Programa Operacional Assistência Técnica
O Programa Operacional de Assistência Técnica 2014-2020 será 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.
Neste contexto, e de forma coerente, a Agência para o Desenvolvimento e Coesão assumirá a gestão do
Programa no Portugal 2020.
O Programa encontra-se estruturado em torno de 2 Eixos Prioritários, prosseguindo 7 Objetivos
Específicos:
Eixo Prioritário I – Coordenação, gestão, monitorização e auditoria
Objetivos Específicos:


Funcionamento dos sistemas e estruturas de coordenação, gestão e monitorização;



Desenvolvimento do Sistema de Informação Portugal 2020;



Apoio ao funcionamento de sistemas e estruturas da Autoridade de Auditoria;



Apoio ao funcionamento da estrutura segregada de auditoria da Agência para o
Desenvolvimento e Coesão;



Capacitação para a implementação dos Fundos.

Enquadram-se neste Eixo as atividades associadas à coordenação e monitorização estratégica do Portugal
2020, as respeitantes à coordenação, gestão e monitorização financeira dos fundos da política de coesão
(FEDER, FSE e Fundo de Coesão), incluindo as atividades associadas ao exercício das competências de
certificação e de pagamentos, bem como as atividades de auditoria respeitantes a estes fundos.
Serão ainda apoiadas atividades destinadas a assegurar o desenvolvimento de competências, quer das
estruturas institucionais em matéria de coordenação, gestão e acompanhamento e controlo dos fundos de
política de coesão, quer de outros atores institucionais que contribuam para a implementação do Portugal
2020.

Eixo Prioritário II – Estudos e avaliação, Informação e Comunicação
Objetivos Específicos:


Estudos e Avaliações;



Informação e Comunicação do Portugal 2020.

O Eixo Prioritário II visa assegurar o cumprimento das ações de avaliação previstas nos regulamentos
comunitários, a realização de estudos e ações que se considerem relevantes para a eficácia da aplicação
dos fundos da política de coesão, para a concretização das prioridades estabelecidas do Portugal 2020 e para
a criação de instrumentos de apoio ao planeamento e gestão estratégica, bem como assegurar as ações
necessárias ao desenvolvimento da estratégia de comunicação e informação do Portugal 2020.
Dada a horizontalidade dos objetivos e ações previstos, o Programa abrangerá todo o território nacional, tendolhe sido alocadas dotações por cada uma das categorias de regiões previstas na regulamentação comunitária –
regiões menos desenvolvidas, regiões em transição, regiões mais desenvolvidas – no respeito pelos
limiares regulamentares previstos para cada uma delas no conjunto dos programas operacionais do Portugal
2020.
A principal mudança face aos anteriores períodos de programação, reside no facto de se ter optado pela
criação de um único Programa Operacional de Assistência Técnica, mono-fundo, opção esta perfeitamente
alinhada e contributiva para a senda da simplificação, enquanto princípio claro subjacente à programação do
Portugal 2020, e tendo presente que não existem restrições regulamentares diferenciadas nem especificidades
aplicáveis aos diferentes fundos.

