os valores apresentados resultam de
operações aprovadas no âmbito das Parcerias para a Regeneração Urbana – Zonas Ribeirinhas e
marítimas, bem como do Regulamento Ações de Valorização do Litoral e Gestão Ativa de Espaços
Protegidos e Classificados, estando relacionados com operações nos temas prioritários 55 a 58 e 61. A
meta prevista para 2015 já se encontra superada se incluirmos igualmente os projetos do Eixo 1 e do Eixo
3 que concorrem para este indicador.
- O indicador com o código 39 - Nº de projetos que asseguram a sustentabilidade e melhoram a
atratividade das cidades, os valores apresentados resultam de 92 operações aprovadas no Eixo 2, no
âmbito das Parcerias para a Regeneração Urbana, vertentes frentes ribeirinhas e eco-bairros.
- O indicador com o código 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, os valores apresentados
resultam de 1 operação aprovada no Eixo 2, no âmbito das Parcerias para a Regeneração Urbana,
vertentes frentes ribeirinhas e eco-bairros.

No que se refere à realização física executada dos indicadores comuns comunitários, no Eixo 2, verificase que todos os indicadores que têm valor contratado já se encontram parcial ou integralmente
executados.
No que respeita à repartição da informação por género, no indicador com o código 1 (Empregos criados)
inclui 115 postos de trabalho referentes a 28 operações do Eixo 2. O indicador 35 (Nº de empregos
criados turismo) inclui 1 postos de trabalho referente a uma operação do Eixo 2.

Quadro 3.20: Realização Física do Eixo Prioritário 2
Indicadores Eixo (alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Indicadores
Acréscimo
de
população Realização Contratada
servida por intervenções de Realização Executada
expansão de sistemas de
Metas
transportes urbanos (nº de
Valor de Referência
pessoas abrangidas)

2007

2008

2009

2010

300.000

2011
784.847

2012
368.847
64.000

2013
378.247
315.762

2014
378.247
378.247

2015

500.000

Total
378.247
378.247
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Indicadores Eixo (alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Indicadores
Ações de gestão da mobilidade Realização Contratada
local suscetíveis de promover a Realização Executada
redução
da
mobilidade
Metas
motorizada apoiados (Nº de
Valor de Referência
projetos)
Nº
de
instrumentos
de
planeamento da mobilidade
realizados
Relevância
das
ações
demonstrativas eco-bairros (nº
de agregados domésticos que
beneficiam
das
ações
demonstrativas no âmbito dos
ecobairros)
eco-bairros (nº de operações
aprovadas)

Promoção
energética
apoiados)

da
(nº

eficiência
projetos

Projetos visando a melhoria da
qualidade do ar

Relevância das ações de
valorização de áreas costeiras
e estuarinas

Prevenção e gestão de riscos
naturais ou tecnológicos (nº de
planos elaborados)

População que beneficia de
planos de prevenção de riscos
naturais ou tecnológicos

Planos
e
ações
de
Ordenamento da Orla Costeira
(nº de operações apoiadas)

Regeneração
das
Frentes
Ribeirinhas e Marítimas (Nº de
operações apoiadas)
Parcerias institucionais para a
regeneração urbana (Nº de
entidades públicas e privadas
envolvidas nas intervenções
integradas)

2007

2008

2009
3

2010
6

2011
5

2012
5
5

2013
5
5

2014
5
5

2015

6

Realização Contratada
Realização Executada
Metas
Valor de Referência
Realização Contratada
Realização Executada
Metas

Total
5
5

8

1

0

0

0

0

0

1

2
1.559

1.559

1.559

1.575
1.575

1.575
1.575

0
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20

Valor de Referência
Realização Contratada
Realização Executada
Metas
Valor de Referência
Realização Contratada
Realização Executada
Metas
Valor de Referência
Realização Contratada
Realização Executada
Metas
Valor de Referência
Realização Contratada
Realização Executada
Metas
Valor de Referência
Realização Contratada
Realização Executada
Metas
Valor de Referência
Realização Contratada
Realização Executada
Metas
Valor de Referência
Realização Contratada
Realização Executada
Metas
Valor de Referência
Realização Contratada
Realização Executada
Metas
Valor de Referência
Realização Contratada
Realização Executada
Metas

0

24

8

7
3

7
7

7
7

2

15
30

24

24
13

23
13

23
13

8
1

30

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

3

6
0

nd
nd

nd
nd

0
7

10

6

6
3

5
4

4
4

4
4

4
4

2

6
1.256.274
128.434

692.274
313.062

313.062
313.062

313.062
313.062

1.239.950
3

313.062
313.062
1.239.950

2

2

2
0

2
2

2
2

2
2

7

8
124
3

91
38

85
66

85
85

85
85

3

70
33
2

29
8

27
19

27
27

27
27

5

40

Valor de Referência

Indicadores Comuns Comunitários (core indicators)
Indicadores

1

13

22

Empregos criados
(empregos directos
criados, em
equivalente tempo
inteiro)
Nº de projetos
(transportes)
Acréscimo de
população servida
por intervenções de

Realização
Contratada
Realização Executada

2007

2008

2009

n.d.

n.d.

n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012

2013

2014

n.d.

94

115

5

94

103

Metas
Realização
Contratada
Realização Executada
Metas
Realização
Contratada
Realização Executada

2015

Total
94
94

6
1

3

7

5

5

5

5

5

5

5

5
5
6

178.000

559.970

784.847

368.847

378.247

378.247

378.247

64.000

315.762

378.247

378.247
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Indicadores Comuns Comunitários (core indicators)

23

24

27

28

31

32

33

34

35

39

41

Indicadores
expansão de
sistemas de
Metas
transporte urbanos
Realização
Contratada
Nº de projetos
(energias renováveis) Realização Executada
Metas
Capacidade
Realização
suplementar de
Contratada
produção de energia
Realização Executada
a partir de fontes
Metas
renováveis (em MWh)
Realização
Contratada
Nº de projetos de
Resíduos Sólidos
Realização Executada
Metas
Realização
Nº de projetos
Contratada
visando a melhoria da
Realização Executada
qualidade do ar
Metas
Realização
Contratada
Nº de projetos
(Prevenção de riscos) Realização Executada
Metas
Realização
População que
beneficia de medidas Contratada
de proteção contra
Realização Executada
cheias e inundações
Metas
População que
Realização
beneficia de medidas Contratada
de proteção contra
Realização Executada
incêndios e outros
riscos naturais e
Metas
tecnológicos (exceto
cheias e inundações)
Realização
Contratada
Nº de projetos
(Turismo)
Realização Executada
Metas
Realização
Nº de empregos
Contratada
criados (em
equivalente tempo
Realização Executada
inteiro)
Metas
Nº de projetos que
Realização
asseguram a
Contratada
sustentabilidade e
Realização Executada
melhoram a
atratividade das
Metas
cidades
Nº de projetos
Realização
dirigidos aos jovens e Contratada
às minorias, que
Realização Executada
visam promover a
oferta de serviços
para a igualdade de
Metas
oportunidades e a
inclusão social

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

500.000
1

1

1

0

0

0

0

0

0
0
4

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d

n.d.
n.d.
n.d.

2

2

2

2

2

2

2

2
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2
2
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

7

7

6

6

5

4

4

3

4

4

4

4
4
4

256.883

256.883

265.045

265.045

75.439

75.439

75.439

75.439

75.439

75.439
75.439
75439

983.067

983.067

991.229

427.229

237.623

237.623

237.623

128.432

237.623

237.623

237.623

237.623
237623

1

8

32

28

21

21

21

1

2

8

16

21

21
16
60

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1

1

1

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1

1

1

2

35

102

0

99

92

92

92

5

38

92

92

66
237

14

50

55

0

1

1

1

1

0

1

1

0

65

3.2.1 Análise qualitativa

Processo de Seleção e Concursos
No Eixo Prioritário 2, até 31 de Dezembro de 2014 foram abertos 15 concursos com um montante global
FEDER a concurso de 62,5 milhões de euros, representando 112% do fundo programado para o eixo.
Dos 15 concursos, no final do ano já se encontravam todos decididos. O total do FEDER aprovado neste
âmbito foi de 56 milhões de euros, incluindo as operações contratadas no âmbito da Política de Cidades tipologia Frentes ribeirinhas e marítimas e eco-bairros.
Salienta-se que o valor do fundo em candidaturas aprovadas diminuiu, face a 2013, devido a rescisões e
reprogramações em baixa ocorridas no ano 2014.
No decurso do ano 2014 não houve abertura de novos concursos no Eixo Prioritário 2.
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Quadro 3.21: Eixo 2 - Processo de seleção por Tipologia Projeto
Processo de Seleção por Concurso e/ou períodos de candidatura
Total até 31-122014

em aberto a
31-12-2014

Encerrados a 31-12-2014

Regulamento / Tipologia de
Operação
Nº

Fundo
(euros)

Nº

Fundo
(euros)

Nº

Fundo
concurso
(euros)

dos quais
Decididos
Nº

Fundo em
candidaturas
aprovadas
(euros)

Ações de Valorização do Litoral

2

5.000.000

0

0

2

5.000.000

2

1.656.565

Ações de Valorização e Qualificação
Ambiental

2

2.500.000

0

0

2

2.500.000

2

1.282.291

Energia

2

3.000.000

0

0

2

3.000.000

2

1.607.986

Gestão Ativa de Espaços Protegidos
e Classificados

1

1.500.000

0

0

1

1.500.000

1

1.284.847

Mobilidade Territorial

3

12.000.000

0

0

3

12.000.000

3

6.871.300

Otimização da Gestão de Resíduos

1

1.000.000

0

0

1

1.000.000

1

756.997

Parcerias para a Regeneração
Urbana (Frentes Ribeirinhas e
marítimas e Eco-bairros)

3

37.000.000

0

0

3

37.000.000

3

Prevenção e Gestão de Riscos
Naturais e Tecnológicos - Ações
Imateriais

1

TOTAL

15

42.502.547
500.000

0

0

1

500.000

1
88.776

62.500.000

0

0

15

62.500.000

56.051.309

Das tipologias de projeto previstas no Eixo 2 do Programa Operacional Regional de Lisboa (PORL),
verifica-se que já houve abertura de concursos para a globalidade das mesmas.

Gráfico 3.17: Nº de concursos por tipologia

3

2
1
0
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No que respeita à Política das Cidades, Regulamento “Reabilitação Urbana”, dois concursos referem-se à
tipologia Frentes Ribeirinhas e Marítimas, envolvendo um montante FEDER a concurso de 25 000 000 €,
e um concurso na tipologia Eco-bairros, com um montante FEDER a concurso de 12 000 000 €. Nestes 3
concursos, o valor do fundo em candidaturas aprovadas, reflete os montantes das operações aprovadas.

Tempos Médios de Decisão
Em média, no eixo 2, o tempo médio efetivo de decisão, sobre os concursos decididos, foi de 100 dias,
inferior ao previsto que era 113 dias.
Das diferentes tipologias deste Eixo, destaca-se o prazo mais prolongado do processo de decisão
verificado no concurso da Energia, onde foi necessário acompanhamento e análise por entidade externa,
designadamente a ADENE. Também do concurso dos eco-bairros, onde foi necessária a deslocação ao
local dos planos de ação candidatos. Este prazo também se deveu ao tempo de decisão dos concursos
de Otimização da gestão de resíduos e ao aviso 2 da mobilidade territorial, onde foi necessário pedir
elementos e esclarecimento adicionais aos beneficiários.
No que respeita às diversas tipologias do Eixo 2, com concursos decididos até ano 2014, menciona-se
ainda pela positiva, o concurso 3 da mobilidade territorial, com 69 dias de prazo efetivo, e justificando-se
pelo reduzido número de candidaturas admitidas (apenas uma).

Quadro 3.22: Tempos Médios de Decisão no Eixo 2 (nº dias)

Regulamento
Ações Valorização Litoral
Ações Valorização Qualificação Ambiental
Energia
Gestão Ativa de Espaços Protegidos e Classificados
Mobilidade Territorial
Otimização Gestão Resíduos
Parcerias Regeneração Urbana (Frentes Ribeirinhas e Marítimas
e Eco-bairros)
Prevenção Riscos Naturais e Tecnológicos - Ações Imateriais
Total

Prazo médio
Previsto
83
83
200
90
82
120

Prazo médio
Efetivo
68
76
136
45
90
116

144

142

84
113

79
100
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Gráfico 3.18: Decisão sobre candidaturas-prazos previstos e efetivos por tipologia (nº dias)

PGRNT - Acções Imateriais
PRU - F. Ribeirinhas e M. e Eco-bairros
Optimização da Gestão de Resíduos
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Grau de Admissibilidade e Seletividade das Operações
No Eixo 2, das 350 candidaturas apresentadas com um investimento total previsto de 200,9 milhões de
euros, foram admitidas 289 candidaturas com um investimento previsto de 157,3 milhões de euros,
representando cerca de 83% das candidaturas apresentadas a concurso. As candidaturas não admitidas
justificam-se pelo não cumprimentos das condições de acesso, como sejam a fase processual do
concurso e o enquadramento na tipologia a que se candidatam as operações.
Salienta-se que no ano 2014 não houve apresentação de novas candidaturas no Eixo 2.
Os montantes do custo total constantes do quadro abaixo foram atualizados, face ao ano 2014, com os
valores das reprogramações, bem como das rescisões ocorridas em 2014, concretamente à rescisão de
uma operação do regulamento específico da Energia.
A taxa de admissibilidade foi calculada apenas com as candidaturas apresentadas correspondentes a
concursos com decisão.
Por tipologia de operação, verifica-se que, em média, o grau de admissibilidade foi elevado, excetuandose a Mobilidade Territorial, 26%, pelos motivos acima enunciados.
As diferenças nas taxas do quadro seguinte, comparativamente ao ano 2014, devem-se à variação do
montante de aprovação das candidaturas, para o qual concorrem as rescisões e reprogramações das
operações.

Quadro 3.23: Concursos Decididos Eixo 2 – Admissibilidade e Aprovações
Regulamento

Candidaturas
apresentadas

Custo total
apresentado

Candidaturas
admitidas

Custo total
admitido

Candidaturas
aprovadas

Custo total
aprovado

Ações de Valorização do
Litoral

16

14.118.570

11

9.552.824

6

4.510.029

Ações de Valorização e
Qualificação Ambiental

23

5.220.733

15

3.637.460

11

2.569.522

Energia

70

13.292.007

66

10.706.693

23

3.660.574
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Candidaturas
apresentadas

Regulamento

Custo total
apresentado

Candidaturas
admitidas

Custo total
admitido

Candidaturas
aprovadas

Custo total
aprovado

Gestão Ativa de
Espaços Protegidos e
Classificados

5

4.360.342

5

4.360.342

2

2.600.545

Mobilidade Territorial

42

46.231.844

11

19.876.221

5

14.096.965

Otimização da Gestão
de Resíduos

5

7.414.404

4

6.214.404

2

1.555.290

102.205.143

92

71.928.229

777.227

4

177.552

Parcerias para a
Regeneração Urbana
(Frentes Ribeirinhas e
marítimas e Eco-bairros)

178

109.416.915

Prevenção e Gestão de
Riscos Naturais e
Tecnológicos - Ações
Imateriais

11

853.457

Total

350

200.908.272

169

8
289

157.330.314

145

|176

101.098.706

Quadro 3.24: Concursos Decididos Eixo 2 – Taxa de Admissibilidade e de Aprovações

Regulamento

Tx Admissibilidade
(Candidaturas)

Tx Admissibilidade
(Custo Total)

Tx de Aprovação
bruta
(Candidaturas)

Tx de
Aprovação
bruta (Custo
Total)

Tx de Aprovação
líquida
(Candidaturas)

Tx de
Aprovação
líquida (Custo
Total)

Ações de Valorização do
Litoral

69%

68%

38%

32%

55%

47%

Ações de Valorização e
Qualificação Ambiental

65%

70%

48%

49%

73%

71%

Energia

94%

81%

33%

28%

35%

34%

100%

100%

40%

60%

40%

60%

Mobilidade Territorial

26%

43%

12%

30%

45%

71%

Otimização da Gestão de
Resíduos

80%

84%

40%

21%

50%

25%

Parcerias
para
a
Regeneração
Urbana
(Frentes Ribeirinhas e
marítimas e Eco-bairros)

95%

93%

52%

66%

54%

70%

Prevenção e Gestão de
Riscos
Naturais
e
Tecnológicos - Ações
Imateriais

73%

91%

36%

21%

50%

23%

Total

83%

78%

41%

50%

50%

64%

Gestão Ativa de Espaços
Protegidos
e
Classificados
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Gráfico 3.19: Taxa de Admissibilidade Eixo 2 (Candidaturas)
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26%

Em termos de seletividade, no eixo 2, constatamos uma significativa seletividade de operações em termos
comparativos do número de operações aprovadas face às apresentadas (Taxa de Aprovação Bruta com
41%), refletindo, em parte, a baixa taxa de admissibilidade de algumas tipologias, como no caso da
Mobilidade Territorial. No caso da Gestão Ativa de Espaços Protegidos e Classificados e da Otimização
da gestão de resíduos, a taxa de 40% de aprovação bruta reflete o baixo nível de candidaturas aprovadas
face às candidaturas admitidas.
O ano 2014 reflete, fruto das rescisões, a diminuição da taxa de aprovação bruta nas tipologias da
Regeneração Urbana e Prevenção de Riscos Naturais e Tecnológicos.
Se analisarmos o grau de seletividade das operações aprovadas face às admitidas, obtemos a taxa de
aprovação líquida, que no fim de 2014 se situava no eixo 2 em 50%. Nas, nas tipologias da Gestão Ativa
de Espaços Protegidos e Classificados e da Otimização da gestão de resíduos, esta taxa assume de 40%
e de 50% respetivamente. A seletividade na tipologia da Gestão Ativa de Espaços Protegidos e
Classificados deveu-se à falta de dotação orçamental do respetivo concurso e cujo montante foi de 1,5
milhões de euros, e na Otimização da gestão de resíduos deveu-se ao facto do mérito das operações ter
ficado abaixo do que lhes permitiria a aprovação. As alterações nas restantes tipologias, face a 2013,
refletem tal como já referido as rescisões.
A análise destas taxas permite verificar que no Eixo 2 foram assumidos compromissos em fase de
aprovação que numa conjuntura orçamental desfavorável não foi possível concretizar, culminando em
muitos casos em processos de anulação e rescisão.
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Gráfico 3.20: Taxa de Aprovação Bruta Eixo 2 (Candidaturas)

38%

52%

48%
33%

40%

40%

36%

OGR

PRU - F. R. EB

PGRNT- AI

GAEPC

MT

OGR

PRU - F. R. EB

PGRNT- AI

MT

35%

GAEPC

50%

Energia

50%

54%

40%

45%

Energia

AVQA

AVL

12%

Gráfico 3.21: Taxa de Aprovação Líquida Eixo 2 (Candidaturas)
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55%

Montantes Contratados
Em resultado dos concursos mencionados, e até ao final de 2014, das 145 operações aprovadas, líquidas
de rescisões e anulações, encontravam-se todas contratadas.
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Quadro 3.25: Taxa de Contratação Eixo 2 (Candidaturas)

Regulamento

Nº
Candidaturas
Aprovadas

Fundo
Aprovado
(euros)

Nº de
contratos

Fundo
Contratado
(euros)

Taxa de
Contratação
(Candidaturas)

Taxa de
Contratação
(Fundo)

Ações Valorização Litoral

6

1.656.565

6

1.656.565

100%

100%

Ações Valorização Qualificação
Ambiental

11

1.282.291

11

1.282.291

100%

100%

Energia

23

1.607.986

23

1.607.986

100%

100%

Gestão Ativa de Espaços
Protegidos e Classificados

2

1.284.847

2

1.284.847

100%

100%

Mobilidade Territorial

5

6.871.300

5

6.871.300

100%

100%

Otimização Gestão Resíduos

2

756.997

2

756.997

100%

100%

Parcerias Regeneração Urbana
(Frentes Ribeirinhas e marítimas
e Eco-bairros)

92

42.502.547

92

42.502.547

100%

100%

Prevenção Riscos Naturais e
Tecnológicos - Ações Imateriais

4

88.776

4

88.776

100%

100%

56.051.309

100%

100%

Total

145

Ano 2013

-1

56.051.309

146

-914.713,24

-1

-914.713,24

Anulações e Rescisões
Até ao final do ano 2014, no Eixo 2, foram aprovadas 259 operações das quais foram anuladas ou
rescindas cerca de 114, representando uma taxa de anulação de 44%. A estas anulações corresponde
um valor de FEDER anulado /rescindido de aproximadamente 20,3 milhões de euros, equivalendo a 27%
do total aprovado. A maioria destes processos de anulação / rescisão ficaram a dever-se à incapacidade
dos beneficiários em assegurar a execução das operações e a respetiva contrapartida nacional. As
tipologias com maior expressão, em termos de fundo anulado, foram a Energia, Mobilidade territorial,
Prevenção Riscos Naturais e Tecnológicos - Ações Imateriais, Ações de Valorização do Litoral.
Relativamente ao número de operações rescindidas o maior volume ocorreu na Regeneração Urbana
seguida da Energia.

Quadro 3.26: Taxa de Anulação Eixo 2 (Candidaturas)

Regulamento

Ações de Valorização do Litoral
Ações de Valorização e
Qualificação Ambiental
Energia
Gestão Ativa de Espaços
Protegidos e Classificados
Prevenção de riscos naturais e
Tecnologicos - acções imateriais
Mobilidade Territorial

Nº Candidat.
Aprovadas

Fundo
Aprovado
(euros)

Nº
Anuladas /
Rescindid
as

Fundo
Anulado /
Resc. (euros)

Taxa de
Anulação
(Candidat.)

Taxa de
Anulação
(Fundo)

6

1.656.565,11

2

1.100.142,40

25%

40%

11

1.282.291,28

3

225.909,25

21%

15%

23

1.607.985,85

27

2.657.359,36

54%

62%

2

1.284.846,58

0

0

0%

0%

4

88.776,16

3

204.040,04

43%

70%

5

6.871.299,75

2

2.020.083,34

29%

23%
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Regulamento

Nº Candidat.
Aprovadas

Fundo
Aprovado
(euros)

Nº
Anuladas /
Rescindid
as

Fundo
Anulado /
Resc. (euros)

Taxa de
Anulação
(Candidat.)

Taxa de
Anulação
(Fundo)

92

42.502.546,98

77

14.063.949,37

46%

25%

2

756.996,90

0

0

0%

0%

145

56.051.308,61

114

20.271.483,76

44%

27%

-1

-914.713,24

1

17.215,36

_

_

Política de Cidades - Parcerias
para a Regeneração Urbana
(Zonas ribeirinhas e marítimas e
Eco-Bairros)
Optimização da gestão de
resíduos
Total
Ano 2014

Gráfico 3.22: Taxa de Anulação / rescisão (Fundo)
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Gráfico 3.23: Taxa de Anulação / rescisão (Candidatura)
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21%
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43%

29%

OGR

25%

46%

Aprovações e Execução
Quadro 3.27: Candidaturas Aprovadas no Eixo 2 por Tipologia

Regulamento

Custo total

Custo total
elegível

Despesa
Pública

Fundo

% do Fundo

Acções de Valorização do
Litoral

4.510.029,06

3.313.130,20

3.313.130,20

1.656.565,11

2,96%

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

2.569.521,69

2.564.582,50

2.564.582,50

1.282.291,28

2,29%

Energia

3.660.574,31

3.215.971,63

3.215.971,63

1.607.985,85

2,87%

Gestão Activa de Espaços
Protegidos e Classificados

2.600.545,45

2.569.693,16

2.569.693,16

1.284.846,58

2,29%

Prevenção de riscos naturais
e Tecnologicos - acções
imateriais

177.552,33

177.552,32

177.552,32

88.776,16

0,16%

Mobilidade Territorial

14.096.964,84

13.742.599,49

13.742.599,49

6.871.299,75

12,26%

Política de Cidades Parcerias para a Regeneração
Urbana (Zonas ribeirinhas e
marítimas e Eco-Bairros)

71.928.228,83

64.193.989,76

64.029.207,23

42.502.546,98

75,83%

Optimização da gestão de
resíduos

1.555.290,30

1.513.993,80

1.513.993,80

756.996,90

1,35%

101.098.706,81

91.291.512,86

91.126.730,33

-4.564.868,56

-1.429.187,02

Total
Ano 2014

- 1.421.515,69

56.051.308,61
- 914.713,24

100%
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Até ao final de 2014 foi aprovado (líquido de anulações e rescisões) no Eixo 2 um investimento elegível
de 91,3 milhões de euros, a que corresponde um FEDER de 56 milhões de euros e que representa cerca
de 101% do total programado para este eixo. O montante FEDER acumulado em 2014 (líquido de
anulações e rescisões), neste eixo, mostra um diferencial negativo face ao ano anterior devido às
reprogramações com valores em baixa e rescisões ocorridas. Com a diminuição do montante FEDER
aprovado no Eixo foi possível reduzir a taxa de overbooking no Eixo de 102% para 101%.
A tipologia que com maior peso contribuiu para o valor de fundo aprovado foi a Parcerias Regeneração
Urbana (Frentes Ribeirinhas e marítimas e Eco Bairros). A tipologia que com menor peso contribuiu para
o valor de fundo aprovado foi a Prevenção de Riscos Naturais e Tecnológicos, por se tratar de ações
imateriais e como tal a dotação a concurso não ultrapassou os 500 mil euros.
Salienta-se que nos montantes aprovados foram abatidos em número e valor as operações anuladas ou
rescindidas.

Execução Financeira e Pagamentos aos beneficiários
Quadro 3.28: Execução e Pagamentos no Eixo 2

Custo total
elegível
Executado

Despesa
Pública
Executada

Fundo
Executado

Fundo Pago

Taxa de
realização
(EX/AP)

Taxa de
pagamento
(PG/AP)

Acções de Valorização do
Litoral

3.285.698,40

3.285.698,40

1.642.849,21

1.585.512,54

99%

96%

Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental

2.564.582,50

2.564.582,50

1.282.291,28

1.282.291,28

100%

100%

Energia

2.954.722,43

2.954.722,43

1.477.361,25

1.412.058,24

92%

88%

Gestão Activa de Espaços
Protegidos e Classificados

2.569.693,16

2.569.693,16

1.284.846,58

1.284.846,58

100%

100%

177.552,32

177.552,32

88.776,16

88.776,16

100%

100%

Mobilidade Territorial

13.742.599,49

13.742.599,49

6.871.299,75

6.871.299,75

100%

100%

Política de Cidades Parcerias para a
Regeneração Urbana (Zonas
ribeirinhas e marítimas e
Eco-Bairros)

61.160.777,31

60.995.994,78

40.474.432,17

40.196.404,93

95%

95%

Optimização da gestão de
resíduos

1.513.993,80

1.513.993,80

756.996,90

750.408,40

100%

99%

95%

96%

Regulamento

Prevenção de riscos naturais
e Tecnologicos - acções
imateriais

Total

87.969.619,41

87.804.836,88 53.878.853,3 53.471.597,88

Ano 2014

11.911.409,12

11.918.640,02 7.976.050,21

7.327.703,53

O total de despesas pagas pelo beneficiário, ou seja o total do investimento elegível executado, até ao fim
do ano 2014, atingiu no Eixo 2, o montante de 88 milhões de euros, sendo o valor da contribuição pública
de 87,8 e o FEDER de 53,9 milhões euros. A taxa de realização financeira, face ao aprovado, para este
eixo foi de 95%.
De salientar que no ano 2014, este Eixo incrementou em termos percentuais a respetiva taxa de
realização.
Em termos de pagamentos aos beneficiários, foi transferido o montante FEDER de 53,5 milhões euros,
correspondendo a uma taxa de 96% do aprovado.
As diferenças de FEDER verificadas entre os montantes pagos e os montantes executados devem-se, por
um lado, ao pagamento de adiantamentos não certificáveis e, por outro lado, a pedidos de pagamento
cuja transferência já ocorreu no início de 2015.
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Aprovação, execução e rescisão por NUTS III Eixo 2
Até ao final do ano de 2014, verificou-se que no Eixo 2, na NUTS III correspondente à Grande Lisboa,
foram aprovados, líquidos de anulação e rescisão, 54 projetos, com um total de FEDER de 29,2 milhões €
o que corresponde a 52% do montante FEDER total aprovado para a Região de Lisboa, neste eixo, no
mesmo período.
Para a NUTS III correspondente à Península de Setúbal, foram aprovados, líquidos de anulação e
rescisão, 84 projetos, com um montante de 20,9 milhões € de FEDER, os quais representam 37% do total
aprovado. A diminuição do número de projetos e valor FEDER deve-se a rescisões ocorridas e
reprogramações com alteração de fundo aprovado, concretamente houve uma rescisão de uma operação
da Energia.
Relativamente a operações de carácter Não Regionalizável, ou seja, cujos investimentos abrangem mais
do que uma NUTS III ou cinco concelhos, foram aprovados 7 projetos, com um FEDER de 5,9 milhões €,
representando 10% do total FEDER aprovado na Região de Lisboa.
No que respeita à repartição por concelho, na Grande Lisboa, destacam-se os Concelhos de Vila Franca
de Xira, Lisboa, como os que maior fundo comunitário aprovado tiveram. Na Península de Setúbal, em
termos de FEDER aprovado, salientam-se os concelhos de Sesimbra, e Setúbal, seguidos de Almada e
Barreiro.
A distribuição do número de operações e respetivo financiamento FEDER aprovado, na totalidade da
Região, no Eixo 2, está patente nos quadros e gráficos seguintes:

Quadro 3.29: Aprovações por NUTS III Eixo 2

NUT III

Nº de Projetos

Custo total elegível

Despesa Pública

Fundo Comunitário

Grande Lisboa

54

47.770.848,30 €

47.770.848,30 €

29.292.633,14 €

Península de Setúbal

84

31.784.496,30 €

31.619.713,77 €

20.890.591,32 €

Não Regionalizável

7

11.736.168,26 €

11.736.168,26 €

5.868.084,15 €

145

91.291.549,86 €

91.126.767,33 €

56.051.345,61 €

Total
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Gráfico 3.24: Eixo 2 NUTIII - Repartição do FEDER Aprovado
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Quadro 3.30: Aprovações Eixo 2 Concelho
Concelho
Alcochete
Almada
Amadora
Barreiro
Cascais
Lisboa
Loures
Mafra
Moita
Montijo
Odivelas
Oeiras
Palmela
Seixal
Sesimbra
Setúbal
Sintra
Vila Franca de Xira
Não Regionalizável
TOTAL

Custo total elegível

Despesa Pública

Fundo Comunitário

2.812.542,68
4.732.002,98
106.817,60
4.468.968,17
3.027.878,00
13.900.861,95
1.261.109,77
2.474.692,80
3.357.098,57
716.717,77
0
634.029,50
62.934,28
3.338.784,81
5.301.742,28
7.298.836,57
140.557,26
27.486.011,19
10.169.926,68

2.812.542,68
4.732.002,98
106.817,60
4.468.968,17
3.027.878,00
13.900.861,95
1.261.109,77
2.474.692,80
3.357.098,57
716.717,77
0
634.029,50
62.934,28
3.338.784,81
5.301.742,28
7.134.054,04
140.557,26
27.486.011,19
10.169.926,68

2.018.749,60
2.867.916,56
53.408,80
3.043.873,95
1.513.939,02
8.626.499,73
630.554,88
1.237.346,40
2.267.850,36
465.866,56
0
317.014,76
31.467,14
2.113.638,15
3.531.129,69
4.702.665,22
70.278,63
17.474.145,80
5.084.963,36

91.291.512,86

91.126.730,33

56.051.308,61
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Gráfico 3.25: Eixo 2 NUTIII - FEDER Aprovado Concelho
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Execução por NUT III:
No que respeita à execução financeira, verifica-se que, no Eixo 2, na Grande Lisboa, foi executado um
montante FEDER 27,8 milhões €, correspondendo a 51% de total executado no Eixo 2, sendo a taxa de
execução face à aprovação de 95%.
Para a NUTS III correspondente à Península de Setúbal, foi executado o montante de 20,3 milhões € de
FEDER, correspondendo a 38% de total executado no Eixo 2, sendo a taxa de execução face à
aprovação de 97%.
Relativamente a operações de carácter Não Regionalizável, o FEDER executado foi de 5,9 milhões euros,
representando 11% do total executado, com uma taxa de execução / aprovação de 100%. Esta execução
refere-se essencialmente a uma operação no âmbito da tipologia da mobilidade territorial que abrange a
aérea metropolitana.
No que respeita à repartição por concelho, na Grande Lisboa, destacam-se os concelhos Vila Franca de
Xira, Lisboa. Na Península de Setúbal, destacam-se Almada, Sesimbra, Barreiro e Setúbal.
O quadro e gráficos seguintes ilustram a repartição da execução financeira na Região e respetivos pesos
percentuais:
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Quadro 3.31: Execução por NUTS III Eixo 2
NUT III

Custo total
elegível

Despesa Pública

Fundo
Comunitário

Tx EX/AP
(Fundo)

Grande Lisboa

45.299.579,14 €

45.299.579,14 €

27.723.425,89 €

95%

Península de
Setúbal

30.933.872,01 €

30.769.089,48 €

20.287.343,26 €

97%

Não Regionalizável

11.736.168,26 €

11.736.168,26 €

5.868.084,15 €

100%

87.969.658,41 €

Total

87.804.875,88 €

53.878.892,30 €
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96%

Gráfico 3.26: Eixo 2 NUTIII - Repartição do FEDER executado
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Quadro 3.32: Execução Eixo 2 Concelho
Concelho

Custo total elegível

Despesa Pública

Fundo Comunitário

Tx EX/AP (Fundo)

Alcochete

2.812.542,68

2.812.542,68

2.018.749,60

100%

Almada

4.732.002,98

4.732.002,98

2.867.916,56

100%

Amadora

100.255,80

100.255,80

50.127,90

94%

Barreiro

3.641.843,58

3.641.843,58

2.452.656,24

81%

Cascais

3.027.872,99

3.027.872,99

1.513.936,52

100%

Lisboa

11.900.857,82

11.900.857,82

7.355.193,91

85%

Loures

1.261.109,77

1.261.109,77

630.554,88

100%

Mafra

2.435.393,50

2.435.393,50

1.217.696,75

98%

Moita

3.357.098,57

3.357.098,57

2.267.850,36

100%

Montijo

716.717,77

716.717,77

465.866,56

100%
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Quadro 3.32: Execução Eixo 2 Concelho
Concelho

Custo total elegível

Despesa Pública

Fundo Comunitário

Odivelas

0

0

0

Tx EX/AP (Fundo)

Oeiras

634.029,50

634.029,50

317.014,76

100%

Palmela

53.685,34

53.685,34

26.842,67

85%

Seixal

3.324.834,56

3.324.834,56

2.106.382,53

100%

Sesimbra

5.301.742,28

5.301.742,28

3.531.129,69

100%

Setúbal

7.298.536,06

7.133.753,53

4.702.514,96

100%

Sintra

140.557,26

140.557,26

70.278,63

100%

Vila Franca de Xira

27.060.612,27

27.060.612,27

17.199.177,42

98%

Não Regionalizável

10.169.926,68

10.169.926,68

5.084.963,36

100%

87.969.619,41

87.804.836,88

53.878.853,3

96%

TOTAL

Gráfico 3.27: Eixo 2 NUTIII - FEDER Executado Concelho
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Anulações / Rescisões por NUT III:
Verifica-se que no final de 2014 das 114 operações anuladas ou rescindidas no Eixo 2, 55 se localizam na
Grande Lisboa e 57 operações na Península de Setúbal. O montante de fundo anulado e rescindido
correspondeu a 8,3 Milhões de euros na Grande Lisboa e a 11,9 milhões na Península de Setúbal,
representando respetivamente 41% e 59% do total do fundo rescindido no Eixo.

|187

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Quadro 3.33: Anulações / Rescisões por NUTS III Eixo 2
Custo total
elegível

Despesa Pública

Fundo
Comunitário

NUT III

Nº de Operações

Grande Lisboa

55

16.217.088,31

16.217.088,31

8.265.740,16

Península de
Setúbal

57

21.419.378,91

21.384.948,20

11.924.852,20

Não Regionalizável

2

161.782,80

161.782,80

80.891,40

Total

114

37.895.069,31

37.763.819,31

20.254.268,40

Gráfico 3.28: Eixo 2 NUTIII Fundo Anulado /Rescindido
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Operações de Referência
Das operações que já se encontravam fisicamente encerradas até final do ano 2014, salientamos pela
sua natureza as seguintes:

No âmbito da Regeneração Urbana, vertente frentes ribeirinhas, salientamos dentro do Programa
Integrado “Programa de Ação para a Regeneração da Frente Ribeirinha da Vila de Alcochete”
intervenções de requalificação do espaço público nomeadamente ao nível da pavimentação, mobiliário
urbano, sistema de drenagem, reconstrução e o avanço da muralha da atual Avª D. Manuel I e de ações
de promoção e divulgação de rua. A implementação destas operações permitiu melhorar serviços de
apoio à atividade náutica de pesca, recreio e transporte fluvial, disciplinar a circulação automóvel e
pedonal, as zonas de estacionamento e as esplanadas de apoio à restauração, as zonas de lazer e de
estar e teve como objetivos promover a requalificação da frente ribeirinha de Alcochete, estendendo-se ao
Núcleo Antigo da Vila, numa estratégia que visa a dinamização económica, social e cultural, assim como
a valorização ambiental e turística.
No âmbito das frentes ribeirinhas, salientamos igualmente a “Recuperação da Fortaleza de Santiago Museu do Mar”.
A Fortaleza de Santiago é um edifício histórico emblemático na vila de Sesimbra, edificado no século XVII
e classificado como Imóvel de Interesse Público, mas que no presente encontra-se devoluto e a
necessitar de uma intervenção de reabilitação. Com esta operação pretende-se promover a salvaguarda e
refuncionalidade do conjunto edificado, proporcionando condições para a instalação de novos serviços de
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usufruto público, do Museu do Mar ao do Centro de Interpretação e Educação de Sesimbra (vocacionado
para o estudo da orla marítima), a áreas comuns de utilização lúdica quer pela comunidade local quer por
visitantes, e que potencializam a sua integrada fruição social, económica e cultural no centro urbano mais
tradicional da vila de Sesimbra.

Situação Atual - Requalificação da Rua do Norte e Largo da Misericórdia
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Situação Atual - Requalificação da Av. Dom Manuel I – componente em terra
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Situação Inicial e Atual - REQUALIFICAÇÃO DA AV. D. MANUEL I - componente marítima

Situação Atual - Melhoria das Acessibilidades às Ruas de Comércio e Serviços

Durante - Programa de Animação Cultural e do Comércio
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Situação Inicial - Recuperação da Fortaleza de Santiago - Museu do Mar”.
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Situação Atual - Recuperação da Fortaleza de Santiago - Museu do Mar”.

No âmbito da Regeneração Urbana, vertente Eco Bairros salientamos dentro do Programa Integrado
“Póvoa Central - Uma eco-comunidade” um conjunto de intervenções que combinam sustentabilidade
ambiental e ecológica com o desenvolvimento de atividades de recreio e lazer, que contribuem para o
bem-estar da população.

Situação Inicial e Atual - Eco Parque da Póvoa

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
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Situação Inicial e Atual - Substituição de Equipamentos de Iluminação Pública de baixa eficiência,
Reforço da Mobilidade
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Situação Inicial e Atual - Adaptação do Edifício do Mercado para espaço Cultural e organização de
estacionamento

Durante - Animação da Parceria/Dinamização e Divulgação do Programa
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No âmbito do regulamento Ações de Valorização do Litoral, salientamos a operação “Plano de
Pormenor Ribeira de Ilhas”,
A implementação do Plano de Pormenor de Ribeira de Ilhas, enquadra-se nos conceitos estratégicos
definidos pelo Plano Ordenamento da Orla Costeira, esta intervenção tem um cariz estratégico e
prioritário, na intenção global de requalificação do município de Mafra.
Com a execução deste projeto pretende-se que a praia de Ribeira de Ilhas assuma um papel
preponderante no âmbito do SURF e dos desportos de ondas.
Situação Inicial e Atual –Ribeira de Ilhas

3.2.1 Problemas significativos encontrados na implementação do Eixo
Prioritário e medidas tomadas
Genericamente, as principais dificuldades observadas no Eixo 2 são transversais ao Programa e ao
próprio QREN e prendem-se, no essencial, com o atraso no arranque ou no ritmo de execução das
operações consequência das dificuldades observadas, por parte de um número significativo de
beneficiários, em mobilizar os recursos financeiros necessários ao cofinanciamento dos projetos. Esta
situação tem vindo a ser agravada ao longo deste período de programação. Neste contexto, a falência de
muitos dos empreiteiros que executam obras financiadas tem contribuído para atrasos adicionais na plena
execução das operações.
Para a entidades públicas a Lei dos compromissos tem assumido um papel relevante na incapacidade de
mobilização de recursos para realização dos projetos.
Este cenário tem conduzido à desistência dos beneficiários de algumas operações, a propostas de
rescisão dos contratos, por parte da Autoridade de gestão, e à continuidade da “bolsa de descativação”
que permite monitorizar de forma rigorosa os prazos de início e implementação dos projetos.
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Por forma a minimizar os impactos no beneficiário e a permitir a concretização das operações, a
Autoridade de Gestão do POR Lisboa, emitiu a alteração à Orientação de Gestão nº 14/2013 e respetivos
aditamentos, alargado os prazos máximos para a execução das operações.
Tal como em anos anteriores, em 2014, verificou-se a apresentação de pedidos de pagamento por parte
dos beneficiários com significativas falhas processuais, o que continua a originar uma significativa
percentagem de recusa de pedidos de pagamento, reprogramações das operações e consequente atraso
na execução das mesmas.
Também ao nível da contratação pública se continuam a detetar inúmeras falhas que conduzem à não
elegibilidade da respetiva despesa.
Por outro lado, é neste eixo prioritário, aquele onde se verificam os atrasos mais relevantes em termos da
necessidade de obtenção de pareceres, prévios à execução, de carácter ambiental, ordenamento do
território, eficiência energética, entre outros. Estes pareceres ocorrem na fase de arranque, execução e
encerramento de muitas operações.
Relativamente aos principais problemas constantes do relatório anual de controlo apresentado pela
Autoridade de Auditoria, nos termos da subalínea i), da alínea d) do n.º 1 do artigo 62.º do Regulamento
(CE) n.º 1083/200612, bem como as medidas adotadas pela Autoridade de Gestão na sua resolução, ver
ponto 2.3 do presente relatório.
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3.3 Eixo Prioritário 3 – Coesão Social
3.3.1 Cumprimento de metas e análise de progressos
Quanto à implementação física no Eixo 3, apresentam-se na tabela seguinte, os indicadores de
implementação física do Programa Operacional, bem como os indicadores Comuns Comunitários,
também patentes nos Anexos VIII e IX) do presente relatório de execução. Os dados indicados, tiveram
por base a informação respeitante aos projetos contratados. No que se refere à “Realização Executada”,
são apresentados valores nas operações concluídas fisicamente, embora no sistema de informação nem
todas se encontram no estado “concluído”. Foram ainda efetuados pequenos ajustamentos decorrentes
de algumas incorreções detetadas face ao ano anterior.

Implementação Física - Indicadores de Eixo 3
No presente relatório, foram fornecidos dados, ao nível da realização contratada, para a maioria dos
indicadores do Eixo 3, apenas estando com valores nulos o seguinte:
Equipamentos de apoio aos imigrantes (nº de projetos) – Até ao fim do ano 2014 não houve abertura
de concurso para a tipologia de coesão local, não havendo deste modo projetos que contribuam para este
indicador. Não se prevê alcançar a meta definida para o indicador, devendo ser reprogramada.

No que respeita aos indicadores com valores de realização mais significativos, salientamos:
Relevância de projeto de regeneração urbana ( população beneficiada), tendo em consideração as
inúmeras operações na área da regeneração urbana, a meta foi superada. O valor executado é igual ao
contratado pois em todos os concelhos já há operações concluídas no âmbito das parcerias para a
regeneração urbana.
Requalificação do espaço público (Valor médio de área pública intervencionada), este indicador
difere do indicador comum nacional VT-ICN - Anual-028, uma vez que se refere a um valor médio, face
às operações contratadas. A meta do indicador terá de ser revista pois foi pensada para planos de ação
e agora é apurada por operação e com valores reais de execução.
Parcerias institucionais para a regeneração urbana (Nº de entidades públicas e privadas
envolvidas nas intervenções integradas), Este indicador coincide com o conceito do indicador comum
nacional VT-ICN - Anual-026, mas apenas nas operações referentes ao Eixo prioritário 3. A meta poderá
ser alcançada, com operações aprovadas em overbooking em 2015.
Regeneração de Centros Históricos e Bairros Críticos (Nº de operações apoiadas), Refere-se a
operações de regeneração urbana realizadas nos centros históricos e bairros críticos. A meta poderá ser
alcançada, com operações aprovadas em overbooking em 2015.
Nº de centros escolares do 1.º CEB construídos e Nº de centros escolares do CEB
remodelados/ampliados
As metas foram revistas no âmbito da reprogramação do Programa de 2011, refletindo a prioridade e
aposta estratégica, dada à área da Educação, designadamente na educação pré-escolar e 1º ciclo com
competências descentralizadas ao nível municipal. Em 2014 a diminuição do valor deve-se a
reprogramação em baixa em fase de encerramento das operações. A meta pode ser alcançada com
operações de overbooking aprovadas em 2015.
Nº de alunos abrangidos pela construção de centros escolares do 1.º CEB e Nº de alunos
abrangidos pela remodelação/ampliação de centros escolares do CEB: As metas foram revistas no
âmbito da reprogramação do Programa de 2011, refletindo a prioridade e aposta estratégica, dada à área
da Educação, designadamente na educação pré-escolar e 1º ciclo com competências descentralizadas
ao nível municipal. A meta pode ser alcançada com operações de overbooking aprovadas em 2015.
Nº de projetos de equipamentos sociais apoiados: Foi alcançada a meta prevista para 2010 e para
2015.
Nº de utentes com necessidades especiais de apoio abrangidos por serviços de proximidade
apoiados, Resulta de 4 operações contratadas na tipologia das parcerias para a regeneração urbana.
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Relativamente aos valores de “Realização executada” salientamos os seguintes:
- Relevância de projetos de regeneração urbana (população beneficiada), estando como uma
execução de 100%;
- Requalificação do espaço público (Valor médio de área pública intervencionada), estando como
uma execução de 100%;
- Alunos abrangidos pela construção de centros escolares do 1.º CEB, com execução de 100%;
- Nº de centros escolares do 1.º CEB construídos, com execução de 100%;
- Nº de alunos abrangidos pela remodelação/ampliação de centros escolares do 1º CEB, com
execução de 100%;
-Nº de centros escolares do CEB remodelados/ampliados Nº de centros escolares do CEB
remodelados/ampliados, com execução de 100%;
- Nº de utentes com necessidades especiais de apoio abrangidos por serviços de proximidade
apoiados, estando como uma execução de 100%;
- Equipamentos sociais (nº de projetos), estando como uma execução de 94%;
No que se refere à realização física contratada dos indicadores comuns comunitários, no Eixo 3
destacamos o seguinte:
- No decurso de 2011 o indicador 27 - Nº de projetos de Resíduos Sólidos, resulta da tipologia
Otimização e Gestão de Resíduos, do Eixo 2. Em 2012 e em 2013, no Eixo 3 foi igualmente incluída uma
operação das parcerias para a regeneração urbana. De acordo com dados disponíveis não se prevê
alcançar a meta definida até 2015, alcançando 43%. Verifica-se que 100% dos projetos apurados para o
total do indicador 27 (Eixos 2 e 3) já estão concluídos;
- O indicador com o código 34 - Nº de projetos (Turismo), os valores apresentados resultam de
operações aprovadas no âmbito das Parcerias para a Regeneração Urbana – Centros Históricos, estando
relacionados com operações nos temas prioritários 55 a 58 e 61. Verifica-se que 100% dos projetos já
estão concluídos referentes ao Eixo Prioritário 3. A meta prevista para 2015 já se encontra superada se
incluirmos igualmente os projetos do Eixo 1 e do Eixo 2 que concorrem para este indicador.
- O indicador com o código 36 (Nº de projetos Educação) está diretamente associado aos indicadores de
realização física do Eixo 3 do Programa Operacional de Lisboa, pelo que a sua avaliação é idêntica. A
meta pode ser alcançada com operações de overbooking aprovadas em 2015.
- O indicador com o código 37 (Nº de alunos que beneficiam das intervenções educação), O indicador
coincide com os indicadores do Eixo 3 do Programa, pelo que a sua avaliação é idêntica.
A meta pode ser alcançada com operações de overbooking aprovadas em 2015.
- O indicador com o código 39 - Nº de projetos que asseguram a sustentabilidade e melhoram a
atratividade das cidades, os valores apresentados resultam de 145 operações aprovadas no Eixo 3, no
âmbito das Parcerias para a Regeneração Urbana, vertentes centros históricos e bairros críticos. A meta
pode ser alcançada com operações de overbooking aprovadas em 2015.
- O indicador 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, reflete a prioridade dada à educação préescolar e 1º ciclo, com 52 operações, e também alguns projetos dirigidos às minorias, decorrentes de 17
operações de regeneração urbana, nas vertentes centros históricos e bairros críticos. A meta definida
para 2015 já foi superada. Já se encontram executados 100% dos projetos, para os projetos dos eixos 2 e
3.
No que se refere à realização física executada dos indicadores comuns comunitários, no Eixo 3, verificase que todos os indicadores que têm valor contratado já se encontram parcial ou integralmente
executados.

No que respeita à repartição da informação por género, no indicador com o código 1 (Empregos criados)
inclui 992 postos de trabalho referentes a 65 operações do Eixo 3. O indicador 35 (Nº de empregos
criados turismo) inclui 1 posto de trabalho referente a uma operação do no Eixo 3.
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Quadro 3.34: Realização Física do Eixo Prioritário 3
Indicadores

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Indicadores Eixo (alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Realização Contratada
Relevância de projetos de
regeneração urbana
(população beneficiada)

2

243.509

262.638

Realização Executada
Metas

1.698.230

877.489

1.478.214

1.478.214

316091

555.465

1.478.214

1.478.214

10.000

1.478.214
1.478.214
800.000

Valor de Referência
Realização Contratada
Requalificação do espaço
público (Valor médio de área
pública intervencionada)

0

674

Realização Executada
Metas

656

4

4

4

35

4

4

4
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0

600

Valor de Referência
Parcerias institucionais para
a regeneração urbana (Nº de
entidades públicas e
privadas envolvidas nas
intervenções integradas)
Regeneração de Centros
Históricos e Bairros Críticos
(Nº de operações apoiadas)

Realização Contratada

7

7

Realização Executada
Metas

54

42

40

40

2

4

15

40

40
40

10

50

Valor de Referência
Realização Contratada

175

153

145

145

Realização Executada

2

54

111

145

Metas

145
145

0

150

Valor de Referência
Realização Contratada
Alunos abrangidos pela
construção de centros
escolares do 1.º CEB

14

9.453

9.453

11.364

Realização Executada
Metas

10.852

10.433

10.352

9255

10.433

10.352

10.352
10.352

2.750

13.000

Valor de Referência
Realização Contratada
Nº de centros escolares do
1.º CEB construídos

32

32

37

Realização Executada
Metas

37

36

36

32

36

36

36
36

9

50

Valor de Referência
Nº de alunos abrangidos
pela remodelação/ampliação
de centros escolares do1º
CEB
Nº de centros escolares do
CEB remodelados/ampliados
Nº de centros escolares do
CEB remodelados/ampliados

Realização Contratada

3.093

Metas

3.297

3.884

3.884

3.875

3.644

3.644

3.875

3.875
3.875

450

4.000

Valor de Referência
Realização Contratada

14

14

16

Realização Executada
Metas

16

16

16

15

15

16

16
16

5

23

Valor de Referência
Realização Contratada

Equipamentos de apoio ao
imigrante (nº de projetos)

3.093

Realização Executada

0

0

0

0

Realização Executada
Metas

2

Valor de Referência
Nº de utentes com
necessidades especiais de
apoio abrangidos por
serviços de proximidade
apoiados

Realização Contratada

0

Metas

1.390

2.771

2.771

890

2.171

2.771

2.771
2.771

1.500

1.500

Valor de Referência
Realização Contratada

Equipamentos sociais (nº de
projetos)

1.790

Realização Executada

2

3

22

Realização Executada
Metas

19

17

17

3

16

16

17
16

3

6

Valor de Referência

Indicadores Comuns Comunitários (core indicators)
Indicadores
1. Empregos criados
(empregos directos
criados, em
equivalente tempo
inteiro)

27. Nº de projetos de
Resíduos Sólidos

Realização
Contratada
Realização
Executada
Metas
Realização
Contratada
Realização
Executada

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

14

992

14

936

2015

Total
992
936

500
2

0

1

1

3

3

0

1

3

3
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Indicadores Comuns Comunitários (core indicators)
Indicadores

34. Nº de projetos
(turismo)

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

36. Nº de projetos
(educação)

37. Nº de alunos que
beneficiam das
intervenções

Metas
Realização
Contratada
Realização
Executada
Metas
Realização
Contratada
Realização
Executada
Metas
Realização
Contratada
Realização
Executada
Metas
Realização
Contratada
Realização
Executada
Metas
Realização
Contratada
Realização
Executada

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

2
1

8

32

0

9

10

10

1

2

3

7

10

10
10
46

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1

1
1

14

46

46

53

1
n.d.

1

53

52

52
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47

51

52

52

14.736

14.317

14.227

12.899

14.077

14.227

52
12.546

14.661

14.227
14.227
14328

39. Nº de projetos que
2
35
102
323
152
145
145
asseguram a
sustentabilidade e
5
54
111
145
melhoram a
atratividade das
Metas
237
cidades
41. Nº de projetos
Realização
14
50
55
71
67
69
69
dirigidos aos jovens e
Contratada
às minorias, que
Realização
50
67
69
visam promover a
Executada
oferta de serviços
para a igualdade de
Metas
65
oportunidades e a
inclusão social
Notas: O apuramento por Eixo, no ano 2011, do indicador comunitário 34, por lapso não explicitou operações do Eixo 3, tendo apenas
sido reportados dados no Eixo 2.
O apuramento por Eixo, no ano 2011, dos indicadores comunitários 39 e 41, por lapso incluíram operações dos Eixos 2 e 3 indicando o
reporte como sendo associado apenas ao Eixo 3.

3.3.2 Análise qualitativa

Processo de Seleção e Concursos
No Eixo Prioritário 3, até 31 de Dezembro de 2014 foram abertos 12 concursos e efetuado um convite
(Engenharia Financeira – Iniciativa Jessica) com um montante global FEDER a concurso de 125,9
milhões de euros, excedendo o fundo programado para o eixo. Dos 12 concursos e um convite, estavam
contratados e decididos 12. Uma vez que em 2014 foi aberto um Aviso da tipologia “Saúde”, cuja decisão
só ocorre em 2015.
O total do FEDER aprovado neste âmbito foi de 92,9 milhões de euros, incluindo as operações
contratadas no âmbito da Politica de Cidades – tipologias Bairros críticos e centros históricos.
Salienta-se que o valor do fundo em candidaturas aprovadas diminuiu, face a 2013, devido a rescisões e
reprogramações em baixa ocorridas no ano 2014.
Os montantes do custo total constantes do quadro abaixo foram atualizados, face ao ano 2013, com os
valores das reprogramações, ocorridas em 2014.

145
145

69
69

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Quadro 3.35: Eixo 3 - Processo de seleção por Tipologia Projeto
Processo de Seleção por Concurso e/ou períodos de candidatura
em aberto a 31Encerrados a 31-12-2013
12-2014
dos quais Decididos
Fundo
Fundo em
Fundo
Fundo (euros)
Nº
Nº
concurso
candidaturas
(euros)
Nº
(euros)
aprovadas
(euros)

Total até 31-12-2013
Regulamento /
Tipologia de Operação
Nº

Iniciativa Comunitária
Jessica
Parcerias para a
Regeneração Urbana
(Centros Históricos e
Bairros Críticos)
Rede de Equipamentos
Culturais

1

5.000.000

0

3

45.000.000

0

2

2.000.000

Req. Rede Escolar 1º
CEB e Pré-Escolar

6

Saúde Lisboa - Aviso 1

1

Total

0

1

5.000.000

1

5.000.000,00

0

3

45.000.000

3

36.795.177,65

0

0

2

2.000.000

2

1.140.001,84

69.900.000

0

0

6

69.900.000

6

49.937.553,96

4.000.000

0

1

4.000.000

0

0

0

125.900.000

0

125.900.000

92.872.733,45

Das tipologias de projeto previstas no Eixo 3 do Programa Operacional Regional de Lisboa (PORL),
verifica-se que não foram abertos concursos para os seguintes Regulamento Específicos: Equipamentos
para a Coesão Local; Património Cultural.

Gráfico 3.29: Nº de Concursos por tipologia – Eixo 3
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No que respeita à Política das Cidades, os três concursos referem-se à tipologia requalificação e
reintegração de bairros críticos e centros históricos, envolvendo um montante FEDER a concurso de
30.000.000 €, e um concurso na tipologia requalificação de centros históricos, com um montante FEDER
a concurso de 15.000.000 €. Nestes 3 concursos, o valor do fundo em candidaturas aprovadas, reflete os
montantes das operações aprovadas.
Em 2014, como atrás referido, foi aberto um Aviso da tipologia “Saúde”, cuja decisão só ocorre em 2015.
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Tempos Médios de Decisão
Em média, no eixo 3, o tempo médio efetivo de decisão, sobre os concursos decididos, foi de 84 dias,
superior ao previsto que era 71 dias. Os atrasos verificados justificam-se pelos concursos da Rede de
Equipamentos Culturais - Programação cultural em rede, onde se prolongou o tempo de decisão,
justificando-se este facto por se ter procedido à abertura de um só período de candidaturas, no âmbito de
um Aviso inter-regional. O facto de as operações integrarem simultaneamente, entidade beneficiárias de
várias Regiões, exigiu um esforço e necessidade de concertação e articulação de procedimentos entre os
cinco Programas Operacionais Regionais, a DGARTES e o Ministério da Cultura, que se traduziu num
processo moroso.

Quadro 3.36: Tempos Médios de Decisão no Eixo 3 (nº dias)
Prazo médio
Previsto
5
91

Prazo médio
Efetivo
5
86

Rede de Equipamentos Culturais

135

250

Req. Rede Escolar 1º CEB e Pré-Escolar

50

41

71

84

Regulamento
Iniciativa Comunitária Jessica
Parcerias Regeneração Urbana (Centros Históricos e Bairros Críticos)

Total

Gráfico 3.30: Prazos Previstos e efetivos por tipologia (nº dias)
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Grau de Admissibilidade e Seletividade das Operações
No Eixo 3, das 364 candidaturas apresentadas com um investimento total previsto de 408,0 milhões euros,
foram admitidas 338 candidaturas com um investimento previsto de 372,3 milhões euros, representando
cerca de 93% das candidaturas apresentadas a concurso.
Esta taxa de admissibilidade foi calculada apenas com as candidaturas apresentadas correspondentes a
concursos com decisão.
Por tipologia de operação, verifica-se que, a taxa de admissibilidade é elevada, excetuando-se a
Requalificação da Rede Escolar onde houve 7 operações não admitidas e Regeneração Urbana. A não
admissibilidade na Rede Escolar relacionou-se com a ausência de parecer prévio obrigatório por parte do
Ministério da Educação e o estado embrionário do procedimento concursal das operações submetidas a
concurso.

Quadro 3.37: Concursos Decididos Eixo 3 – Admissibilidade e Aprovações
Regulamento
Iniciativa
Comunitária
Jessica
Parcerias
Regeneração
Urbana (Centros
Históricos
e
Bairros Críticos)
Rede
de
Equipamentos
Culturais
Req.
Rede
Escolar 1º CEB
e Pré-Escolar
Total

Candidaturas
apresentadas

Custo total
apresentado

Candidaturas
admitidas

Custo total
admitido

Candidaturas
aprovadas

Custo total
aprovado

1

10.206.165

1

10.206.165

1

10.206.165

213

102.154.839

200

84.598.208

145

60.292.470

11

2.880.121

11

2.880.121

10

2.605.373

139

292.821.709

126

274.594.746

52

80.173.963

364

408.062.834

338

372.279.240

208

153.277.971

Quadro 3.38: Concursos Decididos Eixo 3 – Taxa Admissibilidade e Aprovações

Regulamento

Iniciativa
Comunitária
Jessica
Parcerias
Regeneração
Urbana (Centros
Históricos e
Bairros Críticos)
Rede de
Equipamentos
Culturais
Req. Rede Escolar
1º CEB e PréEscolar
Total

Tx
Admissibili
dade
(Candid.)

Tx
Admissibilidade
(Custo Total)

Tx de
Aprovação
bruta
(Candid.)

Tx de
Aprovação
bruta
(Custo
Total)

Tx de
Aprovação
líquida
(Candid.)

Tx de
Aprovação
líquida
(Custo Total)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

94%

83%

68%

59%

73%

71%

100%

100%

91%

90%

91%

90%

91%

94%

37%

27%

41%

29%

93%

91%

57%

38%

62%

41%
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Gráfico 3.31: Taxa de Admissibilidade Eixo 3 (Candidaturas)
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Em termos de seletividade, no eixo 3, constatamos uma significativa seletividade de operações em termos
comparativos do número de operações aprovadas face às apresentadas (Taxa de Aprovação Bruta com
57%), refletindo o elevado grau de seletividade da tipologia “Requalificação da Rede Escolar”.
O ano 2014 reflete, fruto das reprogramações em baixa, a diminuição da taxa de aprovação bruta na
tipologia da Regeneração Urbana.
Esta situação é idêntica em relação à taxa de aprovação líquida do eixo.
A seletividade das operações na tipologia “Requalificação da Rede Escolar “ advém da falta de dotação
orçamental do eixo e ao facto de algumas não terem atingido os valores mínimos de mérito para efeitos
de seleção.

Gráfico 3.32: Taxa de Aprovação Bruta Eixo 3 (Candidaturas)
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Gráfico 3.33: Taxa de Aprovação Líquida Eixo 3 (Candidaturas)
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Montantes Contratados
Em resultado dos concursos mencionados, e até ao final de 2014, as 208 operações aprovadas
encontravam-se todas contratadas.
Salienta-se que nos montantes contratados foram abatidos em número e valor as operações anuladas ou
rescindidas.

Quadro 3.39: Taxa de Contratação Eixo 3 (Candidaturas)

Regulamento

Nº
Candidaturas
Aprovadas

Fundo
Aprovado
(euros)

Nº de
contratos

Fundo
Contratado
(euros)

Taxa de
Contratação
(Candidaturas)

Taxa de
Contratação
(Fundo)

1

5.000.000,00

1

5.000.000,00

100%

100%

145

36.795.177,65

145

36.795.177,65

100%

100%

10

1.140.001,84

10

1.140.001,84

100%

100%

52

49.937.553,96

52

49.937.553,96

100%

100%

208

92.872.733,45

100%

100%

Iniciativa
Comunitária
Jessica
Parcerias
Regeneração
Urbana
(Centros
Históricos
e
Bairros
Críticos)
Rede de Equipamentos
Culturais
Req. Rede Escolar 1º
CEB e Pré-Escolar
Total
Ano 2014

208
0

92.872.733,45
-696.741,43

0

-696.741,43

Anulações e Rescisões
Até ao final do ano 2014, no Eixo 3, foram aprovadas 268 operações das quais foram anuladas ou
rescindas cerca de 60, representando uma taxa de anulação de 22%. A estas anulações corresponde um
valor de FEDER anulado /rescindido de aproximadamente 17,5 milhões de euros, equivalendo a 16% do
total aprovado, no eixo. A maioria destes processos de anulação /rescisão ficaram a dever-se à
incapacidade dos beneficiários em assegurar a execução das operações e a respetiva contrapartida
nacional. A tipologia com maior expressão, em termos de fundo anulado, foi a Regeneração Urbana.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Quadro 3.40: Taxa de Anulação Eixo 3 (Candidaturas)

Regulamento

Iniciativa
Comunitária
Jessica
Parcerias Regeneração
Urbana
(Centros
Históricos e Bairros
Críticos)
Rede de Equipamentos
Culturais
Req. Rede Escolar 1º
CEB e Pré-Escolar
Total
Ano 2014

Nº
Candidaturas
Aprovadas

Fundo
Aprovado
(euros)

Nº Anuladas /
Rescindidas

1

5.000.000,00

0

0

145

36.795.177,65

52

10

1.140.001,84

52

49.937.553,96

208
0

92.872.733,45
-696.741,42

Fundo
Anulado /
Resc. (euros)

Taxa de
Anulação
(Candidat.)

Taxa de
Anulação
(Fundo)

0

0

10.883.039,98

26%

23%

1

58.571,60

9%

5%

7

6.567.742,03

12%

12%

60
0

17.509.353,61
0

22%

16%

Gráfico 3.34: Taxa de Anulação / rescisão (Fundo)
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Gráfico 3.35: Taxa de Anulação / rescisão (Candidatura)
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Aprovações e Execução
Quadro 3.41: Candidaturas Aprovadas no Eixo 3 por Tipologia
Regulamento

Custo total

Custo total
elegível

Despesa
Pública

Fundo

% do Fundo

Engenharia Financeira - JESSICA

10.206.164,53

10.206.164,53

10.206.164,53

5.000.000,00

5.4%

60.292.470,31

54.863.450,14

54.854.908,07

36.795.177,65

39.6%

2.605.373,49

1.900.003,09

1.900.003,09

1.140.001,84

1.2%

49.937.553,96

53.8%

Política de Cidades - Parcerias para a
Regeneração Urbana (Centros
históricos e Bairros críticos)
Rede Equipamentos Culturais –
Programação Cultural em Rede
Req. da Rede Escolar 1º Ciclo Edu. PréEscolar
Total

80.173.963,21

76.939.605,93

76.939.605,93

153.277.971,54

143.909.223,69

143.900.681,62

-1.079.142,15 €

-1.075.548,43 €

-10.347.170,18 €

Ano 2013

92.872.733,45

100%

-696.741,42 €

Até ao final de 2014 foi aprovado no Eixo 3 um investimento elegível de 144 milhões de euros, a que
corresponde um FEDER de 92,9 milhões de euros e que representa cerca de 108% do total programado
para este eixo.
O montante FEDER acumulado em 2014 (líquido de anulações e rescisões), neste eixo, mostra um
diferencial negativo face ao ano anterior devido às reprogramações com valores em baixa, reduzindo a
taxa de overbooking no Eixo de 109% para 108%.
A Iniciativa Jessica foi incluída no Eixo 3, por apesar de se tratar de engenharia financeira, estar
associada a projetos de regeneração urbana, representando aproximadamente 5% do total do fundo
aprovado no Eixo.

Execução Financeira e Pagamentos aos beneficiários
Quadro 3.42: Execução e Pagamentos no Eixo 3

Regulamento

Custo total
elegível
Executado

Despesa
Pública
Executada

Fundo
Executado

Fundo Pago

Req. da Rede
Escolar 1º Ciclo Edu.
Pré-Escolar

76.930.688,47

76.930.688,47

49.931.757,61

49.697.043,05

100%

100%

50.210.156,67

50.201.614,60

33.346.692,77

33.775.990,38

91%

92%

1.668.873,49

1.668.873,49

1.001.324,09

979.907,34

88%

86%

10.206.164,53

10.206.164,53

5.000.000,00

5.000.000,00

100%

100%

Total

139.015.883,16

139.007.341,09

89.279.774,47

89.452.940,77

96%

96%

Ano 2014

7.652.378,05

7.652.378,05

5.170.026,87

5.718.278,26

Política de Cidades Parcerias para a
Regeneração
Urbana (Centros
históricos e Bairros
críticos)
Rede Equipamentos
Culturais –
Programação
Cultural em Rede
Engenharia
Financeira JESSICA

Taxa de
Taxa de
realização pagamento
(EX/AP)
(PG/AP)

|207

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
O total de despesas pagas pelo beneficiário, ou seja o total do investimento elegível executado, até ao fim
do ano 2014, atingiu no Eixo 3, o montante de 139 milhões de euros, sendo valor da despesa pública de
139 milhões de euros e um FEDER de 89,3 milhões euros. A taxa de realização financeira, face ao
aprovado, para este eixo foi de 96%.
Em termos de pagamentos aos beneficiários, foi transferido o montante FEDER de 89,5 milhões de euros,
correspondendo a uma taxa de 96% do aprovado.
As diferenças de FEDER verificadas entre os montantes pagos e os montantes executados devem-se ao
pagamento de adiantamentos não certificáveis.

Aprovação e execução por NUTS III Eixo 3
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Até ao final do ano de 2013, verificou-se que no Eixo 3, na NUTS III correspondente à Grande Lisboa,
foram aprovados 89 projetos, com um total de FEDER de 46,9 milhões € o que corresponde a cerca de 50%
do montante FEDER total aprovado para a Região de Lisboa, neste eixo, no mesmo período.
Para a NUTS III correspondente à Península de Setúbal, foram aprovados 116 projetos, com um
montante de 40,5 milhões € de FEDER, os quais representam 44% do total do fundo aprovado. A
diminuição do número de projetos e valor FEDER deve-se a reprogramações e encerramentos com
alteração do fundo aprovado.
Relativamente a operações de carácter Não Regionalizável, ou seja, cujos investimentos abrangem mais
do que uma NUTS III ou cinco concelhos, foram aprovados 3 projetos, com um FEDER de 5,5 milhões de
euros, representando cerca de 6% do total FEDER aprovado na Região de Lisboa, referindo-se às
tipologia da Rede de equipamentos culturais- programação em rede e à Iniciativa Jessica.
No que respeita à repartição por concelho, na Grande Lisboa, destaca-se o concelho de Lisboa, como o
que maior fundo comunitário aprovado obteve. Na Península de Setúbal, em termos de FEDER aprovado,
salientam-se os concelhos de Almada e Setúbal.

A distribuição do número de operações e respetivo financiamento FEDER aprovado, na totalidade da
Região, no Eixo 3, está patente nos quadros e gráficos seguintes:

Quadro 3.43: Aprovações por NUTS III Eixo 3
Nº de Projetos

Custo total
elegível

Despesa Pública

Fundo Comunitário

Grande Lisboa

89

70.829.836,84 €

70.829.836,84 €

46.887.485,07 €

Península Setúbal

116

62.106.381,84 €

62.097.839,77 €

40.525.144,10 €

Não Regionalizável

3

10.973.005,01 €

10.973.005,01 €

5.460.104,28 €

208

143.909.275,69 €

143.900.733,62 €

NUT III

Total

92.872.785,45 €

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Gráfico 3.36: Eixo 3 NUTIII - Repartição do FEDER Aprovado
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Quadro 3.44: Aprovações Eixo 3 Concelho
Concelho
Alcochete

Custo total elegível

Despesa Pública

Fundo Comunitário

1.284.623,02

1.284.623,02

827.392,00

18.631.906,43

18.631.906,43

12.310.215,00

Amadora

7.553.720,33

7.553.720,33

4.909.918,21

Barreiro

5.164.389,58

5.164.389,58

3.238.409,85

Almada

Cascais

6.324.552,49

6.324.552,49

4.110.959,13

Lisboa

21.339.196,51

21.339.196,51

14.745.544,35

Loures

4.505.648,40

4.505.648,40

2.928.671,46

Mafra

8.949.190,13

8.949.190,13

5.767.159,81

Moita

1.103.474,67

1.103.474,67

729.254,06

554.793,37

554.793,37

360.615,69

Odivelas

8.997.150,36

8.997.150,36

5.872.433,60

Oeiras

2.397.255,37

2.397.255,37

1.556.768,39

Palmela

8.291.126,83

8.282.584,76

5.598.926,35

Seixal

3.564.379,66

3.564.379,66

2.316.846,77

Montijo

Sesimbra

4.130.221,01

4.130.221,01

2.609.281,25

19.381.467,27

19.381.467,27

12.534.203,13

Sintra

4.025.115,04

4.025.115,04

2.616.324,78

Vila Franca de Xira

6.738.008,21

6.738.008,21

4.379.705,34

Setúbal

Não Regionalizável
TOTAL

10.973.005,01
143.909.223,69

10.973.005,01
143.900.681,62

5.460.104,28
92.872.733,45
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Gráfico 3.37: Eixo 3 NUTIII - FEDER Aprovado por Concelho
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Execução por NUT III:
No que respeita à execução financeira, verifica-se que, no Eixo 3, na Grande Lisboa, foi executado um
montante FEDER 44,3 milhões €, correspondendo a 50% de total executado no Eixo 3, sendo a taxa de
execução face à aprovação de 95%.
Para a NUTS III correspondente à Península de Setúbal, foi executado o montante de 39,5 milhões € de
FEDER, correspondendo a 44% de total executado no Eixo 3, sendo a taxa de execução face à
aprovação de 98%.
Relativamente a operações de carácter Não Regionalizável, o FEDER executado foi de 5,4 milhões euros,
com uma taxa de execução / aprovação de 99%.
No que respeita à repartição por concelho, na Grande Lisboa, o concelho de Lisboa foi o que mais
contribuiu para a execução financeira. Na Península de Setúbal, contribuíram de forma mais significativa
para este indicador os concelhos de Almada e Setúbal.
O quadro e gráficos seguintes ilustram a repartição da execução financeira na Região e respetivos pesos
percentuais:

Quadro 3.45: Execução por NUTS III Eixo 3
NUT III

Custo total
elegível

Despesa Pública

Fundo
Comunitário

Tx EX/AP (Fundo)

Grande Lisboa

67.574.879,09 €

67.574.879,09 €

44.351.335,30 €

95%

Península de
Setúbal

60.587.405,57 €

60.578.863,50 €

39.539.978,79 €

98%

Não Regionalizável

10.853.598,50 €

10.853.598,50 €

5.388.460,38 €

99%

Total

139.015.937,16 €

139.007.395,09 €

89.279.828,47 €

96%

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014

Gráfico 3.38: Eixo 3 NUTS III - Repartição do FEDER executado
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Quadro 3.46: Execução Eixo 3 Concelho
Concelho

Custo total elegível

Despesa Pública

Fundo Comunitário

Tx EX/AP
(Fundo)

Alcochete

1.280.487,19

1.280.487,19

824.910,50

100%

Almada

17.257.973,27

17.257.973,27

11.417.844,43

93%

Amadora

7.507.510,05

7.507.510,05

4.879.881,53

99%

Barreiro

5.150.679,29

5.150.679,29

3.230.279,65

100%
100%

Cascais

6.324.552,49

6.324.552,49

4.110.959,13

Lisboa

18.135.624,05

18.135.624,05

12.242.795,02

83%

Loures

4.505.648,40

4.505.648,40

2.928.671,46

100%

Mafra

8.949.190,12

8.949.190,12

5.767.159,80

100%

Moita

1.100.174,67

1.100.174,67

727.604,06

100%

Montijo

554.793,37

554.793,37

360.615,69

100%

Odivelas

8.991.975,36

8.991.975,36

5.869.069,85

100%

Oeiras

2.397.255,37

2.397.255,37

1.556.768,39

100%

Palmela

8.291.126,83

8.282.584,76

5.598.926,35

100%

Seixal

3.564.379,66

3.564.379,66

2.316.846,77

100%

Sesimbra

4.130.221,01

4.130.221,01

2.609.281,25

100%

Setúbal

19.257.570,28

19.257.570,28

12.453.670,09

99%

Sintra

4.025.115,04

4.025.115,04

2.616.324,78

100%

Vila Franca de Xira

6.738.008,21

6.738.008,21

4.379.705,34

100%

Não Regionalizável

10.853.598,50

10.853.598,50

5.388.460,38

TOTAL

139.015.883,16

139.007.341,09

89.279.774,47

99%
96%
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Gráfico 3.39: Eixo 3 - FEDER Executado Concelho
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Anulações / Rescisões NUT III:
Verifica-se que no final de 2014 das 60 operações anuladas ou rescindidas no Eixo 3, 25 localizam-se na
Grande Lisboa e 35 operações na Península de Setúbal. O montante de fundo anulado e rescindido
correspondeu a 5,5 Milhões de euros na Grande Lisboa e a 12 milhões na Península de Setúbal,
representando respetivamente 32% e 68% do total do fundo rescindido no Eixo.

Quadro 3.47: Anulações / Rescisões por NUTS III Eixo 3
Custo total
elegível

Despesa Pública

Fundo
Comunitário

NUT III

Nº de Operações

Grande Lisboa

25

10.039.929,32

9.816.589,32

5.545.739,70

Península de
Setúbal

35

21.411.227,10

21.377.832,60

11.963.613,91

Total

60

31.451.156,42

31.194.421,92

17.509.353,61

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Gráfico 3.40: Eixo 3 NUTIII Fundo Anulado /Rescindido
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Operações de Referência
Das operações que já se encontravam fisicamente encerradas até final do ano 2014, salientamos pela
sua natureza e relevância, operações no âmbito das parcerias para a regeneração urbana tipologia
Centros Históricos e Bairros Críticos.

No âmbito da Regeneração Urbana, vertentes Centros Históricos, salientamos dentro do Programa de
Ação “A Mouraria - As Cidades Dentro da Cidade”, promovido pelo município de Lisboa, a intervenção
do Sítio do Fado na Casa da Severa, visando a requalificação de um edifício degradado e respetiva
envolvente tornando-o numa zona atrativa, fomentando desta forma o turismo e a dinamização económica
local.

Situação Inicial e Final do Sítio do Fado na Casa da Severa

No âmbito da Regeneração Urbana, vertentes Centros Históricos, salientamos dentro do Programa de
Ação “Recuperação e Dinamização do Centro Histórico de Palmela”, promovido pelo município de
Palmela, intervenções de requalificação do espaço público e do ambiente urbano, requalificação de
edifícios e ações de promoção e divulgação. A implementação destas operações visou a requalificação do
espaço público, promover iniciativas indutoras de novos comportamentos, não só em termos de
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convivialidade pública como também de reabilitação do edificado e de introdução de novas atividades
económicas e culturais.

Situação Inicial e Final - Requalificação do Largo do Pelourinho - Praça Duque e Requalificação do
Largo do Município Zona adjacente
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Situação Inicial e Final - Requalificação das galerias da Praça de Armas e Remodelação de
Espaços Museológicos

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014

Situação Atual - Ações de Divulgação e Promoção: “Patrimónios” - Conhecer o Centro Histórico de
Palmela”

|217

No âmbito da Regeneração Urbana, vertente Bairros Críticos, salientamos dentro do Programa
Integrado “Quinta da Mina - Cidade para Todos” intervenções de requalificação urbana nomeadamente:
arranjos exteriores, conservação do edificado, e ações imateriais. A implementação destas operações
visou a qualificação do território, dinamização económica, a coesão social e qualificação da população.

Situação Inicial e Final - Requalificação Urbana da Quinta da Mina e Cidade Sol

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Situação Atual - Conservação do exterior do Pavilhão Municipal Luis de Carvalho

|218

Situação Atual - Conservação do edifício de apoio ao movimento associativo dos moradores

Situação Atual - Execução dos Arranjos Exteriores da Escola EB1 de Santo António da Charneca

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Durante: Divulgação do Programa de Parcerias para a Regeneração Urbana
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No âmbito do Regulamento da Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo e da Educação PréEscolar, tipologia cujo valor FEDER aprovado representa cerca de 16% do total do fundo Programado
para o POR Lisboa, destacamos novos equipamentos escolares que apresentam uma elevada qualidade
arquitetónica e dispõem de espaços inovadores como sejam hortas pedagógicas, equipamentos
multimédia e auditórios.

Construção de Jardim-de-infância da EB/JI n.º1 da Moita (Palheirão)
LISBOA-03-0944-FEDER-000103
Beneficiário: Município da Moita:
Elegível aprovado: 415.912,75€
Fundo aprovado: 270.343,29€ (65.00%)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Construção de um edifício constituído por 3 salas de pré-escolar, uma sala polivalente e um refeitório.
Alunos abrangidos: 75
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NOVA ESCOLA EB1/JI Gomes Freire de Andrade, Oeiras
LISBOA-03-0944-FEDER-000802
Beneficiário: Município de Oeiras:
Elegível aprovado: 2.368,303,37€
Fundo aprovado: 1.539,397,19€ (65.00%)
Construção de 16 salas de aula do 1º ciclo e de 3 salas do pré-escolar
Alunos abrangidos: 459

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
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3.3.1 Problemas significativos encontrados na implementação do Eixo
Prioritário e medidas tomadas

Genericamente, as principais dificuldades observadas no Eixo 3 são transversais ao Programa e ao
próprio QREN e prendem-se, no essencial, com o atraso no arranque ou no ritmo de execução das
operações consequência das dificuldades observadas, por parte de um número significativo de
beneficiários, em mobilizar os recursos financeiros necessários ao cofinanciamento dos projetos. Esta
situação tem vindo a ser agravada ao longo deste período de programação. Neste contexto, a falência de
muitos dos empreiteiros que executam obras financiadas tem contribuído para atrasos adicionais na plena
execução das operações.
Para a entidades públicas a Lei dos compromissos tem assumido um papel relevante na incapacidade de
mobilização de recursos para realização dos projetos.
Este cenário tem conduzido à desistência dos beneficiários de algumas operações, a propostas de
rescisão dos contratos, por parte da Autoridade de gestão, e à continuidade da “bolsa de descativação”
que permite monitorizar de forma rigorosa os prazos de início e implementação dos projetos.
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Por forma a minimizar os impactos no beneficiário e a permitir a concretização das operações, a
Autoridade de Gestão do POR Lisboa, emitiu a alteração à Orientação de Gestão nº 14/2013 e respetivos
aditamentos, alargado os prazos máximos para a execução das operações.
Tal como em anos anteriores, em 2014, verificou-se a apresentação de pedidos de pagamento por parte
dos beneficiários com significativas falhas processuais, o que continua a originar uma significativa
percentagem de recusa de pedidos de pagamento, reprogramações das operações e consequente atraso
na execução das mesmas.
Também ao nível da contratação pública se continuam a detetar inúmeras falhas que conduzem à não
elegibilidade da respetiva despesa.
Realçamos ainda como processo moroso e que tem vindo a conduzir a significativos atrasos, neste Eixo 3,
o Regulamento da Rede de Equipamentos Culturais - Programação cultural em rede, devido à abertura de
um só período de candidaturas, no âmbito de um Aviso inter-regional. O facto de as operações integrarem
simultaneamente, entidade beneficiárias de várias Regiões, tem vindo a exigir um esforço e necessidade
de concertação e articulação de procedimentos entre os cinco Programas Operacionais Regionais, a
DGARTES e o Ministério da Cultura.
Relativamente aos principais problemas constantes do relatório anual de controlo apresentado pela
Autoridade de Auditoria, nos termos da subalínea i), da alínea d) do n.º 1 do artigo 62.º do Regulamento
(CE) n.º 1083/200612, bem como as medidas adotadas pela Autoridade de Gestão na sua resolução, ver
ponto 2.3 do presente relatório.
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3.4 Eixo Prioritário 4 – Assistência Técnica
3.4.1 Cumprimento de metas e análise de progressos

Quanto à implementação física no Eixo 4, apresentam-se em seguida, na tabela 3.51, os indicadores de
implementação física do Programa Operacional, também patente no Anexo VII do presente relatório de
execução.
Na análise dos indicadores deste Eixo, salientamos o seguinte:


Taxa de Execução da despesa Fundo (n+3) – Em 2014 já não se aplica o indicador (n+3), apenas
(n+2);



Taxa de Execução da despesa Fundo (n+2) – Este indicador apenas tem meta definida para 2015,
no entanto o valor atingido em 2014 foi de 109%;



Tempo médio de apreciação de candidaturas (nº de dias) – O tempo médio de apreciação de
candidaturas a dezembro de 2014 situava-se nos 79 dias, igual ao de 2013 uma vez que não se
verificou qualquer concurso em 2014, este valor é inferior à meta definida para 2010 (90 dias);



Nível de desmaterialização de processos associados programação e acompanhamento – O
nível de desmaterialização mantém-se nos 100%, superior à meta definida para 2010 e já atingindo a
meta de 2015;



Percentagem de Ações de candidaturas objeto de verificação junto dos beneficiários – a
percentagem de verificações junto dos beneficiários cifrou-se em 48%, (superior à meta definida de
40% de 2010).

Quadro 3.48: Realização Física do Eixo Prioritário 4

Indicadores
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(alínea c do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006)
Realização 21% 155% 334% 229%
Contratada
Realização Taxa de
Executada
execução da
Metas
100%
despesa Fundo
Valor
de
(N+3)
Referência /
Situação de
Partida
Realização 21%
40%
88% 116% 131% 106%
Contratada
Realização Taxa de
Executada
execução da
Metas
despesa Fundo
Valor de
(N+2)
Referência /
Situação de
Partida
Realização 81
80
86
77
79
79
Contratada
Realização Tempo médio de
Executada
apreciação de
Metas
90
candidaturas (Nº
Valor de
de dias)
Referência /
Situação de
Partida
Nível de
Realização 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2015

Total
-

100%

106%

100%

79

90

100%
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Indicadores
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(alínea c do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006)
desmaterialização
Contratada
de processos
Realização associados
Executada
programação e
Metas
80%
acompanhamento
Valor de
Referência /
Situação de
Partida
Realização 0%
25%
26%
33%
39%
48%
Contratada
Ações de
Realização Verificação (% de
Executada
Ações de
candidaturas
Metas
40%
objeto de
Valor de
verificação junto
Referência /
dos beneficiários)
Situação de
Partida

2015

Total

100%

48%
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3.4.2 Análise qualitativa
Durante 2014 não foi aberto qualquer concurso no Eixo Prioritário, contudo a dotação do concurso da
Assistência Técnica ao abrigo do Aviso n.º 7 foi reforçada em 2.154.209,36€ (FEDER), bem como um
ligeiro aumento da taxa de cofinanciamento, por decisão da Comissão Diretiva do PORLisboa, reunida em
23-07-2014.
Na sequência desta decisão da Comissão Diretiva, os beneficiários apresentaram as respetivas
reprogramações às candidaturas, algumas das quais foram aprovadas durante o ano de 2014. Neste
sentido, verificou-se um aumento do Fundo aprovado em candidaturas, conforme se pode verificar no
quadro seguinte:

Quadro 3.49: Eixo 4 - Processo de seleção por Tipologia Projeto (em €)
Processo de Seleção por Concurso e/ou períodos de candidatura
Total até 31-12-2014

Em aberto a 31-12-2014

Encerrados a 31-12-2014
dos quais Decididos

Regulamento
Nº

Fundo (euros)

Nº

Fundo (euros)

Nº

Fundo concurso
(euros)

Nº

Fundo em
candid.
aprovadas
(euros)

Assistência Técnica

7

11.030.000,00

0

0,00

7

11.030.000,00

7

9.123.629,70

Total

7

11.030.000,00

0

0,00

7

11.030.000,00

7

9.123.629,70

Em 2014

-

-

-

-

-

-

-

776.214,93

Tempos Médios de Decisão
No eixo 4 o tempo médio efetivo de decisão, sobre os concursos decididos, foi de 31 dias, inferior ao
previsto que era 49 dias. De referir ainda que este tempo é bastante inferior à média do Programa, 79 dias.

Grau de Admissibilidade e Seletividade e Aprovação das Operações
No Eixo 4, das 31 candidaturas apresentadas com um investimento total previsto de cerca de 16,5
milhões de euros, foram admitidas e aprovadas a totalidade das candidaturas apresentadas a concurso,
traduzindo-se num montante FEDER aprovado de cerca de 9,1 milhões de euros.
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Quadro 3.50: Concursos Decididos Eixo 4 – Admissibilidade e Aprovações (em €)

Regulamento

Candidaturas
apresentadas

Custo total
apresentado

Candidaturas
admitidas

Custo total
admitido

Candidaturas
aprovadas

Custo total
aprovado

Assistência
Técnica

31

16.471.333,74

31

16.471.333,74

31

12.687.783,05

Total

31

16.471.333,74

31

16.471.333,74

31

12.687.783,05

2014

0

971.766,67

0

971.766,67

0

227.997,13
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Quadro 3.51: Candidaturas Aprovadas no Eixo 4 (em €)
Regulamento

Custo total

Custo total elegível

Despesa Pública

Fundo

Assistência
Técnica
Total

12.687.783,05

11.724.752,83

11.724.752,83

9.123.629,70

2014

227.997,13

578.070,07

578.070,07

776.214,93

Os beneficiários da Assistência Técnica são, além da CCDRLVT (Comissão Diretiva e Secretariado
Técnico do POR Lisboa e Observatório das Dinâmicas Regionais), os Organismos Intermédios,
designadamente, AICEP, IAPMEI, ADI e AML. A repartição do FEDER aprovado por beneficiário
encontra-se patente no gráfico seguinte:

Gráfico 3.41: FEDER Aprovado por beneficiário (%) Eixo 4
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IAPMEI
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No que respeita às tipologias de despesa apoiadas no âmbito deste Eixo, ver Capítulo 5 do presente
relatório de execução.

Execução Financeira e Pagamentos aos beneficiários

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Quadro 3.52: Execução e Pagamentos no Eixo 4 (em €)
Custo total
elegível
Executado

Despesa
Pública
Executada

Fundo
Executado

Total

8.505.395,41

8.505.395,41

6.266.282,46

Em 2014

1.891.772,56

1.891.772,56

1.572.436,68

Regulamento

Taxa de
realização
(EX/AP)

Taxa de
pagamento
(PG/AP)

6.403.335,10

68,7%

70,2%

1.266.062,57

-

-

Fundo Pago

Assistência
Técnica
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O total de despesas pagas pelo beneficiário, ou seja, o total do investimento elegível executado até ao fim
do ano 2013 atingiu, no Eixo 4, o montante de 8,5 milhões de euros, sendo o mesmo valor de contribuição
pública, e um FEDER de 6,3 milhões de euros. A taxa de realização financeira, face ao aprovado, foi
assim de 68,7%.
Em termos de pagamentos aos beneficiários, foi transferido o montante FEDER de 6,4 milhões de euros,
correspondendo a uma taxa de pagamento de 70,2% do FEDER aprovado.
As diferenças de FEDER verificadas entre os montantes pagos e os montantes executados devem-se ao
pagamento de adiantamentos previstos no Regulamento Específico “Assistência Técnica”.
Por tipologia de beneficiário, a execução e pagamentos apresentam a seguinte distribuição:

Quadro 3.53: Execução e Pagamentos no Eixo 4, por tipologia de beneficiário (em €)

Tipologia de
Beneficiário
Administração
Direta Serviços
Centrais
Administração
Indireta
Serviços
Personalizados
Empresas não
financeiras
públicas
e
participadas
maioritariamen
te pelo sector
público
Administração
Autónoma
Local
Entidade
Privada
sem
fins lucrativos
Total Eixo 4

N.º
Oper
.
16

CustoTotal
Eleg.
Aprovado

Fundo
Aprovado

CustoTotal
Eleg.
Executado

Fundo
Executado

Fundo
Pago

10.004.560,8 7.903.335,4 7.104.256,8 5.278.486,3 5.426.858,5
4
4
7
9
5

Taxa de
realizaçã
o
(EX/AP)

Taxa de
pagament
o (PG/AP)

66,8%

68,7%

4

574.295,82

402.007,07

574.295,82

402.007,07

402.007,07

100,0%

100,0%

4

588.658,53

428.220,84

427.092,83

305.964,07

294.644,55

71,5%

68,8%

5

246.856,53

172.799,57

186.863,38

130.804,37

130.804,37

75,7%

75,7%

2

310.381,11

217.266,78

212.886,51

149.020,56

149.020,56

68,6%

68,6%

11.724.752,8 9.123.629,7 8.505.395,4 6.266.282,4 6.403.335,1
3
0
1
6
0

68,7%

70,2%

31

Conclusão e Encerramento dos Projetos

O Eixo 4 tem 31 operações, das quais 68% já se encontram encerradas com saldo pago e 13% aguardam
a apresentação do relatório final para se proceder ao seu encerramento. Atualmente, apenas se
encontram em execução as candidaturas para o período 2013-2015, que representam 19% do total das
operações apresentadas a este Eixo.
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Quadro 3.54: Projetos Concluídos e em Conclusão (em €)
Aprovado
Estado do projeto
Em curso
Encerrado
pago

com

Projetos
fisicamente

saldo

concluídos

Total

N.º Proj

Custo Total
Elegível

Executado
Fundo

Custo Total
Elegível

Fundo

6

4.780.197,63

4.262.441,06

1.697.433,01

1.500.708,78

21

5.039.148,15

3.527.403,70

5.039.148,15

3.527.403,70

4

1.905.407,05

1.333.784,94

1.768.814,25

1.238.169,98

31

11.724.752,83

9.123.629,70

8.505.395,41

6.266.282,46

3.4.3 Problemas significativos encontrados na implementação do Eixo
Prioritário e medidas tomadas
Ao longo de 2014 não se verificaram problemas significativos neste eixo, de salientar apenas o que tem
sido referido em relatórios anteriores quanto à morosidade e complexidade na apresentação de pedidos
de pagamento, por parte dos beneficiários e consequente validação de despesa por parte da Autoridade
de Gestão. Esta dificuldade advém das tipologias de despesas imputadas ao Regulamento,
designadamente despesas com pessoal, respetivos descontos para a caixa geral de aposentações, IRS,
comprovativos das transferências bancárias, entre outros. Contudo, de referir que o reforço de dotação
permitiu um acréscimo de Fundo executado de 1.572.436,68 € neste eixo.
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4. Grandes Projetos e Projetos Ambientais

4.1 Grandes Projetos
Não aplicável ao POR Lisboa.

4.2 Projetos Ambientais
Não aplicável ao POR Lisboa.
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5. ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Ao Eixo 4 – Assistência Técnica do POR Lisboa foi atribuída uma dotação FEDER de 9,97 milhões de
euros. Este valor, que representa cerca de 3,25% do montante total de FEDER afeto ao POR Lisboa,
respeita os limites regulamentares estabelecidos no n.º 1 do artigo 46.º do Regulamento (CE) n.º
1083/2006, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 284/2009.
A 31 de dezembro de 2014, o financiamento FEDER aprovado no âmbito da Assistência Técnica era de
9,1 milhões de euros, distribuído por 31 operações que garantiram o funcionamento dos sistemas e
estruturas de coordenação, gestão, acompanhamento, avaliação e controlo do Programa Operacional
Regional de Lisboa (Autoridade de Gestão e Organismos Intermédios).

Após conclusão das operações de concursos anteriores, com as consequentes descativações, verificouse que existia uma dotação FEDER disponível no Eixo 4 de 2.154.209,36€.
Neste sentido, por decisão da Comissão Diretiva do PORLisboa, reunida em 23-07-2014, foi reforçada
em 2.154.209,36€ a dotação FEDER no âmbito do concurso da Assistência Técnica ao abrigo do Aviso
n.º 7, aprovando ainda um ligeiro aumento da taxa de cofinanciamento, ajustando-se essa taxa em
função da necessidade de convergência para a taxa de financiamento média programada no Eixo 4, que
é de 78,00%.
O reforço aprovado teve a seguinte distribuição por beneficiário:
(em €)

FEDER

CP Nacional

Custo Total

Tx
cofinanc.

55%

1.184.815,15

0,00

1.184.815,15

100,0%

OBSERV

4%

86.168,37

21.542,09

107.710,47

80,0%

IAPMEI

24%

517.010,25

129.252,56

646.262,81

80,0%

AICEP

6%

129.252,56

32.313,14

161.565,70

80,0%

ADI

8%

172.336,75

43.084,19

215.420,94

80,0%

AML

3%

64.626,28

16.156,57

80.782,85

80,0%

Total

100%

2.154.209,36

242.348,55

2.396.557,91

89,89%

Beneficiário

Distrib. %

CCDRLVT

30

Na sequência desta decisão da Comissão Diretiva, os beneficiários apresentaram as respetivas
reprogramações às candidaturas, as quais foram aprovadas durante o ano de 2014 e início de 2015.
O quadro seguinte reproduz a execução financeira da Assistência Técnica até 31 de dezembro de 2014
e durante o ano 2014, face ao programado (2007 – 2013):

Quadro 5.1: Fundo Aprovado / Executado e Pago (em €)

FEDER (2007-2014)

%

FEDER
(2014)

aprovado

9.123.629,70

91,5%

776.214,93

executado

6.266.282,46

62,9%

1.572.436,68

pago

6.403.335,10

64,2%

1.266.062,57

FEDER Programado
(2007-2013)
9.967.398,00

Gráfico 5.1: Fundo Programado, Aprovado, Executado e Pago (em €)

277
30

Com exceção do Observatório das Dinâmicas Regionais
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12.000
9.967
10.000

9.124

mil. €

8.000
6.266

6.403

6.000

4.000
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2.000

0
Programado

Aprovado

Executado

Pago

FEDER

A aprovação destas operações veio permitir às entidades beneficiárias - CCDRLVT (Comissão Diretiva e
Secretariado Técnico do PORLisboa e Observatório das Dinâmicas Regionais), AML, IAPMEI, ADI e
AICEP (as 3 últimas entidades com responsabilidade na gestão dos sistemas de incentivos do
PORLisboa) - o cofinanciamento a uma taxa média de 78% dos investimentos essenciais para o
cumprimento dos objetivos definidos no artigo 3º do Regulamento Específico Assistência Técnica e
relacionadas com as tipologias definidas nas alíneas a), c), d), e) e f) do art.º 4º do mesmo Regulamento:
a) Estudos, projetos e ações destinadas a assegurar a conceção, preparação, gestão,
acompanhamento, controlo, monitorização e avaliação dos POR;
c) Estudos, projetos e ações necessários à implementação das diversas tipologias de operações,
dinamização de observatórios de desenvolvimento regional, elaboração, dinamização e seguimento
de agendas prioritárias, de programas de ação e de iniciativas piloto de desenvolvimento regional e
dinamização de ações inovadoras de identificação e disseminação de boas práticas de âmbito
regional ligadas aos objetivos e à estratégia do respetivo POR;
d) Criação e funcionamento de todas as estruturas de apoio técnico e respetivo apoio logístico de
cada POR;
e) Estudos, projetos e ações de promoção, publicidade e divulgação do POR;
f) Instalação e desenvolvimento de instrumentos eficazes e tecnologicamente adequados de recolha
e tratamento da informação, designadamente georreferenciada, necessária às tarefas de gestão,
controlo, acompanhamento, monitorização e avaliação do POR;
O gráfico que a seguir se apresenta, mostra a percentagem de investimento elegível aprovado por
tipologia de operações, sendo a «Criação e funcionamento de todas as estruturas de apoio técnico e
respetivo apoio logístico» a de maior representatividade.

Gráfico 5.2: Investimento aprovado por tipologia de operações (art.º 4º do RE)
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8%
3%

13%
5%
a)
c)
d)
e)
f)

71%

No Custo Total Elegível Executado a 31 de dezembro de 2014 estão inseridas despesas respeitantes à
realização de atividades que visam capacitar a Autoridade de Gestão do PORLisboa para o eficaz
desenvolvimento das suas competências, nomeadamente, despesas com:
a)

Remunerações e encargos sociais, contratação de pessoal, aquisição de bens e serviços,
recuperação e adaptação de instalações;

b)

Encargos próprios ao funcionamento das estruturas técnicas e administrativas de planeamento,
coordenação, gestão, controlo, acompanhamento, monitorização, avaliação e comunicação do PO;

c)

Implementação, desenvolvimento e funcionamento de sistemas de informação para a gestão,
acompanhamento, controlo interno, monitorização e avaliação do PO, incluindo aquisição e aluguer
de equipamento informático e desenvolvimento de aplicações informáticas específicas;

d)

Aquisição de serviços necessários ao planeamento, programação, conceção, preparação, gestão,
controlo, acompanhamento, monitorização e avaliação do PO, incluindo estudos, trabalhos,
consultadoria técnica e patrocínio judiciário;

e)

Aquisição de bens e serviços nos domínios da Internet, multimédia, publicidade, design de
comunicação, informação, publicidade, divulgação e sensibilização;

f)

Ações específicas de formação e aperfeiçoamento, no âmbito das funções de acompanhamento,
avaliação e controlo interno;

g)

Encargos com instalações incluindo rendas e trabalhos de adaptação.

O gráfico sequente representa o peso percentual da despesa elegível executada de acordo com as
tipologias acima identificadas:

Gráfico 5.3: Despesas elegíveis validadas (art.º 8º do RE)
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30,0%
20,0%
10,0%

6,2%

7,1%

7,2%
0,4%

0,03%

1,6%

e)

f)

g)

0,0%
a)

b)

c)

d)

O comportamento da CCDRLVT (Comissão Diretiva e Secretariado Técnico do PORLisboa e
Observatório das Dinâmicas Regionais), em termos de tipologia de despesa executada, não é muito
diferente do apresentado para o total das entidades beneficiárias, conforme se pode comprovar no
gráfico sequente:

Gráfico 5.4: Despesas elegíveis validadas, AG e CODR

80,0%

72,4%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
9,3%

10,0%

10,6%
6,0%
0,5%

0,1%

1,1%

e)

f)

g)

0,0%
a)

b)

c)

d)

As principais dificuldades observadas no Eixo 4 encontram-se referidas no ponto 3.4.3. Problemas
significativos encontrados na implementação do Eixo Prioritário e medidas tomadas do capítulo 3 relativo
a este eixo.
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6. INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Durante o ano de 2014 centramos as ações de comunicação na divulgação dos projetos em curso ou já
concluídos e nos resultados de execução do Programa Operacional. O ciclo de programação de fundos
estruturais 2014-2020 foi, também um tema predominante na informação vinculada.
Houve o cuidado de manter atualizada a informação sobre resultados e execução financeira do
Programa Operacional, assim como de “obra” realizada com o objetivo de alcançar uma maior aceitação
da mensagem que se pretendeu transmitir e de aumentar os níveis de notoriedade do Programa e da
aplicação dos Fundos Estruturais.

Ações de divulgação, informação e publicidade previstas e concretizadas – 2014

6.1 Comunicação Web
O site do POR Lisboa disponibiliza informação atualizada sobre as ações de gestão do PO,
nomeadamente avisos de abertura de concursos, projetos aprovados, orientações de gestão e
conteúdos noticiosos de iniciativas realizadas que funciona em conjugação com os avisos eletrónicos
que enviam uma mensagem de alerta.
No site do POR Lisboa são ainda divulgadas iniciativas das diversas instituições ligadas à gestão do
QREN.


Site www.porlisboa.qren.pt

Ações do Plano de Comunicação e Resultados Alcançados
Ações

Período de
execução
previsto

Observações | memória
descritiva | resultados esperados

Site POR Lisboa

2014

drop-box para sugestões, pedidos,
etc.

Metas anuais
definidas no
Plano de
Comunicação
100% de taxa de
resposta aos
pedidos /
sugestões /
reclamações

Resultados

Executado

|233

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Ações do Plano de Comunicação e Resultados Alcançados
Ações

Período de
execução
previsto

Observações | memória
descritiva | resultados esperados

Objetivo: manter atualizada a
perceção dos públicos locais e
regionais aos projetos em curso e
em
concurso
sempre
com
associação do PORL ao QREN e
aos Fundos Europeus. Atualização
contínua.
Atualização
contínua
com
informação específica sobre a
conclusão de projetos.

Lista de beneficiários no
website

2014

Identificação e
localização geocartográfica de projetos
do PORL

2014

Atualizar com informação específica
sobre a conclusão dos projetos.

2014

Sempre que ocorram novidades/
alterações no site, consideradas
relevantes, tais como avisos de
abertura
de
concursos
e
aprovações.
http://www.porlisboa.qren.pt e link
direto para site http://qren.pt .

Avisos eletrónicos
destinados aos
beneficiários e
potenciais beneficiários
registados no site

Metas anuais
definidas no
Plano de
Comunicação
efetuados através
da drop box do
PORL

Resultados

20 000 visitantes
/ ano

Executado

mensal

Executado
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Executado

20

Executado

Os indicadores da análise estatística ao site revelam-nos o tráfego, a usabilidade e os conteúdos mais
procurados.
Em 2014 foram disponibilizados 122 novos documentos, entre os quais: Legislação; Regulamentos
(alteração aos Regulamentos Específicos); Orientações Técnicas e Orientações de Gestão; Aviso de
Abertura de Concurso; Relatórios; Newsletter, Lista de beneficiários com a designação das operações e
os montantes das subvenções públicas a estas atribuídas e documentos no âmbito do período de
programação 2014 – 2020.
Foram, ainda divulgados 5 Avisos de Abertura de Concursos com a seguinte distribuição por tipologia:
Saúde, Promoção e Capacitação Institucional, Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino
Básico e da Educação Pré-Escolar, Reabilitação Urbana e Sistema de apoio a Infraestruturas Científicas
e Tecnológicas.
Foram publicadas 58 notícias e enviados 19 avisos eletrónicos aos beneficiários e potenciais
beneficiários.
Execução dos indicadores previstos
Fórmula de cálculo

Metas

2014

Visitas ao site do POR Lisboa

Indicadores

N.º de visitantes / ano

20 000

85 432

Taxa de respostas aos pedidos/ sugestões/
reclamações efetuados através da drop box do
POR Lisboa

n.º de respostas x 100
100%

100%

20

5

Emissão de avisos eletrónicos, para difusão
junto
aos
beneficiários
e
potenciais
beneficiários do POR Lisboa, sempre que
ocorram novidades/ alterações no site,
consideradas relevantes (avisos de abertura de
concursos e aprovações, etc.)

N.º de registos

N.º de emissões / ano

O número de visitas ao site do POR Lisboa aumentou bastante relativamente ao ano anterior.
Acreditamos que esta situação se deve, essencialmente, ao facto de se ter efetuado mais concursos
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para apresentação de candidaturas e ao maior número de documentos disponibilizados sobre o Portugal
2020.

90.000

85.432

80.000

70.000
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60.000

50.000

45.254
39.167

37.576

36.181

40.000

36.211
33.328

30.000

20.000

10.000

4.553

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

n.º visitas

Das 85.432 visitas ao site http://www.porlisboa.qren.pt/, 16.049 resultaram de novos utilizadores, que
corresponde a 56,89% do total de visitas. As fontes de tráfego mais utilizadas para aceder ao site do
POR Lisboa foram através de pesquisa em motores de busca, referência ao Programa Operacional
noutros sites e tráfego direto.

Fontes de Tráfego

27,84%
direto

40,99%

ref erência

22,96%

pesquisa

não def inido

Durante o ano de 2014 foram efetuadas 85.432 visualizações de páginas do site do POR Lisboa sendo
que as páginas com maior interação foram: a homepage com 24.522, “Avisos/Concurso” com 7.150
visualizações, Formulários com 6.489, “Programa Operacional Regional de Lisboa” com
5.861, ”Informação Financeira e Georreferenciada das operações aprovadas” 3.622 visualizações,
mantendo-se a preferência pelo tipo de informação.
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Lista de Beneficiários

Cumprindo com o disposto na alínea d) do artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 1828/2006, o Programa
Operacional Regional de Lisboa publica, em formato eletrónico, a lista de beneficiários referindo a
seguinte informação organizada por eixos prioritários, código da operação, designação da operação,
designação de beneficiário, custo elegível aprovado e fundo aprovado.
A lista de beneficiários passou a ser atualizada mensalmente e encontra-se disponível, em formato Excel,
no site do POR Lisboa, menu “Aprovações”.
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Informação Financeira e Georreferenciada das Operações Aprovadas e POR Lisboa em
Imagens

Estas áreas do site disponibilizam informação relativa aos montantes das subvenções públicas,
aprovado e executado, e ainda uma descrição e imagens da operação. Permitem pesquisar informação
por operação, concelho ou regulamento.
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e-Newsletter

O site do POR Lisboa e a e-Newsletter são os principais meios de difusão das notícias do Programa
Operacional. No final de 2014, a e-Newsletter contava com 4.166 destinatários registados.
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As principais notícias do POR Lisboa são, também, divulgadas no site e e-newsletter da CCDR-VT
(http://www.ccdr-lvt.pt/pt/) e redes sociais (facebook e twitter).
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6.2 Ações publicitárias implementadas

Ações do Plano de Comunicação e Resultados Alcançados
período de
ações

Ações especiais
dirigidas a jornalistas

Visitas
Reportagens
Entrevistas
Boas práticas
(suplementos,
documentários,
séries temáticas)
Sessões de
formação e
informação para
estudantes de
jornalismo
Conferência de
Imprensa de
Encerramento e
Balanço

execução
previsto

2014

metas anuais
definidas no Plano

resultados

de Comunicação

Balanço do PORL com
associação do PORL ao
QREN e aos Fundos
Europeus
com
o
aprofundamento necessário
para a boa preparação dos
mediadores.

Não Executado

2014
2014
2014

Não Executado
Não Executado
Executado

2014

Não Executado

2014

Não Executado

Nov.2013

Não Executado

Ações especiais
para atores e
parceiros:

2014

Publicação de
publicidade
institucional na
imprensa

2014

Publicação de
publicidade dirigida
na imprensa

2014

Ações especiais em
rádios locais

2014

Suplemento /
encarte dedicado ao
QREN e ao PORL
Banners para
websites de
parceiros ou
beneficiários:
empresas, agentes
de I&DT, agências
de inovação, centros
de investigação,
centros de
desenvolvimento de
produto

observações | memória
descritiva | resultados
esperados

Objetivo:
assegurar
a
perceção
dos
públicos
locais e regionais do
envolvimento do PORL, do
QREN e dos Fundos
Europeus
nos
projetos
realizados.
Objetivo:
assegurar
a
perceção
dos
públicos
locais e regionais do
envolvimento do PORL, do
QREN e dos Fundos
Europeus
nos
projetos
realizados.
Objetivo:
assegurar
a
perceção dos resultados
obtidos e do envolvimento
do PORL, do QREN e dos
Fundos
Europeus
nos
projetos realizados.
Ações de balanço com
recurso a técnicas de
interatividade com ouvintes.

Executado

5 ano

Não Executado

5 ano

Não Executado

Não Executado

2014

Dar a conhecer os projetos
3 x 2000 exemplares
e a execução do PORL.

Não Executado

2014

Destacar a conclusão dos
projetos com balanço de
resultados.

Não Executado
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Execução dos indicadores previstos
Indicadores
Inserções publicitárias de divulgação do
POR Lisboa (avisos de abertura de
concursos, eventos, etc.)
Taxa de sucesso do acolhimento, por
parte dos media, dos press releases
enviados pela Autoridade de Gestão
Contactos
com
os
media
para
esclarecimentos complementares
de
conteúdos negativos

Análise qualitativa de conteúdos nos
media



Fórmula de cálculo

Metas

2014

N.º de inserções / ano

10

0

60%

0%

Número de contactos

50

0

N.º de notícias por ano

40 notícias
positivas
40 notícias
neutras
20 notícias
negativas

N.º de notícias x 100
N.º de press releases

Análise dos conteúdos nos media

Notícias: FAVORABILIDADE EM IMPACTE FINANCEIRO

6.760€
29%
Positivas
16.304€
71%

Equilibradas

55

0
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Frequência
Número de notícias veiculadas

55

Net AVE
Valor líquido do espaço editorial
ocupado a preços de tabela de
publicidade, em função da
diferença entre o AVE da
informação favorável e AVE
desfavorável

23K €

|242

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

3,2

Durante o período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro foram analisadas 55 notícias para
o PO Lisboa, que resultaram numa Favorabilidade média de 3,2 pontos e num Net AVE positivo de
23.064 €.Janeiro foi de longe o mês mais mediático do ano, já que no dia 31 foi noticiado que o PO
Lisboa iria ter um reforço de verbas na ordem dos 40 por cento no âmbito no novo QCA. Esse tema teve
amplo retorno pois a notícia foi reproduzida em vários meios online de relevo, como TVI 24, Negócios ou
Público.
A informação de 2014 foi maioritariamente equilibrada, não se registando qualquer notícia negativa para
o Programa.

TEMAS EM NET AVE:

Projetos;
8.340 €; 36%

Projetos:
Gestão/Execução:

Gestão/Execução;
14.724 €; 64%



Exemplos de notícias publicadas
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Ações de informação dirigidas a potenciais beneficiários, beneficiários e público em geral
Ações do Plano de Comunicação e Resultados Alcançados
período
ações

Dia da Europa

de execução
previsto
2014

observações | memória
descritiva | resultados
esperados
Colocação da bandeira da
União Europeia na sede da
Autoridade
de
Gestão
e
destaque no site do PORL.

metas anuais
definidas no
Plano de
Comunicação

resultados

Executado
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Ações do Plano de Comunicação e Resultados Alcançados
período
ações

Eventos públicos de
conclusão de
projetos



de execução
previsto
2014

observações | memória
descritiva | resultados
esperados
Destacar a conclusão dos
projetos com balanço de
resultados e sua importância
para a comunidade regional.

metas anuais
definidas no
Plano de
Comunicação

resultados

Executado em
articulação com
os beneficiários

Edições para Web

InfoData (newsletter semestral do Observatório RLVT) que tem como objetivo de disseminar a
informação e dar visibilidade às dinâmicas regionais
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Eventos organizados pelo POR Lisboa

Resultados POR Lisboa e Portugal 2020
Sessão Pública Anual de Divulgação de Resultados do POR Lisboa
Auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo
31 de janeiro 2014No decorrer desta sessão foram destacados alguns dos projetos apoiados e os
resultados obtidos à data em termos execução financeira.
Na sessão foram também apresentadas as prioridades para o FEDER e FSE no período de
programação 2014 – 2020.

PPT Resultados do POR
Lisboa

PPT Prioridades FEDER 20142020

PPT Prioridades FSE 20142020

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
PPT Resultados do POR
Lisboa

PPT Prioridades FEDER 20142020

PPT Prioridades FSE 20142020
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Execução dos indicadores previstos
Indicadores
Organização de eventos de carácter
regional e sub-regional (Grande Lisboa
e Península de Setúbal)
Nível de participação dos beneficiários
e potenciais beneficiários nos eventos
de carácter regional e sub-regional



Fórmula de cálculo
N.º de eventos / ano

Média de participantes
por evento

Metas

2014

1 regional

1

2 sub-regionais

0

100 participantes
(eventos regionais)
50 participantes
(eventos subregionais)

110

Dia da Europa - 9 de Maio

Foi hasteada a bandeira da União durante uma semana na fachada das instalações da Autoridade de
Gestão do POR Lisboa e disponibilizou-se no site do POR Lisboa um texto alusivo à União Europeia.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
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Boas Práticas relativamente a medidas de informação e publicidade

Responsabilidade da Autoridade de Gestão:


Visitas a projetos

Para além do acompanhamento da execução do projeto no terreno, a Autoridade de Gestão do POR
Lisboa faz questão, sempre que possível de estar presente nas sessões públicas promovidas pelo
beneficiário que assinalam a conclusão do projeto.
Fortaleza de Santiago (Sesimbra)

Reabertura da Casa do Corpo Santo (Setúbal)

Oficina de artes Manuel Cargaleiro (Seixal)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014

Regeneração Urbana da vila de Coruche

 Banco de imagens do POR Lisboa

POR Lisboa em Imagens é um arquivo de imagens e vídeos sobre operações aprovadas pelo Programa
Operacional Regional de Lisboa, que são exemplo de boas práticas.
Esta galeria de imagens e vídeos, que em alguns casos apresenta a situação antes e depois da
concretização da operação, complementa os conteúdos das áreas “Informação Financeira e
Georreferenciada das Operações Aprovadas” e “Aprovações / Lista de Beneficiários”. Estas três áreas
do site do POR Lisboa são fundamentais para desenvolver e manter uma relação de proximidade com o
público do Programa e visam assegurar uma opinião positiva ou no mínimo justa.
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A atualização frequente destes conteúdos é útil para motivar a visita ao site e conquistar a confiança
numa informação apelativa, objetiva e precisa.

Responsabilidade do Beneficiário:
A Responsabilidade dos beneficiários relativamente a medidas de informação e publicidade está
consagrada na legislação comunitária. Esta obrigatoriedade tem como objetivo informar os públicos-alvo
e público em geral da aplicação dos fundos estruturais.
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6.3 Públicos-alvo e as ações realizadas
As ações de comunicação concretizadas foram, essencialmente, direcionadas para os beneficiários,
potenciais beneficiários e comunicação social, sendo a divulgação de projetos o enfoque da
comunicação.
Público-Alvo
Potenciais
beneficiários

Ações Realizadas
beneficiários

e

Website; e-Newsletter; Georreferenciação dos Projetos; Sessões
Públicas de Divulgação e Apresentação de Resultados.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Público-Alvo

Ações Realizadas

Serviços
executivos
e
de
acompanhamento do POR Lisboa

Website; Reunião de Aconselhamento Estratégico do POR
Lisboa; Reunião da Comissão de Acompanhamento do POR
Lisboa;

Meios de comunicação social

Website

Público em geral

Website; e-Newsletter; Sessões Públicas de Divulgação

6.4 Execução Financeira do Plano - 2014
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Em 2014 o investimento com a implementação de medidas previstas no plano foi de 59.151,89 euros,
repartido da seguinte forma:

Executado em 2014

euros

Publicidade

319,80

Informação por canais próprios

21.113,66

Ações promocionais para mediadores
Ações para
beneficiários

beneficiários

e

818,43

potenciais

Total

36.900,00
59.151,89

6.5 Ações do Plano 2007 – 2013 | Previstas e Resultados

Período de
ações

1

2

3

4

5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Elaboração da Estratégia e do
Plano de Comunicação
Validação da Estratégia e do
Plano de Comunicação junto
dos atores do desenvolvimento
da Região de Lisboa
Identificação e seleção da
Mensagem Essencial do PORL
e das mensagens essenciais a
associar a cada um dos eixos
de intervenção
Elaboração da logomarca e
manual de normas gráficas
Elaboração
de
grelhas
gráficas para suportes de
comunicação
que
serão
produzidos ao longo do período
de programação
Publicidade institucional
Publicidade dirigida (anúncios,
candidaturas,
concursos,
eventos)
Apresentações em powerpoint
Estacionário
Sinalética
Placas de publicitação de
financiamento

execução
previsto

observações | memória descritiva |
resultados esperados

2007 | 2008

2008

metas anuais
definidas no
Plano de
Comunicação

resultados

Executado
A melhor forma de mobilizar para a
participação é envolver os interessados
na elaboração dos conceitos. A
validação do plano de comunicação
pelos atores regionais vai nesse sentido.

Executado

2008

Executado

2007 | 2008

Executado

2007 | 2008

Objetivo: dar unidade e dar identidade a
todos os suportes gráficos que venham a
ser necessários ao longo do PORL.

Executado

2008

Executado

2008

Executado

2008
2008
2008

Executado
Executado
Executado

2008

5.7

Website PORL

2008

5.8

Convites

2008

Executado
Executado em
2007
Executado

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Período de
ações

5.9

execução
previsto

Suplemento / encarte

2008

5.10

Videografismos

2008

5.11

Materiais
diversos
divulgação e oferta

5.12

Material promocional: Brochura

2008

Evento público de apresentação
(sessão de esclarecimento) do
PORL a nível regional

2007

6

de

7

Evento público de apresentação
(sessão de esclarecimento) do
PORL a públicos segmentados)

8

Site POR Lisboa

9
10

10.1

Edição da regista LVT dedicada
ao QREN e ao PORL
Ações especiais
jornalistas

dirigidas

a

Kit especial para jornalistas
sobre o QREN e o PORL

2008

2008 | 2010 |
2011 | 2012

observações | memória descritiva |
resultados esperados

metas anuais
definidas no
Plano de
Comunicação

resultados
Não
executado
Não
executado

Objetivo: reforçar a imagem do POR
Lisboa, em associação ao QREN e aos
Fundos Europeus.

Executado
1 brochura

Executado em
2009
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Executado

Objetivo: dar informação aprofundada a
potenciais beneficiários e gerar interesse
pelo PORL e pelo QREN. Procura-se dar
visibilidade à Política de Coesão da EU.

2008

Lançamento do website do PORL com
drop-box para sugestões, pedidos, etc.

2009 | 2010 |
2011 | 2012 |
2013

Objetivo: manter atualizada a perceção
dos públicos locais e regionais aos
Projetos em curso e em concurso
sempre com associação do PORL ao
QREN e aos Fundos Europeus.
Atualização contínua.

1 regional com uma
média de 100
participantes de
participantes e 2 subregionais com uma
média de 50
participantes
100% de taxa de
resposta aos pedidos /
sugestões /
reclamações efetuados
através da drop box do
PORL

20 000 visitantes / ano

Executado

Executado em
6.11.2007

Executado

Executado em
2009

2008
2008 | 2009 |
2010 | 2011 |
2012

Objetivo: criar oportunidades de notícia e
promover a preparação específica dos
mediadores.

2013

Balanço do PORL com associação do
PORL ao QREN e aos Fundos Europeus
com o aprofundamento necessário para
a boa preparação dos mediadores.

60% de taxa de
sucesso do
acolhimento, por parte
dos media, dos press
releases enviados pela
Autoridade de Gestão. |
Análise qualitativa de
conteúdos nos media 40 notícias positivas, 40
notícias neutras, 20
notícias negativas. | 50
contactos com os
media para
esclarecimentos
complementares de
conteúdos negativos.

Executado

Executado

2008

Executado
Executado

10.2

Visitas

2009 | 2010 |
2011 | 2012 |
2013

10.3

Reportagens

2008 | 2009 |
2010 | 2011 |
2012 | 2013

Executado
Não
executado em
2013

10.4

Entrevistas

2008 | 2009 |
2010 | 2011 |
2012 | 2013

Executado

2009 | 2013

Executado
2009

2009 | 2010 |
2011 | 2012 |
2013

Não
executado

Nov.2013

Não
Executado

10.5

10.6
10.7

11

Boas práticas (suplementos,
documentários,
séries
temáticas)
Sessões
de
formação
e
informação para estudantes de
jornalismo
Conferência de Imprensa de
Encerramento e Balanço
Ações especiais para atores e
parceiros:

2008 | 2009

Abertura de canais de cooperação e
informação com os media institucionais
de autarquias, universidades, empresas,
sindicatos, ONG. Objetivo: criação de
sinergias de comunicação entre o PORL

Executado
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Período de
ações

execução
previsto

2010 | 2011 |
2012

2013

12

Publicação
de
publicidade
institucional na imprensa

2008 | 2009 |
2010 | 2011 |
2012

2013

13

Publicação
de
publicidade
dirigida na imprensa

2008 | 2009 |
2010 | 2011 |
2012

2013

observações | memória descritiva |
resultados esperados
e os agentes no terreno. Mobilizar
esforços e dedicar espaços aos temas
do PORL e do QREN.
Alimentar com informação atualizada
canais de cooperação e informação com
os media institucionais de autarquias,
universidades, empresas, sindicatos,
ONG. Objetivo: manter atualizada a
perceção dos públicos locais e regionais
aos Projetos em curso e em concurso
sempre com associação do POR Lisboa
ao QREN e aos Fundos Europeus .
Objetivo: assegurar a perceção dos
públicos
locais
e
regionais
do
envolvimento do PORL, do QREN e dos
Fundos
Europeus
nos
Projetos
realizados.
Objetivo: manter viva a perceção pública
da associação do PORL ao QREN e aos
Fundos Europeus.
Objetivo: assegurar a perceção dos
públicos
locais
e
regionais
do
envolvimento do PORL, do QREN e dos
Fundos
Europeus
nos
Projetos
realizados.
Objetivo: manter atualizada a perceção
dos públicos locais e regionais aos
Projetos em curso e em concurso
sempre com associação do PORL ao
QREN e aos Fundos Europeus.
Objetivo: assegurar a perceção dos
resultados obtidos e do envolvimento do
PORL, do QREN e dos Fundos
Europeus nos Projetos realizados.

metas anuais
definidas no
Plano de
Comunicação

resultados

Executado
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Executado

5 ano

Executado 2008, 2009,
2010 e 2011
Não
Executado

5 ano

Executado 2008, 2009,
2010 e 2011

Não
Executado
Não
executado.

14

Ações
locais

especiais

em

rádios

2008 | 2009 |
2010 | 2011 |
2012

2013

15

2008 | 2009 |
2010 | 2011 |
2012

Evento anual

2013
16

Lista de
website

beneficiários

no

2008 | 2009 |
2010 | 2011 |
2012
2013

17

Identificação e localização geocartográfica de Projetos do
PORL

2009 | 2010 |
2011 | 2012
2013
2008 | 2009
2010 | 2011 |
2012 | 2013

18

Dia da Europa

19

Elaboração
Gestão

20

Avisos eletrónicos destinados

de

Manual

de

Em 2010
foram
difundidos
pela TSF 10
programas
"Objetivo
2013"
dedicados a
Projetos e
outras
temáticas do
POR Lisboa
Não
executado

2008
2008 | 2009 |

ações de balanço com recurso a técnicas
de interatividade com ouvintes.
Objetivo: dar visibilidade e reforçar a
transparência
dos
investimentos
realizados no âmbito do POR Lisboa e
do QREN.

Executado
2008, 2009,
2010, 2011

Encerramento do PORL.

Não
Executado

Atualização contínua.

Executado

Atualização contínua com informação
específica sobre a conclusão de
Projetos.
Google Earth: localização cartográfica
dos Projetos apoiados no quadro do
PORL.
Atualizar com informação específica
sobre a conclusão dos Projetos.
Colocação da bandeira da União
Europeia na sede da Autoridade de
Gestão e destaque no site do PORL.

Executado

Executado
Executado
Executado

Ferramenta de comunicação interna.
Sempre

que

ocorram

novidades/

Executado
20

Executado
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Período de
ações
aos beneficiários e potenciais
beneficiários registados no site

21
22

23

Suplemento / encarte dedicado
ao QREN e ao PORL
Videografismos, powerpoints e
CD interativo
Banners para websites de
parceiros
ou
beneficiários:
empresas,
agentes
de
investigação e desenvolvimento
tecnológico,
agências
de
inovação,
centros
de
investigação,
centros
de
desenvolvimento de produto

execução
previsto
2010 | 2011 |
2012 | 2013

2008 | 2009 |
2010 | 2011 |
2012 | 2013
2010 | 2011 |
2012

2010 | 2011 |
2012

2013

24

Seminários
temáticos
para
jornalistas sobre o QREN e o
POR Lisboa

2010 | 2011 |
2012

25

Eventos públicos de conclusão
de projetos

2013

26

Avaliação e controlo:
da Estratégia
Comunicação

e

Plano

de

da aplicação dos normativos e
procedimentos em vigor
do cumprimento das normas
estabelecidas
para
os
beneficiários



2009 | 2010 |
2011 | 2012 |
2013

metas anuais
definidas no
Plano de
Comunicação

resultados

3 x 2000 exemplares

Não
executado

alterações
no
site,
consideradas
relevantes, tais como avisos de abertura
de
concursos
e
aprovações.
http://www.porlisboa.qren.pt e link direto
para site http://qren.pt .
Dar a conhecer os Projetos e a execução
do PORL.
Suportes digitais para animação de
websites e apresentações públicas.

Executado

Objetivo: orientar a atenção dos
públicos-alvo para Projetos POR Lisboa.

Executado

|254

Destacar a conclusão dos projetos com
balanço de resultados.
Objetivo: preparar os jornalistas com
informação aprofundada de base para
notícias mais bem informadas sobre
Projetos e o POR Lisboa.
Destacar a conclusão dos projetos com
balanço de resultados e sua importância
para a comunidade regional.
Objetivo: nível de confirmações das
expectativas dos players regionais
relativamente à forma de divulgação do
POR Lisboa
Objetivo: auscultação a uma amostra de
entidades beneficiárias ou intervenientes
Ações de verificação e acompanhamento

Executado
Não
Executado

Executado
Avaliação dos
resultados entrevistas
por amostragem - 45
por cada fase do Plano
de Comunicação

Realização de
reportagem fotográfica
a pelo menos 25
operações.

Execução financeira do Plano de Comunicação a 31/12/2014
2007/2013



Relatório de
Execução
2010 e
Relatório de
encerramento

observações | memória descritiva |
resultados esperados

Programado

Executado

Total

525.000 €

644.699 €

Em %

100%

123%

Distribuição do orçamento por ações de informação e publicidade a 31/12/2014
Plano de Comunicação
Ações implementadas

Encargos com pessoal
Encargos com pessoal
Ações de divulgação e publicidade - reportagem fotográfica
Outros trabalhos especializados
Alojamento do Sistema de Informação do PORL
Outros trabalhos especializados
Desenvolvimento de software no âmbito do Sistema de Informação do
PORL
Outros trabalhos especializados

Valor €
164.132,46
164.132,46
62.135,35
62.135,35
204.862,50
204.862,50
75.041,23
75.041,23

Executado

Executado

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
Plano de Comunicação
Valor €

Ações implementadas
Edição da revista da CCDR-LVT dedicada ao POR Lisboa

24.000,00

Outros trabalhos especializados

24.000,00

Ações de divulgação e publicidade - Brindes

25.015,80

Outros trabalhos especializados

25.015,80

Ações de divulgação e publicidade - Eventos

21.488,44

Outros bens

25,00

Outros trabalhos especializados

2.699,33

Publicidade

5.400,00

Seminários, exposições e similares

12.294,11

Transportes

1.070,00

Publicidade

19.362,12

Publicidade

19.362,12

Deslocações e estadas

7.816,69

Deslocações, estadas e transportes

7.816,69

Ações de divulgação

40.844,20

Outros trabalhos especializados

40.844,20

Total Geral

644.698,79

Distribuição do orçamento por ações de informação e publicidade
Programado €

2007 / 2013

Executado €

Publicidade

127.500 €

46.654 €

37%

Informação por canais próprios

120.000 €

379.524 €

316%

Ações promocionais para mediadores

145.000 €

40.300 €

28%

Ações para beneficiários e potenciais beneficiários

132.500 €

178.221 €

135%

Total

525.000 €

644.699 €

123%



Execução dos Indicadores Previstos no Plano de Comunicação face às metas a atingir em
2013

20.000

Executado
até 2014
317702

Tx execução
face ao previsto
227%

100%

100%

100%

20

176

126%

Indicadores

Fórmula de cálculo

Metas anuais

Visitas ao site do POR Lisboa
Taxa de respostas aos pedidos/
sugestões/ reclamações efetuados
através da drop box do POR Lisboa
Emissão de avisos eletrónicos, para
difusão junto aos beneficiários e
potenciais beneficiários do POR
Lisboa,
sempre
que
ocorram
novidades/ alterações no site,
consideradas relevantes (avisos de
abertura de concursos e aprovações,
etc.)
Organização de eventos de carácter
regional e sub-regional (Grande
Lisboa e Península de Setúbal)
Nível
de
participação
dos
beneficiários
e
potenciais
beneficiários nos eventos de carácter

N.º de visitantes / ano
n.º de respostas x 100
N.º de registos

N.º de emissões / ano

N.º de eventos / ano
Média de participantes
por evento

1 regional

20

286%

2 sub-regionais

5

36%

100
participantes
(eventos

1.038

148%
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Indicadores

Fórmula de cálculo

regional e sub-regional

Inserções publicitárias de divulgação
do POR Lisboa (avisos de abertura
de concursos, eventos, etc.)
Taxa de sucesso do acolhimento, por
parte dos media, dos press releases
enviados pela Autoridade de Gestão
Contactos com os media para
esclarecimentos complementares de
conteúdos negativos

Análise qualitativa de conteúdos nos
media

Tx execução
face ao previsto

106

15%

10

29

41%

60%

390%

-

50

34

10%

286

102%

480

171%

regionais)
50 participantes
(eventos subregionais)
N.º de inserções / ano
N.º de notícias x 100
N.º de press releases
Número de contactos

N.º de notícias por ano

Edição de suportes de divulgação

N.º de suportes / fase

Distribuição postal de suplemento
dedicado à execução do POR Lisboa

N.º de suplementos /
ano x tiragem
Entrevistas por
amostragem
(Administração Local,
Sector empresarial e
Instituições de Ensino)

Nível
de
confirmações
das
expectativas dos players regionais
relativamente à forma de divulgação
do POR Lisboa

Executado
até 2014

Metas anuais

40 notícias
positivas
40 notícias
neutras
20 notícias
negativas
1 brochura
1 CD interativo
3x2000
exemplares
45/ Fase de
Lançamento

11

8%

1
0

33%
0%

2.800

47%

164

208%

6.6 Redes e Intercâmbios de Experiências



Rede de Comunicação QREN - A Comunicação Portugal 2020

As atividades de comunicação do
Portugal
2020,
centraram-se
na
construção dos instrumentos de base,
como sendo a conceção do logótipo,
respetivo manual de normas e
estacionário, e sítio de internet.
Em matéria de comunicação digital, o
esforço concentrou-se no lançamento
do portal do Portugal 2020, que integra
o ponto de acesso para submissão de
candidaturas - o Balcão 2020, tendo
sido lançado no dia 31 de julho de 2014,
em simultâneo com a assinatura do
Acordo de Parceria entre Portugal e a
Comissão Europeia.
Neste âmbito, foram definidos os
conteúdos e os layouts do sítio de
internet www.portugal2020.pt, bem
como os do Balcão 2020, conciliando a
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visão utilitária e comunicacional dos instrumentos de financiamento disponíveis, tendo sempre em conta
um dos desígnios deste novo quadro – o de facilitar o acesso aos fundos comunitários, para o qual a
comunicação desempenha um papel fundamental.
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Ainda neste âmbito, foi também criado, em novembro de 2014, um sistema de suporte eletrónico para
respostas a pedidos de informação sobre o Portugal 2020, tendo, em apenas dois meses, sido
respondidos 598 pedidos de informação.
A cerimónia de Cerimónia de Lançamento dos Programas Operacionais do Portugal 2020, que decorreu
na Fundação Champalimaud, no dia 19 de dezembro, e contou com 587 participantes, foi um dos pontos
altos do ano de 2014, tendo para o seu sucesso contribuído a ampla articulação entre os membros da
Rede de Comunicação do QREN, quer na feitura do filme de apresentação e lançamento do Portugal
2020 quer na realização da exposição patente.
Por fim, refira-se o espaço dedicado à reflexão e preparação da Comunicação do Portugal 2020, à
definição da sua estratégia, plano, visão, missão e valores, bem como da sua estrutura organizacional e
imagem gráfica, a lançar em 2015.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2014
7. CONCLUSÕES E PREVISÕES PARA 2015/2016

7.1 Síntese da Implementação do PORLisboa
O PORLisboa dispõe de uma dotação FEDER de 306,7 milhões de euros, a que se associa uma
comparticipação pública nacional de cerca de 115,2 milhões de euros, alavancando um montante global
de investimento previsto de 421,9 milhões de euros, o que representa uma taxa de cofinanciamento
média para o Programa Operacional de 72,70% (face à despesa pública).
A 31 de dezembro de 2014, o PORLisboa tinha já aprovado um investimento total de 712,7 milhões de
euros, um investimento elegível de 611,6 milhões de euros, uma despesa pública 445,0 milhões de
euros e um FEDER de 309,5 milhões de euros.
A taxa de compromisso, no mesmo período, atingiu os 101% face ao total programado, verificando-se
assim um decréscimo de 4 pontos percentuais em relação a 2013. Foi no Eixo 3 que se verificou uma
maior taxa de compromisso, atingindo os 108% da dotação do Eixo, embora se verifique uma
significativa diminuição em relação a 2012 resultante da rescisão de diversas operações. A taxa de
compromisso obtida no Eixo 1 foi de 98%, no Eixo 2 de 101%, também aqui se verificando que diminuiu
em relação ao ano anterior resultante da rescisão de diversas operações e reprogramações em baixa, e
no Eixo 4 de 92%.
O total do investimento elegível executado a 31 de dezembro de 2014 atingiu os 442 milhões de euros,
correspondendo-lhe uma despesa pública de 366 milhões de euros e um FEDER de 244 milhões de
euros.
Até 31 de dezembro de 2014 foram ainda efetuados pagamentos aos beneficiários no montante FEDER
de 249 milhões de euros, verificando-se um acréscimo em relação ao ano anterior e correspondendo a
uma taxa de 81% do aprovado, sendo que este valor não contempla os montantes pagos em operações
que vieram a ser anuladas/ rescindidas.

Quanto à execução, face aos valores contratados, destacam-se os seguintes indicadores que em 2014
atingiram 100%:


13. Nº de projetos



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



27. Nº de projetos de Resíduos Sólidos



31. Nº de projetos (prevenção de riscos)



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



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



36. Nº de projetos (educação)



37. Nº de alunos que beneficiam das intervenções



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



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

Em relação às metas definidas para 2015, os seguintes indicadores apresentam 100% de execução e
alguns já superaram a meta definida:


1. Empregos criados (empregos diretos criados, em equivalente tempo inteiro) (497%)



13. Nº de projetos – Transportes (100%)



22. Acréscimo de população servida por intervenções de expansão de sistemas de transporte
urbanos (100%)
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27. Nº de projetos de Resíduos Sólidos (150%)



31. Nº de projetos (prevenção de riscos) (100%)



32. População que beneficia de medidas de proteção contra cheias e inundações (100%)



33. População que beneficia de medidas de proteção contra incêndios e outros riscos naturais e
tecnológicos (exceto cheias e inundações) (100%)



36. Nº de projetos (educação) (100%)



39. Nº de projetos que asseguram a sustentabilidade e melhoram a atratividade das cidades (100%)



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 (103%)

Em termos acumulados, a 31 de dezembro de 2014 as despesas Earmarking que apresentaram a taxa
de execução mais elevada em relação ao aprovado, foram nos seguintes temas:

 Com uma taxa de execução de 100%
44

Gestão dos resíduos domésticos e industriais

52

Promoção de transportes urbanos limpos

53

Prevenção de riscos (incluindo a conceção e execução de planos e medidas destinados a prevenir e
gerir os riscos naturais e tecnológicos)

70

Ações específicas para aumentar a participação dos migrantes no emprego e assim reforçar a sua
inserção social

 Com uma taxa de execução entre 80% e 99%
75

Infraestruturas de ensino

13

Serviços e aplicações para os cidadãos (cibersaúde, ciberadministração, ciberaprendizagem, ciberinclusão, etc.)

61

Projetos integrados de reabilitação urbana e rural

43

Eficiência energética, cogeração, gestão da energia

62

Desenvolvimento de sistemas e estratégias de aprendizagem ao longo da vida nas empresas;
formação e serviços destinados a melhorar a adaptabilidade à mudança; promoção do
empreendedorismo e da inovação

7.2 Perspetivas para 2015/2016
No decurso do ano 2015, foram executados cerca de 20,1 milhões de euros, correspondendo a uma taxa
de execução fundo de 86,04%, face à dotação do programa. Para esta execução contribuíram as
operações em overbooking, na sequência da publicação de Deliberação da Comissão Ministerial de
Coordenação do QREN de 02.02.2015: “Aprovação de operações acima dos limites de programação nos
Programas Operacionais Regionais do Continente (QREN)”, concretamente tendo em consideração o
previsto na alínea b) do número 7 da mesma.
Prevê-se até ao final do ano 2015 a execução integral do Programa, podendo para tal ser enviados
pedidos de certificação à Comissão Europeia superiores a 100%.
A partir de setembro de 2015 poderá ser proposta uma reprogramação do Programa de modo a adequar
as dotações entre eixos prioritários, algumas dotações de temas prioritários e indicadores.
Tal como referido a propósito da realização financeira do programa, em 2015 houve abertura de novos
concursos em overbooking para colmatar as significativas quebras previstas no âmbito dos sistemas de
incentivos.
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Quanto à previsão de apresentação de pedidos de pagamento, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo
76º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006, de 11 de julho, o PORLisboa estima apresentar em 2014 o
montante FEDER de 53,8 milhões de euros. Esta previsão teve em consideração o disposto no n.º 1 do
artigo 79º do Regulamento CE 1083/2006, de acordo com o qual o total acumulado dos pagamentos
efetuados a título de pré-financiamento e dos pagamentos intermédios não pode ser superior a 95% da
participação dos fundos no Programa.
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8. GLOSSÁRIO DE SIGLAS

AdI - Agência de Inovação
AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal
BEI - Banco Europeu de Investimento
CCDR - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
CCDRLVT - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo
CE - Comissão Europeia
COMPETE - Programa Operacional Fatores de Competitividade
CS - Comissão de Seleção
DG Emprego – Direção Geral do Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão
DG REGIO – Direção-Geral da Política Regional e Urbana
EEC - Estratégias de eficiência coletiva
EEE - Estratégia Europeia de Emprego
EM - Estado-Membro
ESB- Equivalente de Subvenção Bruta
FC - Fundo de Coesão
FCGM – Fundo de contragarantia mutua
FCR – Fundo de Capital de Risco
FEADER - Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural
FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
FEI - Fundo Europeu de Investimento
FEP - Fundo Europeu das Pescas
FINOVA – Fundo de Apoio ao Financiamento à Inovação
FSE - Fundo Social Europeu
I&D - Investigação e Desenvolvimento
I&DT - Investigação e Desenvolvimento Tecnológico
IAPMEI, I.P. - Agência para a Competitividade e Inovação
IDI - Investigação, Desenvolvimento e Inovação
IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional
IFDR – Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP
IGF - Inspeção-geral de Finanças
IGFSE - Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, IP
INE - Instituto Nacional de Estatística
IVA - Imposto sobre o Valor Acrescentado
LVT – Lisboa e Vale do Tejo
MADR - Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional
MADRP - Ministério da Agricultura e do Mar
MAOTE - Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia
ME - Ministério da Economia
NUTS - Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos
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OI - Organismo Intermédio
PDR - Plano de Desenvolvimento Regional
PEC - Programa de Estabilidade e Crescimento
PIB – Produto Interno Bruto
PME - Pequena e média empresa
PNACE - Programa Nacional de Ação para o Crescimento e o Emprego
PNAI - Plano Nacional de Ação para a Inclusão
PNDES - Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social
PNE - Plano Nacional de Emprego
PNPOT - Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território
PO - Programa Operacional
PORLisboa - Programa Operacional Regional de Lisboa
PPC – Paridades de Poder de Compra
PRACE - Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado
PROT - Plano Regional de Ordenamento do Território
PROVERE - Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos
PT - Plano Tecnológico
QCA – Quadro Comunitário de Apoio
QREN - Quadro de Referência Estratégico Nacional
RNB - Rendimento Nacional Bruto
SCR - Sociedade de Capital de Risco
SCT - Sistema Cientifico e Tecnológico
SIMPLEX - Programa de Simplificação Administrativa e Legislativa
SPGM – Sociedade de Investimentos, SA
TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação
TP – Turismo de Portugal, IP
UE – União Europeia
UTA - Unidades trabalho-ano
VAB – Valor Acrescentado Bruto
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9. ANEXOS
Anexo I - Realização Física dos Indicadores Comuns Nacionais
Anexo II - Programação financeira, aprovações e execução por Eixo Prioritário até 31.12.14 (valores
acumulados)
Anexo III - Aprovações e execução por Regulamento Específico até 31.12.14 (valores acumulados)
Anexo IV- Aprovações e execução por NUTS III até 31.12.14 (valores acumulados)
Anexo V - Aprovações e execução por Tema Prioritário (contribuição da União)
Anexo VI (I) - Operações implementadas de Instrumentos de Engenharia Financeira integrados em
Fundos de Participação (FINOVA)
Anexo VI (I) - Operações implementadas de Instrumentos de Engenharia Financeira integrados em
Fundos de Participação (JESSICA)
Anexo VI (II): Operações implementadas de Instrumentos de Engenharia Financeira não integrados em
Fundos de Participação (Linha de financiamento INVESTE QREN)
Anexo VII - Indicadores de Monitorização Estratégica Ambiental e de Sustentabilidade
Anexo VIII - Resumo Implementação Física - Indicadores de Eixo - Anexo VI do Regulamento (CE) n.º
846/2009
Anexo IX - Resumo Implementação Física - Indicadores Comuns Comunitários - Anexo VI do
Regulamento (CE) n.º 846/2009
Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.14 (valores acumulados)
Anexo XI - Regulamentação Específica / Calendário de concursos por Eixo Prioritário
Anexo XII - Processo de seleção por Eixo Prioritário até 31.12.14 (valores acumulados)
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