Pac
ctos pa
ara o Desenv
D
volvim
mento e Coes ão
Territoria
al

Perrguntas
s mais frequen
f
ntes (FA
AQ)

1.

O acesso exclusivamente por vvia dos Pa
actos para entidades municipaiis ou
iintermunicipais é con
nsiderado a
ao nível da
a prioridad
de de invesstimento ou
o da
ttipologia de
e operação??
C
Como referid
do no ponto 7.3. do Con
nvite, o acesso a operaçõ
ões promovi das por entidades
m
municipais e intermunicipais, num território que tenha um Pacto aaprovado, é feito
e
exclusivamen
nte por via deste,
d
para a
as tipologias de intervenç
ção abrangid
das por esse Pacto
((áreas de intervenção no caso do RE SEUR para a PI 5.2), nos termos estaabelecidos no
o n.º 9
d
do artigo 65
5.º do DL n.º 137/2014
4. Esta exclusividade, afe
erida ao níveel da tipolog
gia de
o
operação do PO em ques
stão e não da
a totalidade do âmbito de intervenção
o da Priorida
ade de
IInvestimento
o,

assegura
a

que

um a

mesma

operação

não

poderrá

candidatar-se

ssimultaneam
mente por dua
as vias (os Pa
actos e concu
ursos autóno
omos).

2.

Q
Quais as tipologias de operaçções promovidas porr entidade s municipa
ais e
iintermunicipais que se
erão mobiliz
zadas exclusivamente no âmbito d
dos Pactos??
N
Nos termos do
d Acordo de
e Parceria do
o Portugal 20
020 e do pon
nto 7.5 do Co
onvite relativ
vo aos
P
Pactos para o Desenvolvimento e Coe
esão Territorial apenas po
oderão ser m
mobilizadas por
p via
d
de ITI, uma vez que as AG dos PO financiadore
es não apoia
arão diretam
mente interve
enções
d
dessas prioriidades de inv
vestimento p
promovidas por
p entidades
s municipais e intermunic
cipais,
a
as seguintes tipologias de operações::


a em projettos integrado
os no
PI 4.3: Apoio à utilização da eficiência energética
ência energéttica com pos
ssível utilizaç
ção de energ ias renováve
eis nas
domínio da eficiê
infra
aestruturas públicas,
p
nom
meadamente
e nos edifícios públicos da administtração
local e sub-regio
onal (excluind
do setor da habitação).
h
Tend
do por base o descritivvo presente no texto do
o Convite, ssão abrangid
das as
tipologias de op
perações deffinidas no arrtigo 36.º do
o Regulamen
nto Específic
cos da
entabilidade e Eficiência no Uso de Recursos
R
(Porrtaria n.º 57--B/2015, de 27 de
Suste
feverreiro).



PI 5..2: Desenvolv
ver sistemass de gestão de catástroffes (medidas identificada
as nos
respe
etivos planos
s de emergên
ncia e de pro
oteção civil).
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Tend
do por base o descritivvo presente no texto do
o Convite, ssão abrangid
das as
tipologias de operações defi nidas nas alíneas a), b) e c) do núm
mero 2.1 do artigo
mento Espe cíficos da Sustentabilid
S
ade e Eficiêência no Us
so de
82.º do Regulam
ursos (Portaria n.º 57-B//2015, de 27
7 de fevereirro), sempre que as resp
petivas
Recu
interrvenções estejam identifficadas em Planos
P
de emergência e proteção civil
c
já
existtentes no território em ca
ausa.


PI 9.7: Investim
mentos em iinfraestruturas e equipa
amentos socciais de inic
ciativa
municipal.
Tend
do por base o descritivvo presente no texto do
o Convite e as elegibilidades
defin
nidas para cada
c
PO fina
anciador, são
o abrangidas as tipolog
gias de operrações
defin
nidas nos arttigos 254.º, p
para equipam
mentos sociais, e 258.º, p
para investim
mentos
na árrea da saúde
e, do Regulam
mento Especíífico da Inclu
usão Social e Emprego (Po
ortaria
n.º 97-A/2015,
9
de
d 30 de marrço).



PI 10.5: Investim
mentos em infraestrutu
uras educativ
vas do ensiino pré-esco
olar e
co.
básic
Tend
do por base o descritivvo presente no texto do
o Convite, ssão abrangid
das as
tipologias de op
perações def inidas nas alíneas
a
a), b)), d) e e) no
os artigos 38
8.º do
ulamento Específico do Capital Hum
mano (Portaria n.º 60-C
C/2015, de 2 de
Regu
març
ço).

Conforme
e indicado no ponto 7.6 do Convite, no caso do
o PO Lisboa as prioridad
des de
investime
ento mobiliza
adas exclusivvamente no âmbito dos Pactos são aas PI 9.7 e PI 10.5,
estando as
a respetivas tipologias d e intervenção identificadas no Anexo
o A.4 do Conv
vite.

3.

P
Poderão se
er incluídas
s nos Pacttos propostas de Pro
ojetos cujo
o promotorr é a
rrespetiva En
ntidade Inte
ermunicipal (CIM/AM)?
Sim, pod
derão ser incluídos no
o Pacto pro
ojetos cujo promotor é uma enttidade
intermuniicipal (CIM/A
AM), sendo n ecessário na
a execução do Pacto acau
utelar os prin
ncípios
da indep
pendência e separação de funções, pelo que a seleção e aprovação
o das
operações serão ness
sas situaçõess da compettência da res
spetiva Auto
oridade de Gestão,
uízo de outra
as recomend
dações adicio
onais que po
ossam resultaar do proces
sso de
sem preju
designaçã
ão das Autoridades de Ge
estão (previsto nos art.os 123.º e 124..º do Regulam
mento
(UE) n.º 1303/2013 do Parlamen
nto Europeu e do Conse
elho, de 17 de dezemb
bro de
2013).

4.

O que se en
ntende por copromotor
c
res associad
dos referido
o no ponto 1.2 do Convite?
Os coprom
motores não municipais a que se refe
ere o n.º 1.2 do Convite para apresen
ntação
de candidaturas parra a aprova
ação de Pac
ctos para o Desenvolviimento e Coesão
C
ades que con
ntribuem parra a concretização dos Prrogramas de
e Ação
Territorial, são entida
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envolvimento
o de projeto
os/ investim
mentos
dos Pactos, sendo responsáveiss pelo dese
ados nas Prrioridades d
de Investimento (PI) mobilizadas
m
pelos Programas
enquadra
Operacion
nais subscritores do Convvite (ver ponto 7.1 e Anex
xos do Convvite).
Na apres
sentação da candidatura
a à aprovaç
ção dos Pactos podem ser conside
erados
copromottores não municipais, de
esde que estes estabeleçam um com
mpromisso com
c
a
CIM/ AM
M responsáve
el pela imp
plementação do Pacto (identificand
do o âmbito
o e a
responsab
bilidade na implementaçção de investtimentos a in
ncluir no Paccto), o qual deverá
d
ser dispo
onibilizado formalmente
f
, quando so
olicitado pela Comissão de Avaliaçã
ão do
Convite.
Os copro
omotores de
evem respeittar as elegib
bilidades do
os beneficiárrios prevista
as nas
tipologias
s de operaçõ
ões enquadrrados nas Prioridades de Investimen
nto (PI) acio
onadas
pelos Programas Operracionais sub
bscritores do
o Convite.

5
5. Como se
e deve proc
ceder nas ssituações em que os indicadoress de PO não
o são
adequad
dos? Qual o nível de
e detalhe que se de
eve preenccher no qu
uadro
“Investim
mentos, ações e metas””?
O quadro
o "Investime
entos, Açõe
es e Metas"" deverá ser preenchid
do por tipo
ologias
agregadas de interv
venção denttro de cada
a PI. Igualm
mente deve ser efetua
ada a
/medida a qu
ue correspon
nde no Programa de Ação
o (em alinham
mento
identificação do Eixo/
xto de explicitação do Pro
ograma de Ação).
A
com o tex
Ao selecio
onar a PI será identificad
do para esco
olha o indica
ador de realiização e resu
ultado
para o qu
ual deverá propor uma m
meta para 20
018 e 2023 (indicadoress base de PI e que
constam dos PO). Associado a ca
ada PI deverá
á ainda indic
car o monta nte de Fundo que
espetivas Au
utoridades de
e Gestão. Naalgumas situa
ações,
pretende contratualizar com as re
ente assinaladas no Anex
xo do Convite
e como “Indicador do PO
O não se adeq
qua às
devidame
tipologias
s de interve
enção possívveis de integ
grar nos Pactos”, será necessário que a
entidade proponente introduza n o mesmo qu
uadro "Investtimentos, Açções e Metas
s", um
s respetivas metas.
m
Assim
m, irá surgir-lhe no
indicadorr ajustado à intervenção e explicite as
écran "De
efinir Indicad
dor Complem
mentar" para o qual deverá indicar ass respetivas metas
para 2018
8 e 2023.
No caso de conside
erar que os indicadores
s propostos nos PO neecessitam de
d ser
m outros in
ndicadores que
q
traduza
am de form
ma mais dirreta a
complementados com
ão a desenvo
olver, será n
no quadro se
eguinte relativo a “Outross indicadores
s” que
intervençã
deverá ad
dicionar os respetivos in dicadores. Só se utiliza esta tabela n
nesta situaçã
ão, ou
seja, para
a indicadores
s complemen
ntares aos pre
evistos nos PO.
P
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Todas as PI selecionad
das para inte
ervenção no Pacto devem
m ter pelo meenos um indicador
ação e resultado. As rea
alizações e resultados
r
a atingir deveem ser claramente
de realiza
identificados através de indicado
ores, cujas metas
m
traduzam os efeiitos do Pactto nas
alidades territoriais em q ue se preten
nde intervir. Essas metas serão após a fase
várias rea
de negoc
ciação, e no caso de ap
preciação po
ositiva, objetto de contraatualização com
c
a
respetiva Autoridade de
d Gestão fin
nanciadora.

Comis
ssão de Ava
aliação, 18 d
de maio de 2015
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