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INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA

A implementação do Programa Operacional de Assistência Técnica 2014-2020
(POAT2020)iniciou-se no final de 2013 tendo sido acompanhada por um estudo de
avaliação ex-ante realizado por uma equipa de avaliação externa.
A apresentação do Programa à Comissão Europeia efetivou-se pela primeira vez em
03 de abril de 2014, tendo sido então seguida de um período negocial, que
culminou com a sua aprovação através da Decisão C(2014) 10219, de 18 de
Dezembro.
O POAT2020 é o suporte instrumental para o desenvolvimento da estratégia global
definida para o sistema de gestão e controlo, propiciando as condições adequadas
ao seu lançamento e execução eficiente, disponibilizando o apoio necessário à
implementação dos sistemas e estruturas de coordenação e monitorização
estratégica, e ao funcionamento dos sistemas e estruturas de gestão financeira,
acompanhamento, avaliação, controlo e comunicação. Dada a horizontalidade das
ações previstas, o programa cobrirá todo o território nacional, tendo-lhe sido
alocadas dotações por cada

uma

das categorias de regiões previstas na

regulamentação comunitária – regiões menos desenvolvidas, regiões em transição,
regiões mais desenvolvidas.
Em termos operacionais, face aos principais domínios de atuação supra referidos,
optou-se por uma solução organizativa simples mas bem estruturada no POAT
sendo o programa dimensionado num único eixo, financiado exclusivamente pelo
FEDER, e estando organizado em torno de quatro objetivos específicos:
- Garantir o funcionamento eficiente dos sistemas e estruturas de coordenação,
gestão, monitorização e avaliação;
- Garantir o desenvolvimento do Sistema de Informação do Portugal 2020;
- Garantir a adequada segurança dos sistemas de gestão e controlo;
- Garantir uma ampla informação e comunicação do Portugal 2020 e dos FEEI
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DOTAÇÃO FINANCEIRA

A dotação financeira do POAT FEDER corresponde a uma despesa pública de
167.862.249 € e a um montante FEDER de 138.000.000 € assumindo como forma
de

financiamento

a

modalidade

de

“Subvenção

não

reembolsável”,

sendo

distribuída pelos três domínios de intervenção apresentados no quadro seguinte:

Eixo prioritário 1- Coordenação, gestão, monitorização e auditoria
Fundo

Categoria de região

Código

Montante €

FEDER

121. Preparação, execução, acompanhamento e inspeção

FEDER

122. Avaliação e estudos

FEDER

123. Informação e comunicação

100.000.000,00
30.400.000,00
7.600.000,00

Total

138.000.000,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA

No decurso do ano de 2016 foram publicados 4 avisos de abertura de candidaturas,
tendo sido submetidas 8 candidaturas, as quais foram aprovadas na sua totalidade.
Em

termos

acumulados,

foram

submetidas

e

aprovadas

15

candidaturas

envolvendo um financiamento total de 73.402.898 € e um FEDER associado de
60.342.519 €, o que representa uma taxa de compromisso de 43,73 %.
Em matéria de execução financeira é de referir que as despesas validadas pela
Autoridade de Gestão totalizaram, no período atrás referido, 6.664.495€ a que está
associado um FEDER de 5.478.896 €.
Estes valores representam uma taxa de execução (VAL/PR) DE 4% e uma taxa de
realização (VAL/APR) de 9%.
Em termos de pagamentos aos beneficiários o montante FEDER pago totalizou
11.102.884 €, que representa uma taxa de reembolso (PAG/VAL) de 203%, que
reflete a existência de pagamentos efetuados a título de adiantamento, permitindo
aos beneficiários disporem de liquidez para realização de despesa.
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Resultados alcançados

Ao nível dos Indicadores de Realização e de Resultado já contratados com os beneficiários, os
mesmos são ainda pouco expressivos face às metas previstas no Programa, tendo em conta
que a maioria dos projetos aprovados, apenas terá o seu encerramento no ano de 2017.

Constrangimentos e medidas adotadas

Dificuldades na implementação do SI PT2020, derivado sobretudo dos exigentes desafios do
novo período de programação, as quais têm sido ultrapassadas com a articulação com a
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.
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