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INTRODUÇÃO

1 | OBJECTIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS

O Manual de Procedimentos do Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 (NORTE 2020) tem como
principal objetivo apoiar as entidades intervenientes na gestão e no controlo do Programa no exercício das
competências que lhes foram confiadas, de acordo com o modelo de governação do Portugal 2020 e no
respeito pelos normativos nacionais e comunitários aplicáveis.
Nesta perspetiva, pretende constituir-se como um documento de caráter instrumental, para responder com
oportunidade a necessidades de informação específicas e contextualizadas, mas que acabam por concorrer
para a prossecução do mesmo objetivo: assegurar uma gestão eficaz dos fundos, de acordo com os princípios
da boa gestão financeira e com as disposições regulamentares.
O Manual de Procedimentos do NORTE 2020 é um documento de referência e de observância obrigatória para
todos os intervenientes na gestão do Programa, sendo de aplicação transversal a todos os domínios de
intervenção do Programa.
Este Manual estabelece as práticas e os procedimentos em uso por parte da Autoridade de Gestão (AG) e dos
Organismos Intermédios com funções delegadas (OI), exceto os OI do Sistema de Incentivos que atuam de
acordo com o Manual de Procedimentos dos Sistemas de Incentivos e apenas supletivamente pelo presente
Manual.
Os procedimentos e conteúdos descritos neste Manual aplicam-se aos OI com as adaptações que decorrerem
quer da sua Estrutura de Gestão quer dos contratos de delegação de competências celebrados com a AG do
NORTE 2020.

2 | ORGANIZAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS

O presente Manual está organizado de acordo com a seguinte estrutura:
MÓDULO A | PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE 2014-2020 (NORTE 2020)
MÓDULO B | CICLO DE VIDA DAS OPERAÇÕES
MÓDULO C | AUXÍLIOS DE ESTADO
MÓDULO D| CONTROLO E AUDITORIAS
MÓDULO E | RECUPERAÇÕES E IRREGULARIDADES
MÓDULO F | PEDIDOS DE PAGAMENTO INTERCALARES E CONTAS ANUAIS
MÓDULO G | ESTRATÉGIA ANTIFRAUDE
MÓDULO H | MONITORIZAÇÃO E GESTÃO GLOBAL DO NORTE 2020
MÓDULO I | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
MÓDULO J | INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE
MÓDULO K | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE APOIO À GESTÃO
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3 | NORMAS SOBRE A ELABORAÇÃO E REVISÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS

A elaboração do presente Manual de Procedimentos é da responsabilidade da AG do NORTE 2020.
Como documento dinâmico que se pretende, o Manual deverá ser periodicamente alvo de atualização, em
função das alterações e melhorias que venham a ser introduzidas nos processos funcionais e procedimentais
do Programa, em resultado não só da sua gestão como das determinações e dos normativos nacionais e
comunitários.
Todas as sugestões de revisão ao presente Manual, da iniciativa da AG ou dos OI por esta designados, deverão
ser apresentadas ao Secretariado Técnico de Coordenação Geral (STCG), que as analisará em articulação com
os restantes Secretariados/Unidades, consoante a natureza da alteração proposta, e as submeterá à apreciação
e aprovação da Comissão Diretiva (CD).
As revisões específicas, por configurarem instrumentos autonomizáveis e mais dinâmicos de suporte à
atualização do Manual, visto permitirem facilitar as atualizações ou alterações de um processo sem prejuízo
dos restantes, são efetuadas sempre que se justifique, e integradas na versão subsequente do Manual de
Procedimentos.
A elaboração do Manual de Procedimentos, as suas atualizações e revisões são da responsabilidade exclusiva
da AG, sem prejuízo de consulta às diferentes entidades envolvidas, sendo aprovadas pela Comissão Diretiva e
disponibilizadas aos OI e aos colaboradores da AG.
Quando um OI pretender utilizar procedimentos diferentes dos estabelecidos pela AG, deverá proceder a uma
comunicação prévia à AG, que confirmará a sua adequação ao estabelecido na legislação. Os procedimentos
propostos só podem ser adotados pelo OI após aprovação explícita pela AG.

4 | CONTROLO DO DOCUMENTO E RESPETIVAS EDIÇÕES

Na tabela infra serão registadas todas as revisões do presente Manual.

Tabela 1 – Revisões do presente Manual
Data

Descrição

Versão Inicial

31/03/2016

Revisão 1

25/05/2016

Ajustamentos resultantes da atualização da Descrição do Sistema de Gestão e Controlo reportada a 25/05/2016

Revisão 2

15/06/2016

Ajustamentos resultantes da atualização da Descrição do Sistema de Gestão e Controlo enviada para Designação

22/07/2016

. Revisão do ponto B.7 | DESISTÊNCIA, ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO;
. Revisão do Anexo 3_Quadros de programacao PO NORTE, do Anexo 13_FICHA AUTO-VERIFICAÇÃO DA
INSTRUÇÃO DA CANDIDATURA e dos anexos 75 e 76 (Introdução de uma versão revista da “FICHA DE
VERIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA – Completa”).

Revisão 3
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MÓDULO A | PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE 2014-2020

A.1 | ENQUADRAMENTO DO NORTE 2020

A.1.1 |Enquadramento estratégico

O NORTE 2020 enquadra-se no Acordo de Parceria, designado “PORTUGAL 2020”. Adotado entre Portugal e a
Comissão Europeia (CE)1, o Acordo define os princípios de programação que cumprem a política de
desenvolvimento económico, social e territorial a promover, em Portugal, entre 2014 e 2020.
O Portugal 2020 assume os seguintes objetivos:
 Estímulo à produção de bens e serviços transacionáveis, à internacionalização da economia e à
transferência de resultados do sistema científico para o tecido produtivo;
 Reforço do investimento na educação e formação (cumprimento da escolaridade obrigatória até aos 18
anos; redução dos níveis de abandono escolar precoce);
 Reforço da integração das pessoas em risco de pobreza e do combate à exclusão social;
 Promoção do desenvolvimento sustentável, numa ótica de eficiência no uso dos recursos;
 Reforço da coesão territorial, particularmente nas cidades e em zonas de baixa densidade;
 Racionalização, modernização e capacitação da Administração Pública.

Figura 1 – Portugal 2020: Prioridades e domínios de atuação2

A programação e a implementação do Portugal 2020 organizam-se em quatro domínios temáticos Competitividade e Internacionalização; Inclusão Social e Emprego; Capital Humano; Sustentabilidade e Eficiência no Uso

1
2

Fonte: https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/1.%20AP_Portugal%202020_28julho.pdf.
Fonte: https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/COMUNICACAO/Portugal2020%2019%20Dez%2014.pdf
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de Recursos – e consideram, ainda, os domínios transversais relativos à reforma da Administração Pública e à

territorialização das intervenções.
Estes princípios de programação e os Objetivos Temáticos do Portugal 2020 estão alinhados com as prioridades
da Estratégia Europa 2020.

Figura 2 - Alinhamento do Portugal 2020 com a Estratégia Europa 20203

A construção do NORTE 2020 teve ainda em conta a Estratégia de Investigação e Inovação de Portugal para
uma Especialização Inteligente nas suas componentes nacional4 e, de modo especial, regional: a Estratégia da
Região do Norte de Especialização Inteligente (RIS3)5. Baseando-se nas vantagens competitivas do país e/ou
de cada região, esta perspetiva estratégica induz a concentração de recursos e investimentos nos domínios e
atividades identificados como prioritários para a promoção de um crescimento inteligente alinhado com a
Estratégia Europa 2020. Sendo monitorizadas por sistemas de acompanhamento e avaliação coerentes
fortemente participadas pelas partes interessadas, quer no seu desenvolvimento, quer na sua implementação,
as estratégias de especialização inteligente incentivam a inovação e a experimentação, bem como o
investimento do sector privado.
Os domínios prioritários da RIS3 são os seguintes:
 Recursos do Mar e Economia;
 Capital Humano e Serviços Especializados;
 Cultura, Criação e Moda;
 Indústrias da Mobilidade e Ambiente;
 Sistemas Agroambientais e Alimentação;
 Ciências da Vida e Saúde;
 Capital Simbólico, Tecnologias e Serviços do Turismo;
 Tecnologias de Largo Espectro.

3

Fonte: https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/COMUNICACAO/Portugal2020%2019%20Dez%2014.pdf
Fonte: em https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/EstrategiasEInteligente/ENEI_Versão%20final.pdf
5 Fonte: http://www.norte2020.pt/sites/default/files/public/uploads/documentos/norte2020_ris3.pdf
4
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A estratégia que enforma o Programa resulta ainda do diagnóstico prospetivo dinamizado pela Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), com o apoio do Conselho Regional, e pretende
corporizar a visão daí resultante.
A figura seguinte explicita a visão e os objetivos estratégicos e transversais da estratégia de desenvolvimento
regional.

Visão

Objetivos
Estratégicos

“A Região do Norte será, em 2020, capaz de gerar um nível de produção de bens e
serviços transacionáveis que permita recuperar a trajetória de convergência a nível
Europeu, assegurando, de forma sustentável, acréscimos de rendimento e de emprego da
sua população e promovendo, por essa via, a coesão económica, social e territorial”

Intensificação
tecnológica da
base
produtiva

Valorização
económica de
ativos e
recursos
intensivos em
território

Melhoria do
posicionamento competitivo
à escala global

Consolidação
de um sistema
urbano
policêntrico

Promoção da
empregabilidade de
públicos e
territóriosalvo

Estratégia da Região do Norte de Especialização Inteligente
Acréscimo de qualificações de todos os segmentos da população

Objetivos
Transversais
Melhoria da eficácia e da eficiência do modelo de governação

Figura 3 - Estratégia de desenvolvimento da Região do Norte

A RIS3 incorpora esta visão e estes objetivos, com particular enfoque nos três primeiros objetivos estratégicos
e nos dois objetivos transversais.
Na linha do reforço da dimensão territorial da Estratégia Europa 2020, o modelo de governação do Portugal
2020 prevê um conjunto de Abordagens Territoriais Integradas (ATI), enquadradas por Estratégias Integradas
de Desenvolvimento Territorial que traduzem um quadro estratégico sub regional completo e claro, articulado
com a estratégia regional dinamizada pelas CCDR. Estas estratégias são definidas ao nível de NUTS III, ou
agrupamento de NUTS III contíguas, e são dinamizadas pelas comunidades intermunicipais e áreas
metropolitanas, em articulação com os restantes atores relevantes para os processos integrados de
desenvolvimento regional ou local. Entres essas intervenções encontram-se:


Os Investimentos Territoriais Integrados (ITI), materializados através de Pactos para o
Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT), dinamizados pelas comunidades intermunicipais e pela
Área Metropolitana do Porto (AMP);



O Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC), materializado em Estratégias de
Desenvolvimento Local (EDL), dinamizados por Grupos de Ação Local (GAL);



As Ações Integradas de Desenvolvimento Urbano Sustentável (AIDUS), enquadradas por Planos
Estratégicos de Desenvolvimento Urbano Sustentável (PEDUS) associados aos centros urbanos de
nível superior previstos no NORTE 2020. Estes PEDUS articulam vários instrumentos de programação,
em função das áreas de intervenção que sejam mobilizadas em cada caso: (i) o Plano de mobilidade
urbana sustentável, definido ao nível de NUTS III; (ii) o Plano de ação para a regeneração urbana; (iii)
os planos de ação integrados para as comunidades desfavorecidas. As AIDUS serão dinamizadas pelas
correspondentes Autoridades Urbanas (Municípios).
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A.1.2 |Enquadramento normativo

O modelo de governação do Portugal 2020 e de cada um dos PO, a conceção, a implementação e a avaliação
dos Programas, bem como a atuação dos órgãos de governação e dos beneficiários estão sujeitos a um vasto
conjunto de disposições e regras. Este edifício normativo integra legislação e outra documentação produzidas
ao nível comunitário, nacional e dos PO, sejam da esfera diretamente relacionada com a gestão dos fundos
estruturais, sejam de outras políticas públicas relevantes, transversais ou setoriais.
Sem pretensão de exaustividade, o quadro seguinte identifica, a cada um dos níveis, alguns dos referenciais
mais importantes. Recomenda-se a todos os envolvidos a consulta regular dos principais repositórios de
informação relevante para as estruturas de gestão no site do Portugal 20206 e no site do NORTE 20207:
Tabela 2 – Referenciais regulamentares e normativos mais importantes
União Europeia

Estado Membro

Programa

Legislação
(Publicada no JOUE)

(Publicada no Diário da República Eletrónico)

(Publicada no Diário da República Eletrónico)

. Regulamentos para o período de
programação 2014-2020:
REG (UE) nº 1301/2013
REG (UE) nº 1303/2013
REG (UE) nº 1304/2013
Regulamento Delegado (UE) n.º 480/2014
Regulamento Delegado (UE) n.º 240/2014
Outros
. Legislação sobre políticas de concorrência,
mercados públicos, proteção do ambiente,
igualdade de oportunidades e não
discriminação, etc.

-Modelo de governação:
Decreto-Lei n.º 137/2014
. Estruturas de Missão:
RCM n.º 73-B/2014
. Regulamento Geral dos FEEI
Decreto-Lei n.º 159/2014
. Regulamentos Específicos dos domínios CI,
SEUR, ISE e CH:
Portaria n.º 57-A/2015
Portaria n.º 57-B/2015
Portaria n.º 60-A/2015
Portaria n.º 60-C/2015
Portaria n.º 97-A/2015
- Normas Comuns sobre o FSE:
Portaria n.º 60-A/2015
. Enquadramento Nacional dos Sistemas de
Incentivos às Empresas:
Decreto-Lei n.º 6/2015
- CPA (Código do Procedimento
Administrativo) e CCP (Código dos Contratos
Públicos)
. Legislação sobre políticas públicas setoriais
. Outros.

. Regulamentação Específica relativa aos
Programas Operacionais Portugal 2020

. Acordo de Parceria PT 2020
. Estratégia de Investigação e Inovação de
Portugal para uma Especialização Inteligente

. Programa Operacional
. Critérios de seleção: RECI, RECH, REISE, RESEUR,
IF Empresas, IFRRU, AT
. Avisos de Abertura de Concurso/Convite
. Estratégia da Região do Norte de Especialização
Inteligente (Ris3)
. Estratégia de Comunicação do NORTE 2020
. Estratégia Antifraude
. Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas

. Deliberações da CIC

. Normas de Gestão:
Regras de elegibilidade de despesas
Regras associadas à contratação pública

Documentos de referência
. Estratégia Europa 2020

Normas e Orientações
. Orientações da CE (Avaliação, Auxílios
Estatais, Grandes Projetos, etc)

6
7

Disponível em https://www.portugal2020.pt/, no separador Legislação/Normas.
Disponível em http://www.norte2020.pt/, nos separadores Documentos e Regulamentação e Normas
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União Europeia
. Orientações COCOF (Comité de
Coordenação para os FEEI)

Estado Membro

Programa
Regras de apresentação de pedidos de
pagamento
Regras de organização do dossier da operação

Outros
. Manual de Procedimentos NORTE 2020
. Manual de Procedimentos dos Sistemas de
Incentivos do NORTE 2020
. Manual de Identidade
. Guias de Apoio
. Regulamento Interno do Comité de
Acompanhamento
. Regulamento Interno da Comissão Diretiva
. Código de Conduta

Os documentos da responsabilidade da AG poderão sofrer alterações sempre que:


sejam detetadas insuficiências nos sistemas de gestão e controlo que obriguem à criação de novos
procedimentos ou à redefinição dos procedimentos instituídos, designadamente, na sequência de
auditorias realizadas pelas instâncias competentes ou dos processos anuais de avaliação do risco;



os sistemas de informação sejam objeto de novos desenvolvimentos;



os concursos para apresentação de candidaturas impliquem a adoção de novos procedimentos;



o conhecimento acumulado em termos de exercício de gestão implique a atualização e a melhoria das
estratégias, das metodologias e dos procedimentos inicialmente instituídos.

Todas as sugestões de revisão dos documentos supra referidos, sejam da iniciativa da AG ou dos OI, deverão
ser preparadas pelas unidades orgânicas responsáveis pelo acompanhamento das matérias em causa, sendo
apresentadas ao STCG, que as analisará em articulação com os restantes Secretariados/Unidades e as
submeterá à apreciação e aprovação da CD. Todos os documentos revistos incluirão um quadro de controlo
que identificará a data e a referência das alterações.
É também da competência do STCG assegurar a necessária divulgação das alterações aos mencionados
documentos e demais instrumentos de gestão, com a colaboração do Gabinete de Marketing e Comunicação
(GMC), fazendo uso de canais adequados, designadamente mediante o arquivo das novas versões dos
documentos nos repositórios digitais criados especificamente para o efeito, acompanhados de comunicação
via correio eletrónico, alertando todos os colaboradores para as principais alterações introduzidas ao nível da
estratégia e dos procedimentos. Enquanto estes canais de comunicação não estiverem em funcionamento, a
AG assegura esta divulgação através de correio eletrónico.
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A.2 | O PROGRAMA NORTE 2020
ESTADO-MEMBRO

Portugal

DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA

Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 – NORTE 2020

OBJETIVO

Objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego

CATEGORIA DE REGIÃO

Regiões menos desenvolvidas

ZONA ELEGÍVEL

NUTS II Região do Norte

FUNDOS

FEDER e FSE

PERÍODO DE PROGRAMAÇÃO

2014-2020

PERÍODO DE ELEGIBILIDADE

2014-2023

APROVAÇÃO INICIAL PELA CE

Decisão de Execução da Comissão CCI 2014PT16M2OP001, de 18.12.2014

O NORTE 2020 assume-se como um importante contributo para a estratégia de desenvolvimento regional,
assente numa dupla trajetória de convergência face à média europeia e nacional. Atendendo ao paradigma da
política de coesão para a Europa, que canaliza a maioria dos fundos para as regiões menos desenvolvidas, a
dotação do NORTE 2020, de cerca de 3,4 mil milhões de Euros, é a mais relevante dos PO regionais.
A este envelope financeiro acrescem os demais PO temáticos e outros instrumentos financeiros de que o
NORTE é beneficiário, contribuindo para a concretização da visão da estratégia de desenvolvimento regional
prevista no NORTE 2020.
A aplicação regional do NORTE 2020 é efetuada a partir das prioridades identificadas aquando do planeamento
do Programa, em que participaram atores regionais e locais. Quase metade do valor (1,262 mil milhões de
euros) dirige-se à competitividade de micro e pequenas empresas da região, com projetos de
internacionalização, inovação e investigação. Já cerca de 403 milhões de Euros destinam-se a iniciativas
públicas de investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação e 385 milhões de Euros serão aplicados no
sistema urbano.
O Programa dispõe, ainda, de 1,329 mil milhões de euros alocados aos domínios educação e aprendizagem ao
longo da vida, qualidade ambiental, economia de baixo teor de carbono, inclusão social e pobreza, emprego e
mobilidade dos trabalhadores, capacitação institucional e tecnologia de informação e comunicação (TIC).
O NORTE 2020 organiza-se em nove Eixos Prioritários (EP), a que se junta um Eixo para a assistência técnica e
financeira à implementação do Programa, sendo o seu orçamento sintetizado no quadro que se segue:
Tabela 3 - Orçamento Financeiro do NORTE 2020, por Eixo Prioritário e Fundo
Eixo prioritário (EP)

Apoio da União

EP 1: Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

FEDER

FSE

402 800 510

402 800 510

1 262 318 221

1 262 318 221

EP 3: Economia de Baixo Teor de Carbono

158 521 762

158 521 762

EP 4: Qualidade Ambiental

161 286 915

161 286 915

EP 5: Desenvolvimento Urbano

384 754 583

384 754 583

EP 6: Emprego e Mobilidade dos Trabalhadores

195 317 104

57 529 474

137 787 630

EP 7: Inclusão Social e Pobreza

217 826 279

79 861 737

137 964 542

EP 8: Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida

435 824 885

172 748 474

263 076 411

76 385 472

32 247 872

44 137 600

EP 2: Competitividade das Pequenas e Médias Empresas

EP 9: Capacitação Institucional e TIC
EP 10: Assistência Técnica
Total PO

83 735 000

83 735 000

3 378 770 731

2 795 804 548

582 966 183
UN: euro
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A tabela seguinte permite identificar a estrutura do Programa, de forma sucinta, considerando os seus Eixos
Prioritários (EP), os Objetivos Temáticos (OT) e as Prioridades de Investimento (PI):
Tabela 4 – Eixos Prioritários, Objetivos Temáticos e Prioridades de Investimento do NORTE 2020
Eixo prioritário/ Objetivo temático / Prioridade de Investimento8
EP1 - Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
OT1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
P1 1.1/1a - O reforço da infraestrutura de investigação e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e a promoção
de centros de competência, nomeadamente os de interesse europeu
PI 1.2/1b - A promoção do investimento das empresas na I&D, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas, centros de I&D e o
setor do ensino superior, em especial a promoção do investimento no desenvolvimento de produtos e serviços, na transferência de tecnologia,
na inovação social, na ecoinovação, em aplicações de interesse público, no estímulo da procura, em redes, clusters e na inovação aberta através
de especialização inteligente, e o apoio à investigação tecnológica e aplicada, linhas-piloto, ações de validação precoce dos produtos, capacidades
avançadas de produção e primeira produção, em especial no que toca às tecnologias facilitadoras essenciais, e à difusão de tecnologias de
interesse geral
EP2 - Competitividade das Pequenas e Médias Empresas
OT3 - Reforçar a competitividade das PME
PI 3.1/3a - A promoção do espírito empresarial, nomeadamente facilitando a exploração económica de ideias novas e incentivando a criação de
novas empresas, designadamente através de viveiros de empresas
PI 3.2/3b - O desenvolvimento e a aplicação de novos modelos empresariais para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização
PI 3.3/3c - A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços
EP3 - Economia de Baixo Teor de Carbono
OT4 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores
PI 4.2/4b - A promoção da eficiência energética e da utilização das energias renováveis nas empresas
PI 4.3/4c - A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas
públicas, nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação
PI 4.5/4e - A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação
EP4 - Qualidade Ambiental
OT6 - Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos
PI 6.3/6c - A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património natural e cultural
PI 6.5/6e - A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído
EP5 - Desenvolvimento Urbano
OT4 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores
PI 4.5/4e - A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação
OT6 - Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos
PI 6.5/6e - A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído
OT9 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação
PI 9.8/9b - A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais
EP6 - Emprego e Mobilidade dos Trabalhadores
OT8: Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores
PI 8.1/8i - Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos, incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas
do mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à mobilidade dos trabalhadores
PI 8.3/8iii - Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de empresas, incluindo micro e PME inovadoras
PI 8.5/8v - Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à mudança
PI 8.8/8a - A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à
criação de empresas

8 A numeração das PI considera os códigos constantes

do Acordo de Parceria e dos Regulamentos Específicos (ex.: 1.1) e do texto do Programa aprovado

pela CE (1.a)

17

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
DO NORTE 2020

Eixo prioritário/ Objetivo temático / Prioridade de Investimento8
PI 8.9/8b - A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante
de uma estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão de regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados
recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade
EP7 - Inclusão Social e Pobreza
OT9 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação
PI 9.1/9i - Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade
PI 9.6/9vi - Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária
PI 9.7/9a - Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das
desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição
dos serviços institucionais para os serviços de base comunitária
PI 9.10 - Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de base comunitária
EP8 - Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida
OT10 - Investir na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida
PI 10.1/10i- Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário
de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais para a reintegração no ensino e na formação
PI 10.2/10ii - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de
participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos
PI 10.4/10iv - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para
o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de
competências, adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de
ensino dual e de aprendizagem
PI 10.5/10a - Investimentos na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de competências e a aprendizagem ao longo
da vida através do desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativa
EP9 - Capacitação Institucional e TIC
OT11 - Reforçar a capacidade institucional das autoridades públicas e das partes interessadas e a eficiência da administração pública
PI 11.1/11i - Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e
local, a fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem
PI 11.2/11ii - Criação de capacidades para todos os agentes que operam no domínio da educação, da aprendizagem ao longo da vida, da formação,
do emprego e das políticas sociais, inclusive através de pactos setoriais e territoriais de preparação de reformas a nível nacional, regional e local
OT2 - Melhorar o acesso às TIC
PI 2.3/2c - O reforço das aplicações TIC na administração pública em linha, aprendizagem em linha, infoinclusão, cultura em linha e saúde em
linha
EP10 - Assistência Técnica
N/A

Por sua vez, a tabela infra identifica a estrutura do Programa, de forma sucinta, considerando os Eixos
Prioritários (EP), os Fundos, as Prioridades de Investimento (PI) e as Tipologias de Operação (TO):
Tabela 5 - Eixos Prioritários, Fundo, Prioridades de Investimento e Tipologias de Operação do NORTE 2020
Eixo
Prioritário

Fundo

Prioridade de
Investimento

1

FEDER

1.1

2

FEDER

1.2

Tipologia de operações
 Projetos I&D;
 Participação em programas financiados pela UE de I&D&I;
 Investimento em infraestruturas e equipamentos incluídos no Roteiro Nacional de Infraestruturas de
Investigação de Interesse Estratégico (RNIIE).
 I&D Empresarial:
 Proj. Individuais de I&DT e Núcleos I&DT
 Projetos Demonstradores
 Programas Mobilizadores
 Proj. I&DT em Co-Promoção
 Vale I&DT
 Proteção de Direitos de Propriedade Industrial (DPI)
 Internacionalização I&DT
 Todas as tipologias anteriores
 Inovação Empresarial - Não PME (Sistema de Incentivos)
 Ações Coletivas (Dinamização de Clusters)
 Ações Coletivas (Reforçar a transferência de conhecimento científico e tecnológico)

18

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
DO NORTE 2020

Eixo
Prioritário

Fundo

Prioridade de
Investimento

3.1

3.2

3.3

4.2

4.3
3

FEDER

4.5

6.3

4

FEDER

6.5

4.5
5

FEDER

6.5

Tipologia de operações





Inovação Empresarial (Empreendedorismo) (Sistema de Incentivos)
Vale Empreendedorismo.
Ações Coletivas (Empreendedorismo)
Incubação e aceleração de empresas – Infraestruturas de incubação e aceleração de empresas de
base tecnológica, alinhadas com a estratégia de especialização inteligente (regional e nacional)
 Internacionalização PME (Sistema de Incentivos)
 Vale Internacionalização
 Ações Coletivas (Internacionalização)
 Inovação Empresarial - PME (Sistema de Incentivos)
 Vale Inovação
 Qualificação PME (Sistema de Incentivos)
 Ações Coletivas (Qualificação PME)
 Acolhimento empresarial: Criação e expansão de áreas de acolhimento empresarial e de estruturação
funcional, logística e organizativa de aglomerados empresariais existentes.
 Auditorias energéticas e Planos de Racionalização dos Consumos de Energia
 Ações específicas aplicadas aos processos produtivos
 Ações específicas em equipamentos eficientes
 Tecnologias de produção de energia (fontes renováveis para autoconsumo);
 Renovações ou conversões de frotas de veículos de transporte de mercadorias
Investimentos integrados em eficiência energética nas infraestruturas públicas e no parque habitacional
social, através de ações:
 de realização de auditorias energéticas e apoio à elaboração de Planos de Racionalização dos
Consumos de Energia (PREN) ;
 investimentos para a reabilitação energética dos edifícios e equipamentos da Administração Local e
Sub-regional ;
 (de criação de redes urbanas de energia térmica
 investimentos em equipamento para a melhoria de eficiência energética da iluminação pública.
Ações que decorram dos Planos de Mobilidade e Transporte (PMT):
 Construção de ciclovias ou vias pedonais;
 Melhoria das soluções de bilhética integrada;
 Melhoria da rede de interfaces de transportes urbanos públicos coletivos;
 Estruturação de corredores urbanos de procura elevada;
Adoção de sistemas de informação aos utilizadores em tempo real;
 Desenvolvimento e aquisição de equipamento para sistemas de gestão e informação
 Valorização e promoção de bens histórico-culturais públicos e de equipamentos com vocação cultural
e de elevado interesse turístico;
 Qualificação, desenvolvimento de uma oferta integrada de serviços e promoção de redes de áreas
protegidas/classificadas com relevância turística;
 Marketing territorial de espaços de elevado valor natural, cultural e paisagístico, envolvendo
promoção turística dirigida ao mercado nacional;
 Organização e promoção de eventos culturais de elevado impacto internacional em matéria de
projeção da imagem da Região e que impulsionem o incremento dos fluxos turísticos.
 Reabilitação integral de edifícios;
 Reabilitação e reconversão de unidades industriais abandonadas;
 Recuperação, expansão e valorização de sistemas e estruturas ecológicas urbanas e de infraestruturas
verdes;
 Reabilitação de espaço público;
 Qualificação do espaço público;
 Demolição de edifícios para criação de espaços públicos;
 Desenvolvimento de experiências inovadoras e de ações-piloto no âmbito do desenvolvimento
urbano sustentável;
 Elaboração de estudos e planos de qualidade do ar e de redução do ruído à escala urbana;
 Monitorização da qualidade do ar e do ruído.
 Construção de ciclovias ou vias pedonais;
 Melhoria das soluções de bilhética integrada;
 Melhoria da rede de interfaces ;
 Estruturação de corredores urbanos de procura elevada;
 Adoção de sistemas de informação aos utilizadores em tempo real;
 Desenvolvimento e aquisição de equipamento para sistemas de gestão e informação.
 Reabilitação integral de edifícios
 Reabilitação e reconversão de unidades industriais abandonadas
 Recuperação, expansão e valorização de sistemas e estruturas ecológicas urbanas e de infraestruturas
verdes;
 Reabilitação de espaço público;
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Eixo
Prioritário

Fundo

Prioridade de
Investimento

9.8

 Estágios profissionais na Administração Local

8.3

 Criação de emprego por conta própria e apoio à criação de empresas

8.5

6
8.8

FEDER

8.9

FSE

9.1

FSE

9.6

7
9.7

FEDER

9.10

FSE

 Qualificação do espaço público;
 Demolição de edifícios para criação de espaços públicos;
 Desenvolvimento de experiências inovadoras e de ações-piloto no âmbito do desenvolvimento
urbano sustentável;
 Elaboração de estudos e planos de qualidade do ar e de redução do ruído à escala urbana;
 Sistemas de monitorização da qualidade do ar e do ruído.
Regeneração socioeconómica e física de comunidades e áreas críticas, designadamente ações
integradas e multidisciplinares de regeneração social e urbana que envolvam:
 a reabilitação e qualificação urbanística;
 a refuncionalização de equipamentos públicos.

8.1

FSE

8

Tipologia de operações

PI 10.1

 Formação para a inovação empresarial (Formação Profissional associada aos Sistemas de Incentivos e
Ações Coletivas):
 Desenvolvimento de ações de formação e de capacitação dos gestores;
 Participação de ativos de empresas em ações de formação.
 Inserção de recursos humanos altamente qualificados nas empresas:
 Integração de recursos humanos altamente qualificados nas empresas;
 Contratação de doutorados e de pós-doutorados).
 Criação de emprego por conta própria e de empresas e microempreendedorismo:
 Incentivo ao investimento de pequena dimensão para expansão da atividade empresarial e para a
criação de microempresas;
 Iniciativas empresariais de micro e pequenas empresas de base local, especialmente em territórios
de baixa densidade, promovendo a criação do próprio posto de trabalho e a diversificação da
economia local;
 apoio a investimentos de expansão ou criação de incubadoras/viveiros de empresas sociais.
 Valorização dos recursos endógenos em territórios específicos:
 Qualificação e dinamização de aldeias emblemáticas e de centros rurais
 Atividades turísticas, artesanais e de desenvolvimento de produtos tradicionais e de qualidade
 Valorização e gestão de sistemas produtivos locais
 Serviços coletivos de apoio técnico, de promoção conjunta de produtos e serviços locais e acesso
aos mercados.
 Abordagens integradas para a inclusão ativa/programas integrados de inovação e experimentação
social e de animação territorial;
 “Contratos de Emprego Inserção” (CEI)
 Intervenções de desenvolvimento socioeconómico de base local:
 Inovação no desenvolvimento de produtos do setor primário;
 Empreendedorismo, criação de empresas e do próprio emprego e criação de emprego;
 Projetos de inovação social; Novas respostas sociais; Qualificação das pessoas para a
implementação de projetos de inovação social).
 Equipamentos da saúde:
 Construção, requalificação e apetrechamento de unidades prestadoras de cuidados de saúde
primários;
 Remodelação, beneficiação de serviços de urgência hospitalares;
 Aquisição e desenvolvimento de sistemas de informação;
 Na área dos equipamentos sociais:
 Construção, reconversão e adaptação de equipamentos;
 Equipamentos e tecnologias em áreas terapêuticas de pessoas com deficiência;
 Aquisição e desenvolvimento de sistemas de informação.
 Desenvolvimento socioeconómico de base local:
 Inovação no desenvolvimento de produtos do setor primário;
 Património cultural e natural;
 Empreendedorismo, à criação de empresas e do próprio emprego e ao emprego;
 Projetos de inovação social;
 Novas respostas sociais.
 Prevenção e redução do abandono escolar (Programas nacionais - TEIP, Programa Mais Sucesso
Escolar, etc - ou planos integrados e inovadores de âmbito local ou intermunicipal).
 Ações de informação, monitorização e avaliação relativas às medidas e aos dispositivos de prevenção
do abandono escolar e de promoção do sucesso educativo dos alunos.
 Ações de promoção da igualdade no acesso à educação pré-escolar e aos ensinos básico e secundário
destinados a alunos com necessidades educativas especiais
 Ações de reforço da ação social escolar nos ensinos básico e secundário
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Eixo
Prioritário

Fundo

Prioridade de
Investimento
10.2

10.4

FEDER

10.5

11.1

FSE
11.2

9

10

FEDER

2.3

FEDER

NA

Tipologia de operações






Bolsas de mobilidade para estudantes deslocados (Programa + Superior)
Cursos técnicos superiores profissionais (TeSP/ISCED5)
Programas e ações de doutoramento e de pós-doutoramento
Cursos de Especialização Tecnológica (CET)
Melhoria da qualidade e da eficiência do sistema de educação e de formação (levantamento das
necessidades de formação; informação sobre toda a oferta formativa disponível; monitorização e de
avaliação das medidas de política, das organizações e dos projetos).
 Pactos Territoriais para a Empregabilidade ou Pactos Territoriais para a Formação e o Emprego
 Escolas do 2º e do 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário que transitam do período de
programação 2007-2013;
 Requalificação de escolas do 2º e do 3º CEB e do ES;
 Infraestruturas de Educação pré-escolar e do 1º CEB;
 Aquisição de equipamentos para cursos TeSP/ISCED 5 ou para criação de novos programas de ensino
superior diretamente ligados às necessidades do mercado de trabalho;
 Intervenções de requalificação e de modernização das infraestruturas de formação profissional.
 Ações de formação associadas a projetos de modernização administrativa
 Capacitação dos serviços públicos para os processos de simplificação regulamentar, de serviços
partilhados, de reforço da capacidade técnica e de gestão e de monitorização, acompanhamento e
avaliação das políticas públicas
 Reforço da capacidade de atores e redes para a promoção do desenvolvimento territorial:
 Apoio técnico à coordenação, dinamização, execução e acompanhamento dos planos de ação
territoriais e sectoriais;
 Modernização e de implementação de boas práticas de redes de atores institucionais, incluindo
práticas de benchmarking internacional;
 Formação dos agentes para o desenvolvimento territorial;
 Reforço das competências de dinamização, monitorização e acompanhamento de dinâmicas
territoriais e de avaliação de políticas;
 Promoção e valorização territorial.
 Serviços públicos eletrónicos de âmbito regional e local;
 Serviços em rede (acesso a serviços públicos eletrónicos de forma mediada);
 Projetos inovadores de utilização das TIC na resposta a desafios societais emergentes;
 Serviços públicos digitais abertos, flexíveis e interoperáveis;
 TIC como instrumento eficiência interna dos serviços públicos.
 Gestão, preparação, dinamização, acompanhamento, controlo e avaliação do Programa;
 Estudos e projetos;
 Aquisição ou aluguer de equipamento e aplicações informáticas para desenvolvimento do sistema de
gestão, acompanhamento e monitorização;
 Publicitação e divulgação das medidas cofinanciadas pelo FEDER e FSE;
 Edição de documentos;
 Realização dos Comités de Acompanhamento e de outras reuniões e sessões de trabalho.

Considerando o que se refere no ponto A.1.1 |Enquadramento estratégico, o NORTE 2020 apoia a mobilização
das Abordagens Integradas de Desenvolvimento Territorial (AIDT) identificadas na tabela abaixo.

Tabela 6 – Abordagens Integradas de Desenvolvimento Territorial (AIDT) do NORTE 2020

Enquadramento
Comunitário

Investimento Territorial Integrado
(ITI)

Ações Integradas para o Desenvolvimento
Urbano Sustentável (AIDUS)

Artigo 36º do Regulamento (UE)
1303/2013.

Artigo 7º do Regulamento (UE) 1301/2013.

Artigo 12º, nº 1 do Regulamento
(UE) 1304/2013.

Artigo 12º, nº 2 do Regulamento (UE)
1304/2013.

Desenvolvimento Local de Base
Comunitária (DLBC)
Artigos 33º, 34º, 35º e 36º do
Regulamento (UE) 1303/2013.

(As ações das ITI podem ainda ser
complementadas por apoio do
FEADER ou do FEAMP.)
Enquadramento
Nacional

Cap. 3.2 do Acordo de Parceria

Cap. 3.3 do Acordo de Parceria

Cap. 3.1 do Acordo de Parceria

Estratégias
Integradas
de
Desenvolvimento Territorial Artigo 64º do DL 137/2014

Ações Integradas
Urbano Sustentável

Estratégias de desenvolvimento local e
instrumento desenvolvimento local de

de

Desenvolvimento
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Investimento Territorial Integrado
(ITI)

Ações Integradas para o Desenvolvimento
Urbano Sustentável (AIDUS)

Pactos para o Desenvolvimento e
Coesão Territorial - Artigo 65º do
DL 137/2014
Enquadramento
nos Objetivos
Temáticos (OT),
Prioridades de
Investimento (PI)
e Objetivos
Específicos (OE)

Desenvolvimento Local de Base
Comunitária (DLBC)
base comunitário - Artigo 66º do DL
137/2014.

Ponto 4.3 do NORTE 2020:

Ponto 4.2 do NORTE 2020:

Ponto 4.1 do NORTE 2020:

- OT2, PI 2.3/2c, EP9, OE 9.3.1

As AIDUS são enquadradas por uma
estratégia integrada de desenvolvimento
urbano (Planos Estratégicos de
Desenvolvimento Urbano – PEDU) cuja
implementação exige instrumentos de
programação prévios:

- OT 9, PI 9.6/9vi, EP7, OE 7.2

- OT4, PI 4.3/4c, EP3, OE 3.2.1
- OT8, PI 8.3/8iii,EP6, OE 6.2.1
- OT8, PI 8.8/8ª, EP6, OE 6.4.1
- OT9, PI 9.7/ 9a, EP7, OE 7.3.1
- OT10, PI 10.1/10i, EP8, OE 8.1.1
- OT10, PI 10.5/10ª, EP8, OE 8.4.1

- OT 9, PI 9.10/9d, OE 7.4.1.

Planos de mobilidade urbana sustentável
(PMUS) - PI 4e - por NUTS III;
Plano de ação para a regeneração urbana
(PARU) para áreas específicas selecionadas
(PI 6e)
Planos de ação integrados para a comunidade
desfavorecida (PAICD) objeto da intervenção
(PI 9b)
- OT4, PI 4.5/4e, EP5, OE 5.1.1
- OT6, PI 6.5/6e, EP5, OE 5.2.1
- OT9, PI 9.8/9b, EP5, OE 5.3.1.

Fundos

FEDER e FSE

FEDER

FEDER e FSE

Territórios Alvo

NUTS III ou agrupamentos de
NUTS III contíguas da NUTS II
Região do Norte

PI 4.5: AMP, Cidades de Equilíbrio Territorial
e Cidades Regionais da Região do Norte
(NUTS II).

DLBC
Rurais:
territórios
com
população entre 10.000 e 150.000
habitantes, com possíveis exceções em
territórios
com
caraterísticas
específicas

PI 6.5: Região do Norte (NUTS II), em especial
os territórios urbanos correspondentes à
Aglomeração Metropolitana do Porto e aos
centros da hierarquia urbana (Cidades de
Equilíbrio Territorial e Cidades Regionais) Áreas específicas delimitadas enquadradas
nos PARU (espaços inframunicipais das Áreas
de Reabilitação Urbana criadas ao abrigo do
DL 307/2009, de 23/10, alterado pela Lei
32/2012, de 14/08 (centros históricos, zonas
ribeirinhas ou zonas de reconversão de zonas
industriais abandonadas);
PI 9.8: AMP, Cidades de Equilíbrio Territorial
e Cidades Regionais da Região do Norte
(NUTS II) – comunidades desfavorecidas
enquadradas nas áreas inframunicipais alvo
do plano integrado local.
Entidades
Responsáveis pela
Implementação

Comunidades
(CIM)

Intermunicipais

Autoridades Urbanas (AU)

DLBC Costeiras: territórios com
população entre 10.000 e 200.000
habitantes
DLBC Urbanas: territórios urbanos
desfavorecidos, com população entre
10.000
e
150.000
habitantes
(possibilidade de redução do limiar
mínimo para os 5.000 habitantes,
nomeadamente em territórios com
particular incidência de fenómenos de
exclusão social, pobreza ou risco de
pobreza).

Grupos de Ação Local (GAL)

Área Metropolitana do Porto
(AMP)

Importa igualmente realçar que, à semelhança do que já ocorrera com a Iniciativa JESSICA, no anterior período
de programação, os PO Regionais preveem a possibilidade de utilizar outras formas de financiamento que não
apenas as subvenções (reembolsáveis ou não). Assim, será alargado e reforçado o recurso a “instrumentos
financeiros”9 que podem revestir a forma de investimentos em capitais próprios ou quase-capital,
empréstimos, garantias ou outros instrumentos de partilha de riscos, e, se adequado, serem conjugados com
subvenções.

9

Na aceção do Regulamento Financeiro -Regulamento (UE, EURATOM) N.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25/10.
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O NORTE 2020 prevê o recurso a instrumentos financeiros nas seguintes áreas:
Tabela 7 – Áreas abrangidas pelos Instrumentos Financeiros do NORTE 2020Área
Eixo
Prioritário

Fundo

Apoio às Empresas

EP 2

FEDER

Eficiência Energética

EP 3

FEDER

EP 4

FEDER

EP 5

FEDER

EP 6

FSE
FEDER

Reabilitação e Revitalização
Urbanas
Empreendedorismo e inovação
social

Prioridade de Investimento

Dotação Indicativa

3.2 - Novos modelos empresariais
3.3 - Capacidades avançadas)
4.2 - Eficiência energética nas empresas
4.3 - Eficiência energética nas infraestruturas públicas
6.5 - Ambiente urbano

730 000 000,00
48 973 396,00
2 500 000,00

6.5 - Ambiente urbano
9.8 - Regeneração de comunidades desfavorecidas)
8.3 - Criação de emprego
8.8 - Viveiros de empresas

70 000 000,00
14 719 027,00

Tendo em vista monitorizar os progressos alcançados durante o período de programação 2014-2020, na
consecução dos objetivos e das metas em cada Prioridade, foi definido um quadro de desempenho para cada
PO. Este quadro é constituído pelos objetivos intermédios fixados para o ano de 2018 e pelos objetivos finais
estabelecidos para 2023, em cada um dos Eixos Prioritários, com exceção das prioridades consagradas à
assistência técnica e aos Programas destinados a instrumentos financeiros em conformidade com o artigo 39.º
do Regulamento (UE) 1303/2013.
Um resumo dos objetivos intermédios e das metas do Quadro de Desempenho do NORTE 2020 é apresentado
no quadro seguinte:
Tabela 8 - Quadro de Desempenho do NORTE 2020, por Eixo Prioritário e por Fundo (resumo)
Fundo

Tipo de
indicador

Unidade de
medida

Objetivo
intermédio
(2018)

Meta (2023)

Despesa Certificada

Financeiro

Euros

119 421 442

528 822 066

Projetos de I&D apoiados

Realização

N.º

13

50

Projetos de I&D contratados

Etapa de
execução

N.º

30

50

Realização

Empresas

24

120

Etapa de
execução

N.º

70

120

Investimento Produtivo: Número de empresas que recebem subvenções

Realização

Empresas

60

300

Investimento Produtivo: Número de empresas que recebem subvenções
(operações contratadas)

Etapa de
execução

N.º

180

300

Despesa certificada

Financeiro

Euros

357 830 747

1 591 283 883

Investimento Produtivo: número de empresas que recebem subvenções

Realização

Empresas

280

1 400

Investimento Produtivo: número de empresas que recebem subvenções
(operações contratadas)
Investimento Produtivo: número de empresas que recebem apoio
financeiro, que não sob forma de subvenções
Investimento Produtivo: Número de empresas que recebem apoio
financeiro, que não sob forma de subvenções (operações contratadas)

Etapa de
execução

N.º

840

1 400

Realização

Empresas

640

3 200

Etapa de
execução

Nº

1 920

3 200

Despesa certificada

Financeiro

Euros

42 386 106

187 694 169

Indicador ou fase-chave da realização

EP 1

FEDER

Investigação, Inovação: Número de empresas apoiadas para
introduzirem produtos novos no mercado
Investigação, Inovação: Número de empresas apoiadas para
introduzirem produtos novos no mercado (operações contratadas)

EP 2

FEDER

EP 3
FEDER
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Fundo

Tipo de
indicador

Unidade de
medida

Objetivo
intermédio
(2018)

Meta (2023)

Planos de mobilidade urbana sustentável implementados

Realização

N.º

0

7

Planos de mobilidade urbana sustentável contratados

Etapa de
Execução

N.º

7

7

Eficiência energética: Número de agregados familiares com consumo de
energia melhorado

Realização

Famílias

600

2 400

Agregados familiares contratados com consumo de energia melhorado

Etapa de
Execução

N.º

1 400

2 400

Realização

kWh/ano

35 000 000

140 000 000

Etapa de
Execução

kWh/ano

84 000 000

140 000 000

Despesa Certificada

Financeiro

Euros

61 383 824

189 749 312

Desenvolvimento urbano: Espaços abertos criados ou reabilitados em
áreas urbanas

Realização

m2

200 000

800 000

Espaços abertos criados ou reabilitados em zonas urbanas contratados

Etapa de
execução

m2

480 000

800 000

Desenvolvimento urbano: Edifícios públicos ou comerciais construídos
ou renovados em áreas urbanas

Realização

m2

6 500

26 000

Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas
urbanas contratados

Etapa de
execução

m2

15 600

26 000

Despesa Certificada

Financeiro

Euros

122 384 680

452 652 451

Desenvolvimento urbano: Espaços abertos criados ou reabilitados em
áreas urbanas

Realização

m2

160 000

640 000

Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas contratados

Etapa de
execução

m2

384 000

640 000

Desenvolvimento urbano: Habitações reabilitadas em áreas urbanas

Realização

Unidades
habitacionais

175

710

Habitações reabilitadas em áreas urbanas (operações contratadas)

Etapa de
Execução

m2

420

710

Interfaces multimodais apoiados

Realização

N.º

3

12

Interfaces multimodais (operações contratadas)

Etapa de
Execução

N.º

7

12

Corredores de elevada procura de transporte implementados

Realização

Nº

2

9

Corredores de elevada procura de transporte (operações contratadas)

Etapa de
Execução

Nº

5

9

Realização

m2

19 900

79 900

Etapa de
Execução

m2

47 900

79 900

Indicador ou fase-chave da realização

Eficiência energética: Redução anual do consumo de energia primária
nos edifícios públicos
Redução anual do consumo de energia nos edifícios públicos
contratados
EP 4

FEDER

EP 5

FEDER

Desenvolvimento urbano: Edifícios públicos ou comerciais construídos
ou renovados em áreas urbanas
Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas
urbanas contratados
EP 6
FEDER

Despesa certificada

Financeiro

Euros

15 939 293

70 582 380

FSE

Despesa certificada

Financeiro

Euros

39 896 999

176 671 903

FEDER

Estratégias específicas de valorização de recursos endógenos

Realização

N.º

0

6

FEDER

Estratégias específicas de valorização de recursos endógenos
contratadas

Etapa de
Execução

N.º

6

6

FSE

Pessoas apoiadas no âmbito da criação de emprego, incluindo
autoemprego

Realização

N.º

6 000

10 000

FSE

Trabalhadores apoiados em ações de formação em contexto
empresarial

Realização

N.º

20 000

33 500
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Fundo

Indicador ou fase-chave da realização

Tipo de
indicador

Unidade de
medida

Objetivo
intermédio
(2018)

Meta (2023)

EP 7
FEDER

Despesa Certificada

Financeiro

Euros

31 841 751

98 429 032

FSE

Despesa Certificada

Financeiro

Euros

54 539 548

168 592 327

FEDER

Equipamentos sociais e de saúde apoiados

Realização

N.º

29

116

FEDER

Equipamentos sociais e de saúde contratados

Etapa de
Execução

N.º

70

116

FSE

Participantes em ações de trabalho socialmente necessário

Realização

N.º

21 600

36 000

FEDER

Despesa Certificada

Financeiro

Euros

65 745 953

203 233 499

FSE

Despesa Certificada

Financeiro

Euros

100 123 659

309 501 660

FEDER

Acolhimento de crianças e educação: Capacidade das infraestruturas de
acolhimento de crianças ou de educação apoiadas

Realização

Pessoas

6 200

25 500

FEDER

Acolhimento de crianças e educação: Capacidade das infraestruturas de
acolhimento de crianças ou de educação contratadas

Etapa de
Execução

N.º

15 300

25 500

FSE

Escolas abrangidas por intervenções com vista à redução do abandono
escolar e à melhoria do sucesso educativo

Realização

N.º

36

60

FSE

Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar

Realização

Nº

8

8

FSE

Bolseiros de doutoramento apoiados

Realização

N.º

480

800

FEDER

Despesa Certificada

Financeiro

Euros

8 567 515

37 938 673

FSE

Despesa Certificada

Financeiro

Euros

11 726 341

51 926 589

FEDER

Serviços da Administração Pública apoiados

Realização

N.º

10

40

FEDER

Serviços da Administração Pública contratados

Etapa de
Execução

N.º

24

40

FSE

Projetos de promoção e capacitação institucional e do desenvolvimento
regional apoiados

Realização

N.º

66

110

EP 8

EP 9

A CE, em cooperação com os Estados-membros, procede a uma análise do desempenho dos programas, com
base no quadro de desempenho definido, suportando-se nas informações e nas avaliações contidas no
relatório anual de execução a apresentar pelos Estados-membros em 2019.
Este quadro constitui o referencial para a análise de desempenho e para a atribuição da reserva de
desempenho fixada para cada Estado-Membro, nos termos dos artigos 20.º a 23.º do Regulamento (UE)
1303/2013.
Nesta linha, o quadro de desempenho constitui um referencial da atividade da AG, razão pela qual é
considerado, quer no “Contrato de Gestão e Desempenho” celebrado entre o Estado português e o gestor do
NORTE 202010, quer na “Carta de Missão” da AG. Esta última, da competência da Comissão Diretiva e subscrita
pelos seus membros, tem por objetivo definir a visão, a missão e os valores a que a AG aceita e com que se
compromete. Esta Carta identifica os resultados esperados da atividade, o quadro de desempenho do NORTE
2020, bem como os prazos máximos de análise e o limiar da taxa de erro a respeitar.

10

Nos termos previstos no art.º 20.º do DL 137/2014.
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Documentos de referência
. Anexo1_PO NORTE_rev13112015
. Anexo 2_Quadro Síntese PO NORTE
. Anexo 3_Quadros de programação PO NORTE

A.3 | PROCEDIMENTOS DE ALTERAÇÃO DO NORTE 2020

Após a sua adoção, os PO podem ser objeto de alteração nos termos do art.º 30.º do Regulamento (UE)
1303/2013. Uma eventual revisão do Quadro Estratégico Comum ou do Acordo de Parceria com impacto nos
Programas poderá igualmente implicar uma alteração do NORTE 202011.
Neste contexto, é ainda feita uma distinção entre as alterações aos elementos essenciais do PO, que estão
sujeitas a uma decisão da CE e outras alterações que podem ser efetuadas pelo Estado-Membro, sendo
distintos os procedimentos a assegurar em cada caso12.
a)

Alterações programáticas de elementos essenciais
Nos termos do estipulado no art.º 30.º do Regulamento (UE) 1303/2013, e considerando o modelo de
governação do Portugal 2020, apresenta-se de seguida um resumo dos procedimentos a adotar e
respetiva sequência:


A AG é responsável pela apresentação da proposta de alteração. O pedido de alteração do
Programa deve ser devidamente fundamentado e, em especial, deve especificar o impacto previsto
na realização da estratégia da União para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e no
cumprimento dos objetivos específicos definidos no Programa.
A coordenação do processo cabe ao STCG, devendo a preparação ser assegurada pelas Unidades
do Secretariado Técnico mais diretamente implicadas, em função da natureza da alteração, com o
apoio técnico da DSDR.
Uma vez ultimado, o pedido de alteração, acompanhado do Programa revisto, é enviado à AD&C.



À AD&C cabe verificar se o pedido consubstancia uma alteração a elementos não essenciais do PO
ou se elementos causa carecem de aprovação da CE, remetendo-o à CIC para deliberação.



A CIC aprecia e aprova a proposta de revisão e de reprogramação do PO, comunicando a sua
posição à AG.



A AG submete as suas propostas de alteração a análise e deliberação do Comité de
Acompanhamento do NORTE 2020, de acordo com as competências definidas no seu Regulamento
Interno.



A CE avalia o pedido de alteração e o Programa revisto mediante submissão pela AD&C em
SFC2014, podendo formular observações e solicitar à AG, no prazo de um mês, as informações
adicionais que considere necessárias. Nos prazos estabelecidos, a CE comunica a sua decisão, nos
termos regulamentares.

Quando a alteração do Programa afete as informações fornecidas no Acordo de Parceria13, a sua
aprovação pela CE constitui, simultaneamente, uma aprovação da revisão subsequente das informações
contidas no Acordo do Parceria.

11

Ver, designadamente, os artigos 12.º, 16.º, 65.º (n.º 9) e 96.º (n.º10) do Regulamento (UE) 1303/2013.
termos previstos no n º 10 do art.º 96.º do Regulamento (UE) 1303/2013.
13 Cfr. artigo 15.º, n.º 1, alínea a), subalíneas iii), iv) e v) do Regulamento (UE) 1303/2013.
12 Nos
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Como boas práticas a adotar, a CE recomenda a planificação, a consolidação e a concertação de várias
alterações, por forma a evitar a proliferação de procedimentos de alteração aos PO e, quando aplicável,
ao Acordo de Parceria, bem como a articulação prévia informal com as unidades geográficas
responsáveis pelo acompanhamento do NORTE 2020 (DG REGIO e DG Emprego).
b) Alterações de elementos não essenciais
Quando esteja em causa um pedido de alteração programática a elementos não essenciais, nos termos
previstos no n.º 10 do art.º 96.º, os procedimentos e o circuito são semelhantes aos acima descritos,
excluindo-se a consulta à CIC e substituindo-se a aprovação da CE por uma consulta à DG REGIO ou DG
Emprego, tal como definido pela AD&C, e pela apreciação e deliberação do Comité de Acompanhamento
do NORTE 202014.
No prazo de um mês a contar da data da decisão, a AG comunica formalmente à Comissão, via SFC2014,
qualquer decisão de alteração dos elementos não essenciais. Essa decisão de alteração deve especificar
a data da sua entrada em vigor, que não pode ser anterior à da adoção. A AG assume o compromisso de
vir a proceder às respetivas correções na primeira alteração que venha a ocorrer ao texto programático
após essa data.
Salienta-se que, a despesa tornada elegível em virtude de alterações programáticas a elementos
essenciais do PO só pode ser considerada elegível a partir da data de apresentação do respetivo pedido
de alteração à Comissão.
Tratando-se de alterações programáticas a de elementos não essenciais do PO, essa despesa só pode
ser considerada elegível a partir da data de entrada em vigor da decisão que altera o programa.
É permitida a abertura de avisos para apresentação de candidaturas, a partir da data do envio de
comunicação informal às DG do pedido de alteração de elementos não essenciais.

Normas aplicáveis/Documentos de referência
. Anexo 4_Regulamento Interno do Comité de Acompanhamento
. Anexo 5_NOTA UCFSE/NAP, de 2015-10-13_rev 20160120
. Anexo 6_NOTA UCFSE/NAP, de 2015-10-13_adenda 20160318

A.4 | MODELO DE GESTÃO DO NORTE 2020

A.4.1 | Modelo de governação
O modelo de governação do NORTE 2020, previsto no Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro, baseiase numa estrutura de órgãos que exercem competências nas seguintes esferas: coordenação política,
coordenação técnica, gestão, certificação, pagamento, auditoria e controlo, monitorização e avaliação,
acompanhamento, acompanhamento das dinâmicas regionais, articulação funcional e Curador do Beneficiário.
Na figura seguinte, apresenta-se sucintamente o Modelo de Governação do PORTUGAL 2020:

14 Ver

NOTA UCFSE/NAP, de 2015-10-13 - “Formalização junto da CE sobre alteração de elementos não essenciais dos Programas Operacionais”.
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Figura 4 - Modelo de Governação do PORTUGAL 2020

A Autoridade de Gestão (AG), entidade responsável pela gestão, pelo acompanhamento e pela execução do
NORTE 2020, tem a natureza jurídica de uma estrutura de missão. Criada pela RCM 73-B/2014, de 16/12,
alterada pela RCM 15/2015, de 02/04, nos termos do artigo 28.º da Lei 4/2004, de 15/01, é integrada por uma
Comissão Diretiva e por um secretariado técnico, devendo manter a sua atividade até ao envio à CE da
declaração de encerramento do Programa.

A.4.2 | Organigrama e segregação de funções

O organigrama que segue representa a estrutura e relação hierárquica das unidades orgânicas que compõe a
AG do NORTE 2020. Este organigrama permite ainda visualizar a relação da AG com a CCDR-N e com a Estrutura
de Missão “Órgão de acompanhamento das dinâmicas regionais do NORTE”, duas entidades que integram o
modelo de governação adotado no período 2014-202015, cujas funções são descritas mais adiante.

15

Nos termos definidos no DL 137/2014 e da RCM 73-B/2014.
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Figura 5 – Organigrama da AG do NORTE 2020
Tabela 9 – Identificação das entidades/unidades responsáveis pela gestão das PI / Tipologias

EP 1

EP 2

1.1 Investigação e Inovação

AG

X

1.2 Investimento nas empresas

AG/OI

X

X

3.1 Empreendedorismo

AG/OI

X

X

3.2 Novos modelos empresariais

AG/OI

X

X

3.3 Capacidades avançadas

AG/OI

X

X

4.2 Eficiência energética nas empresas
EP 3

EP 4

EP 5

EP 6

4.3 Eficiência energética nas infraestruturas públicas

AG/OI

X

OI

X

6.3 Património natural e cultural

AG

X

6.5 Ambiente urbano

AG

X

4.5 Mobilidade urbana sustentável

OI

X

6.5 Ambiente urbano

OI

X

9.8 Regeneração de comunidades desfavorecidas

OI

X

8.1 Acesso ao emprego

AG
OI
AG

8.8 Viveiros de empresas

OI

8.9 Potencial endógeno

AG

9.6 Desenvolvimento local de base comunitária FSE
9.7 Saúde e infraestruturas sociais

STGF

UACHIS
E

STSTATI
X

8.5 Adaptabilidade

IF

STIDICE

AG

8.3 Criação de emprego

BREPP

STIDICE

4.5 Mobilidade urbana sustentável

9.1 Inclusão ativa
EP 7

UASI

Prioridades de Investimento / Tipologia

Unidade da AG
(gestão direta e/ou supervisão)
STIDICE

Eixo

Entidade
responsável
pela Gestão

STSTATI

STSTATI
STSTATI
STSTATI
X

X

IEFP / CASES / IPDJ

UACHISE

IEFP / CASES / IPDJ

UACHISE

X
X
X

AG/OI

X

OI

X

AG/OI

X

X

IEFP
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9.10 Desenvolvimento local de base comunitária FEDER
10.1 Abandono escolar
EP 8

EP 9

X
X

X

10.4 Orientação para o mercado de trabalho

AG

X

10.5 Infraestruturas de educação e formação

AG/OI
AG

11.2 Educação e formação

AG

N/A

AG/OI
AG

X

BREPP

IF

X

AG

11.1 Capacidade institucional

STGF

UACHIS
E

STSTATI

OI
AG/OI

10.2 Ensino superior

2.3 Aplicações de TIC
EP 10

UASI

Prioridades de Investimento / Tipologia

Unidade da AG
(gestão direta e/ou supervisão)
STIDICE

Eixo

Entidade
responsável
pela Gestão

DGES

X
X
X

X

X
X

A.4.3 | Comissão Diretiva

A Comissão Diretiva é o órgão máximo da AG, sendo a sua composição e competências definidas no DL
137/2014 e na RCM 73-B/2014.
A Comissão Diretiva foi nomeada pela RCM 73-B/2014, alterada pela RCM 15/2015, nos termos do artigo 28.º
da Lei 4/2004. É um órgão colegial constituído por:


Um presidente, que é, por inerência, o Presidente da CCDR-N: Emídio Ferreira dos Santos Gomes



Dois vogais com funções executivas: António Henrique Machado Capelas e António Jorge Nunes, este
último proposto pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

No exercício das suas competências, a Comissão Diretiva responde perante a Comissão Interministerial de
Coordenação do Acordo de Parceria e reporta, nos termos definidos no modelo de governação do Portugal
2020, à CE, aos órgãos de coordenação técnica, certificação, pagamento, auditoria e controlo, monitorização
e avaliação e de acompanhamento, colaborando ainda com o órgão de acompanhamento das dinâmicas
regionais do respetivo PO, bem como com os órgãos de articulação funcional e com o Curador do Beneficiário.
Aos membros da Comissão Diretiva aplica -se o Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto -Lei 71/2007,
de 27 de março. Neste enquadramento e atento o estipulado no n.º 3 do artigo 28.º da Lei 4/2004, bem como
nas disposições sobre esta matéria constantes do Decreto-Lei 137/2014 e da RCM 73-B/2014, foi subscrita
uma Carta de Missão da AG e celebrado um Contrato de Desempenho com o gestor.
As competências da AG, da Comissão Diretiva e do Presidente da Comissão Diretiva estão identificadas,
respetivamente, nos artigos n.ºs 26.º, 27.º e 28.º do DL 137/2014. Com exceção da competência de aprovação
de candidaturas a financiamento pelo PO, todas as competências da AG e da Comissão Diretiva são delegáveis
no Presidente da Comissão Diretiva, sem prejuízo de subdelegação nos vogais executivos, quando aplicável.
A Comissão Diretiva pode ainda delegar competências de gestão num OI, mediante a celebração de contratos
de delegação de competências e contratualizar a execução do PO com organismos públicos formalmente
competentes pela concretização das políticas públicas nacionais ou dos respetivos instrumentos que para este
efeito assumem a qualidade de beneficiários.
Nas suas ausências ou impedimentos, o Presidente será substituído pelo vogal mais antigo, sendo que, no caso
de os vogais possuírem a mesma antiguidade reportada ao momento da assunção do cargo, intervém como
suplente o vogal de mais idade. Nos casos de ausência ou impedimento que persistam por mais de 60 dias ou
em caso de vacatura do lugar e tendo presente que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 24º do DL
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137/2014, o Presidente da Comissão Diretiva é, por inerência, o Presidente da CCDR-N, as suas competências
serão exercidas pelo substituto legal do Presidente da CCDR-N.
Constam do Regulamento Interno da Comissão Diretiva, aprovado em 29/01/201516, as condições e os
procedimentos do funcionamento deste órgão, designadamente, no que respeita à periodicidade, ao local e à
convocação das reuniões, ordem de trabalhos, quórum, formas de votação e deliberações, situações de
impedimento de voto, procedimento extraordinário de deliberação (“consulta escrita”) e atas das reuniões.
A Comissão Diretiva é apoiada técnica e administrativamente, nas suas reuniões, pelo Secretário Técnico de
Coordenação Geral para o efeito coadjuvado pela UACD, designadamente, no que respeita à preparação das
reuniões e das respetivas atas, bem como da divulgação das deliberações.
Para o efeito, a Comissão Diretiva dispõe dos meios eletrónicos disponíveis na AG para suporte à divulgação e
intercâmbio de informação, à gestão dos processos de apresentação de propostas e deliberações, bem como
à monitorização e ao controlo de prazos e de outros indicadores de gestão, designadamente, para efeitos do
acompanhamento do contrato de desempenho (Balcão 2020, SI NORTE2020, SIIFSE2020, SGO do Sistema de
Incentivos às Empresas, aplicação de Business Intelligence, aplicação de gestão documental da CCDR-N, etc).
A gestão da informação relativa a cada reunião (ordem de trabalhos, informações, propostas, atas, etc) é
disponibilizada numa plataforma eletrónica da intranet, gerida pelo STCG/UACD e a que têm acesso os
membros da Comissão Diretiva, os Secretários Técnicos e Coordenadores, bem como alguns colaboradores de
cada unidade designados pelos respetivos responsáveis. O acesso a esta plataforma é disciplinado pelo
STCG/UACD.
As informações e as propostas a apreciar pela Comissão Diretiva são incorporadas na referida plataforma,
sendo as respeitantes a operações previamente tramitadas nos sistemas de informação correspondentes e
com base nas listas e na documentação de análise neles incorporada (SIIFSE2020 e SGO, desde já, e SI
NORTE2020 logo que possível). Em regime de contingência, são elaborados mapas resumo que incorporam os
principais elementos das propostas, tendo como anexo as informações técnicas de suporte. O registo das
propostas e a disponibilização da documentação de suporte é da responsabilidade das unidades proponentes.
Uma vez realizada a reunião (ou a consulta escrita), o STCG/UACD comunica uma síntese das deliberações às
unidades orgânicas envolvidas, cabendo a essas unidades assegurar a divulgação aos OI das deliberações
relativas a operações por estes acompanhadas, bem como de outras deliberações que importe transmitir aos
OI supervisionados.
Nos termos definidos no Regulamento Interno, de cada reunião da Comissão Diretiva é elaborada uma ata, sob
responsabilidade do Presidente, lavrada por um elemento do Secretariado Técnico do Programa para o efeito
designado pelo Presidente, que, depois de aprovada e assinada pelos membros presentes, é disponibilizada na
plataforma acima referida.

A.4.4 | Secretariado Técnico

O Secretariado Técnico é o segundo órgão da AG. Funciona sob a responsabilidade da Comissão Diretiva e
exerce as competências que por esta lhe sejam atribuídas, nomeadamente as previstas no DL 137/2014.
A RCM 73-B/2014 define um contingente máximo de 103 elementos, entre secretários técnicos, técnicos
superiores, assistentes técnicos, assistentes operacionais e coordenadores de projeto, definindo ainda que o
secretariado técnico do NORTE 2020 pode integrar, em simultâneo, um máximo de 4 equipas de projeto de
cariz temporário, lideradas por coordenadores de projeto. Nos termos do n.º 13 dessa RCM e através do
Despacho 2264-A/2015, de 4 de março, foi fixado em 6 o número máximo de secretários técnicos e procedeu-

16

Ver Anexo 7_RegulamentoInternoComissaoDiretiva
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se à sua designação. Dos 4 Coordenadores das equipas de projeto previstos, 3 foram já nomeados pelo
Presidente da Comissão Diretiva17.
Assim, o secretariado técnico do NORTE 2020 é composto por 12 unidades orgânicas, sendo 6 secretariados
técnicos e 6 unidades de apoio técnico, 4 das quais revestem a modalidade de equipas de projeto (ver
Organigrama supra).
Considerando as três grandes áreas de atuação do Programa (I&D, Inovação e Competitividade Empresarial;
Sustentabilidade dos Territórios e Abordagens Integradas; Capital Humano, Emprego e Inclusão Social), 5 das
unidades orgânicas assumem uma orientação temática (STIDICE, STSTATI, UACHISE, UASI e UAATI), abrangendo
valências de análise e acompanhamento de operações sob a gestão direta da AG, bem como de supervisão de
OI, de Beneficiários Responsáveis pela Execução de Políticas Públicas (BREPP) e de entidades gestoras de
instrumentos financeiros. As restantes 7 unidades são de natureza transversal (STCG, STGF, STAC, STCMAE,
UACD, UAJ e UASinf).
No respeito pelo princípio da segregação de funções, tendo em vista a prossecução dos objetivos do Programa
e das atribuições e competências da AG, a Comissão Diretiva definiu para as várias unidades do secretariado
técnico as funções que adiante se descrevem.

Secretariado Técnico de Coordenação Geral (STCG)
A prossecução dos objetivos do Programa e das atribuições e competências da AG, nos termos definidos no
Modelo de Governação, exige uma organização que responda adequadamente a necessidades de coordenação
e acompanhamento global, bem como de execução de funções transversais de suporte.
A intervenção deste secretariado técnico incide sobre todo o Programa atuando em domínios transversais da
gestão do Programa, em estreita colaboração com as restantes unidades orgânicas da AG e com todos os OI,
com os serviços da CCDR-N associados à gestão e com os beneficiários das operações, sem prejuízo das funções
próprias das restantes unidades orgânicas da AG.
O STCG tem por missão apoiar tecnicamente a Comissão Diretiva e o Presidente no exercício das suas
competências, assegurando a coordenação geral e a articulação do secretariado técnico do Programa, a
monitorização operacional e o apoio à Comissão Diretiva.
Garante, ainda, em termos operacionais e no que concerne a matérias transversais não cometidas às demais
unidades orgânicas da AG, a interligação com os serviços da CCDR-N, com os departamentos governamentais
e outras instâncias de coordenação política e técnica que integram o Modelo de Governação do Portugal 2020.
Neste contexto, superintende as unidades de apoio que intervêm no apoio à Comissão Diretiva, na gestão
global dos sistemas de informação e na área jurídica.

17

A 7 de abril de 2015, foram nomeadas as coordenadoras da Unidade de Apoio aos Sistemas de Incentivos e da Unidade de Apoio à Comissão
Diretiva. Por despacho de 30 de julho de 2015, foi nomeado o coordenador da Unidade de Apoio Capital Humano, Emprego e Inclusão Social.
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Tabela 10 – Funções do Secretariado Técnico de Coordenação Geral
Funções que desenvolve



Apoia a Comissão Diretiva na coordenação geral do Secretariado Técnico, promovendo a divulgação da informação, o bom relacionamento
entre os vários serviços, a harmonização de procedimentos e a adoção de boas práticas de gestão, nomeadamente através de reuniões
periódicas.



Sob a orientação da Comissão Diretiva, garante a articulação operacional e a interlocução técnica com serviços da Comissão Europeia, com os
órgãos de coordenação política (CIC) e de coordenação técnica (AD&C) do Portugal 2020, com o Curador do Beneficiário, com departamentos
governamentais e outras instituições, bem como com os serviços da CCDR-N envolvidos no apoio à gestão do Programa e com o Órgão de
Acompanhamento das Dinâmicas Regionais, no que concerne a aspetos transversais e sem prejuízo do exercício das funções próprias das
restantes unidades.



Efetua a articulação com o Gabinete do Presidente.



Superintende a Unidade de Apoio à Comissão Diretiva, a Unidade de Apoio ao Sistema de Informação e a Unidade de Apoio Jurídico.



Em complemento e em articulação com os secretariados técnicos e Unidades incumbidos da supervisão e monitorização do exercício das
competências delegadas nos OI e nos organismos responsáveis pela gestão de Instrumentos Financeiros, garante o apoio à Comissão Diretiva
no que respeita à coordenação geral destes processos.



Assegura a coordenação geral das funções de elaboração e revisão de documentos de natureza regulamentar, normativa e procedimental,
sob proposta dos Secretariados e Unidades que mais diretamente acompanham as matérias em causa (regulamentos específicos, critérios de
seleção, avisos e convites, orientações técnicas de gestão, modelos de grelhas/ferramentas de análise e pareceres), assegurando, diretamente,
a produção e revisão destes documentos quando estejam em causa matérias transversais.



Efetua o coordenação e a interlocução com os serviços externos responsáveis pelas vertentes de capacitação e qualificação da procura,
monitorização estratégica e avaliação, bem como de comunicação e informação (DSDR, OADR e Gabinete de Comunicação).



Assegura a coordenação entre os diferentes secretariados técnicos e Unidades em matéria da gestão de recursos logísticos e humanos,
designadamente, no que toca ao processo de avaliação de desempenho dos colaboradores, de diagnóstico de necessidades formativas e de
apoio a eventuais processos de recrutamento, articulando os resultados dessa coordenação no seio da AG ao competente serviço da CCDR-N
– a Direção de Serviços de Gestão Administrativa e Financeira,



Contribui para a prossecução de outras funções transversais ou específicas de outros ST e Unidades, nos termos identificados na Matriz de
Serviços/Funções.

Unidade de Apoio à Comissão Diretiva (UACD)
Tem por principal missão assegurar o apoio técnico aos membros da Comissão Diretiva e do Comité de
Acompanhamento no exercício das respetivas funções, bem como outras funções de monitorização
operacional e de apoio técnico a funções transversais, sob a superintendência do Secretário Técnico de
Coordenação Geral.
Tabela 11 – Funções da Unidade de Apoio à Comissão Diretiva
Funções que desenvolve



Apoia o STCG na preparação das reuniões da Comissão Diretiva e do Comité de Acompanhamento, assegurando a elaboração das ordens de
trabalhos, o envio das convocatórias e a disponibilização das propostas de deliberação.



Sempre que convocada, participa e assegura o secretariado das reuniões destes órgãos.



Elabora as propostas de ata e procede à divulgação das suas deliberações.



Prepara a proposta de plano anual de atividades e de metas de gestão do Programa, com a colaboração dos restantes serviços.



Coordena, em termos operacionais, a emissão dos contributos da AG para o QUAR da CCDR-N, com a colaboração dos restantes serviços.



Apoia o STCG na monitorização do contrato de desempenho da AG.



Assegura o apoio ao STCG na monitorização e controlo de metas e indicadores de gestão operacional, bem como de indicadores e metas de
realização e resultado (recolha e tratamento).



Assegura o apoio ao STCG na preparação, revisão e monitorização do Plano Anual de Candidaturas.



Coordena, em termos operacionais, os trabalhos de preparação dos Relatórios de Execução Anuais e Final do Programa, com a colaboração
dos restantes serviços envolvidos.



Apoia o STCG na coordenação dos processos de revisão/alteração do Programa Operacional, com a colaboração dos restantes serviços
envolvidos.
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Funções que desenvolve



Apoia o STCG na coordenação operacional do dispositivo de suporte ao público e aos beneficiários, em articulação e com a colaboração dos
serviços envolvidos, designadamente, o Gabinete de Marketing e Comunicação, os ST/Unidades temáticas e os OI, que asseguram a
interlocução direta com os beneficiários, bem como com a Unidade de Apoio aos Sistemas de Informação e a AD&C (Balcão 2020).



Contribui para a prossecução de outras funções transversais ou específicas de outros ST e Unidades, nos termos identificados na Matriz de
Serviços/Funções.

Unidade de Apoio ao Sistema de Informação (UASINF)
A UASInf tem por principal missão assegurar o apoio no que respeita à vertente aplicacional e funcional do
Sistema de Informação NORTE 2020 (SI NORTE2020), bem como à articulação com outros sistemas de
informação utilizados pela estrutura de gestão do Programa (Balcão 2020, SIIFSE2020, SI Sistema de Incentivos,
SI AUDIT2020 e outros), sob a superintendência do Secretário Técnico de Coordenação Geral.
Tabela 12 – Funções da Unidade de Apoio ao Sistema de Informação
Funções que desenvolve



Apoia o STCG na definição das prioridades e efetua o planeamento das tarefas necessárias ao correto funcionamento e adequado
desenvolvimento do Sistema de Informação, tendo em conta as necessidades identificadas e com contributos dos secretariados técnicos e
Unidades de Apoio.



Emite contributos e recebe informação relativa à manutenção e desenvolvimento da infraestrutura tecnológica de suporte aos Sistemas de
Informação, por forma a garantir que as intervenções efetuadas pela unidade orgânica responsável pelas mesmas (DSGAF) são as necessárias
e suficientes para o bom desempenho da AG.



Assegura o desenvolvimento de novas funcionalidades, incluindo a especificação para esse desenvolvimento, em articulação com a
DSGAF/DSTIC e as restantes unidades orgânicas do Secretariado Técnico, por forma a garantir a satisfação das necessidades da AG.



Assegura, em articulação com a DSGAF/DSTIC e as restantes unidades orgânicas do Secretariado Técnico, a execução das intervenções
corretivas no Sistema de Informação, recorrendo aos recursos materiais e humanos necessários, por forma a garantir o adequado
funcionamento do Sistema de Informação e garantindo a melhoria do seu funcionamento.



Assegura, em articulação com a DSGAF/DSTIC e as restantes unidades orgânicas do Secretariado Técnico, a realização do testes necessários,
destinados a minimizar os riscos de impacto negativo dos desenvolvimentos e correções efetuadas, recorrendo aos recursos materiais e
humanos necessários.



Desempenha funções de articulação com outras entidades responsáveis por sistemas de informação do Portugal 2020 (Balcão 2020,
SIIFSE2020, SI Sistema de Incentivos, SI AUDIT2020 e outros), por forma a garantir o funcionamento integrado do Sistema de Informação no
modelo global de Sistemas de Informação do Portugal 2020 facultando à DSGAF/DSTIC informação atualizada das necessidades previstas.



Assegura a articulação com a(s) empresa(s) prestadoras de serviços ao SI.



Contribui para a prossecução de outras funções transversais ou específicas de outros ST e Unidades, nos termos identificados na Matriz de
Serviços/Funções.

Unidade de Apoio Jurídico (UAJ)
A UAJ tem por principal missão assegurar o apoio à gestão do Programa nas áreas jurídica e do contencioso,
no âmbito do STCG.
Tabela 13 – Funções da Unidade de Apoio Jurídico
Funções que desenvolve



Apoia o STCG na assessoria em matérias de natureza jurídica à AG.



Apoia o STCG na relação com os restantes secretariados técnicos e Unidades de Apoio na análise do cumprimento, pelos beneficiários, das
normas jurídicas aplicáveis, nomeadamente em matérias relativas a mercados públicos, concorrência, igualdade de oportunidades, ambiente
e ordenamento do território.



Assessora o STCG na conexão com os restantes secretariados técnicos e Unidades de Apoio no âmbito dos trâmites dos procedimentos de
decisão de financiamento, designadamente no que respeita à concretização do direito de audiência dos interessados.



Efetua propostas de minutas de contratos de financiamento/termos de aceitação e de outros instrumentos jurídicos.

34

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
DO NORTE 2020

Funções que desenvolve



Verifica a conformidade legal de atos administrativos, de contratos de qualquer natureza, de regulamentos, de acordos e de protocolos.



Acompanha e verifica a conformidade legal dos avisos para apresentação de candidaturas.



Elabora propostas de orientações técnicas ou normas de gestão e faz a apreciação de outras que lhe sejam remetidas.



Acompanha os procedimentos de maior complexidade em matéria de contratação pública, grandes projetos e auxílios de Estado.



Acompanha os processos de impugnação administrativa (reclamações ou recursos hierárquicos) e os processos judiciais em geral, e em
especial os de contencioso administrativo.



Propõe a elaboração de participações criminais e acompanha os respetivos processos.



Trata e propõe a divulgação informação jurídica atualizada sobre legislação comunitária, nacional e regulamentar aplicável.



Implementa e atualiza uma base de dados com a gestão da informação jurídica relevante.



Contribui para a prossecução de funções transversais ou específicas de outros ST e Unidades, nos termos identificados na Matriz de
Serviços/Funções.

Secretariado Técnico de Auditoria e Controlo (STAC)
Conforme resulta dos artigos 21º, 26º, nº2 alínea f) e 27º, nº1 alínea w) todos do DL 137/2014 a AG do NORTE
2020 é responsável pela criação e implementação de um sistema de controlo interno que previna e detete
irregularidades.
Este sistema de controlo interno deve prevenir e detetar irregularidades e promover a adoção de medidas
corretivas oportunas e adequadas, podendo as insuficiências nos procedimentos de controlo interno
inviabilizar a certificação de despesas declaradas à CE.
O sistema de controlo interno aplica-se a todo o Programa, incluindo os Sistemas de Incentivos, abrangendo o
conjunto do secretariado técnico e todos os OI, os serviços da CCDR-N associados à gestão, e os beneficiários
das operações, prevendo-se uma revisão anual da metodologia e dos critérios utilizados.
O STAC tem por missão apoiar tecnicamente a Comissão Diretiva e o Presidente no exercício das suas
competências, avaliando a qualidade da execução do Programa, definindo normas e procedimentos de
acompanhamento e controlo interno que assegurem a conformidade e legalidade das operações. Compete
ainda ao STAC: proceder ao tratamento de denúncias; comunicar as irregularidades; acompanhar as auditorias
de entidades nacionais e comunitárias de controlo; analisar e aplicar medidas antifraude eficazes e
proporcionadas, tendo em conta os riscos identificados.
Tabela 14 – Funções do Secretariado Técnico de Auditoria e Controlo
Funções que desenvolve



Colabora com o Secretariado Técnico de Gestão Financeira na elaboração da declaração de gestão e do resumo anual dos relatórios de
auditoria e dos controlos realizados.



Assegura a interlocução com as entidades com responsabilidade em matéria de auditoria e controlo nacionais e comunitárias.



Acompanha ações de controlo encetadas por entidades externas com responsabilidade em matéria de auditoria e controlo nacionais e
comunitárias.



Elabora os processos de contraditório de auditorias externas ao PO.



Assegura que as recomendações dos relatórios finais das entidades de controlo relevantes (nacionais e comunitárias) são seguidas e
implementadas.



Disponibiliza, em SI AUDIT2020 a informação, atualizada relativa a todos os controlos e auditorias, e acompanha as suas conclusões e
recomendações.



Regista e acompanha as irregularidades comunicadas ao Organismo da Luta Contra a Fraude (OLAF).



Assegura a definição, o planeamento e a implementação de ações de controlo interno em áreas temáticas e de supervisão.



Monitoriza e acompanha as verificações no local levadas a cabo pelo secretariado técnico e OI do PO.
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Funções que desenvolve



Elabora propostas de melhoria/adaptação ou correção de processos ou procedimentos de gestão e acompanhamento implementados no PO.



Apoia o STGC na interlocução com o Curador do Beneficiário no que respeita às queixas e participações por estas remetidas, nos termos
estabelecidos nos artigos 62º e 63º do Modelo de Governação.



Assegurar o acompanhamento/tratamento de eventuais denúncias apresentadas ao Norte 2020.



Implementa os procedimentos que assegurem a existência de medidas eficazes para a apreciação de litígios relacionados com os FEEI.



Planeia e executa ações de controlo específicas por solicitação da AG.



Contribui para a prossecução de outras funções transversais ou específicas de outros secretariados e unidades, nos termos identificados na
Matriz de Serviços/Funções.

Secretariado Técnico de Gestão Financeira (STGF)
Nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável à gestão dos FEEI, a AG é a principal responsável pela
execução eficaz e eficiente dos Fundos e pelo cumprimento de numerosas funções relacionadas com a gestão,
a monitorização, a gestão financeira e o controlo dos programas, bem como pela seleção dos projetos.
Na sua atuação, a AG deve respeitar, entre outros, o princípio da boa gestão financeira, em conformidade com
os princípios da economia, da eficiência e da eficácia. Deve ainda assegurar a segregação das funções de análise
e decisão, pagamento, certificação e auditoria e controlo.
No atual período de programação, realça-se ainda o reforço do rigor na elaboração, fiscalização e aprovação
das contas, a utilização da reserva de desempenho, bem como a avaliação da viabilidade e sustentabilidade
dos investimentos, designadamente, dos projetos geradores de receitas.
A intervenção deste Secretariado Técnico incide sobre a vertente administrativa e financeira da gestão do
Programa, abrangendo valências de monitorização orçamental e financeira global, bem como de
acompanhamento financeiro das operações, exceto as dos Sistemas de Incentivos, nas fases de execução,
encerramento e exploração, nos vários domínios de intervenção e tipologias. Intervém ainda na gestão do Eixo
10 – Assistência Técnica.
O STGF tem por missão apoiar tecnicamente a Comissão Diretiva e o Presidente no exercício das suas
competências, estando-lhe atribuídas funções administrativas e financeiras específicas, de natureza
transversal: gestão orçamental e monitorização financeira do Programa, certificação de despesas para envio à
CE, gestão de devedores, declaração de gestão (contas anuais) e articulação com os órgãos de certificação e
pagamento do Portugal 2020. É ainda responsável pelo acompanhamento da execução, do encerramento e da
fase de exploração das operações, na sua vertente administrativa e financeira. Incumbe-lhe ainda a seleção e
acompanhamento das candidaturas de Assistência Técnica apresentadas pela CCDR-N e pelos OI.
Tabela 15 – Funções do Secretariado Técnico de Gestão Financeira
Funções que desenvolve
Monitorização e gestão financeira global



Coordena o processo de monitorização operacional e financeira do Programa, designadamente os indicadores de gestão financeira e as
condições de atribuição da reserva de desempenho.



Colabora na produção de orientações de gestão de índole técnica, administrativa e/ou financeira.



Colabora na descrição do Sistema de Gestão e Controlo do Programa e respetiva atualização.



Apoia o acompanhamento do processo de contratualização com os OI.



Prepara os pedidos de certificação de despesas para envio à CE.



Assegura a articulação com as Autoridades de Pagamento e de Certificação.



Coordena a elaboração das contas anuais do Programa.

Gestão operacional
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Funções que desenvolve



Colabora com os secretariados/unidades temáticos no acompanhamento do processo de candidatura das operações, suas
alterações/reformulações;



Analisa e emite parecer sobre estudos de viabilidade financeira relativos a projetos geradores de receitas;



Verifica e valida o cumprimento pelos beneficiários dos procedimentos de contratação pública nas operações sob a gestão direta da AG;



Valida a execução financeira das operações, com a exceção das que decorrem da contratualização com os OI dos Sistemas de Incentivos;



Verifica que as despesas declaradas pelos beneficiários para as operações abrangidas pela contratualização com os OI (exceto do Sistemas de
Incentivos) foram efetuadas no cumprimento das regras comunitárias, nacionais e as definidas pela AG;



Emite as ordens de pagamento das operações a enviar à Autoridade de Pagamento;



Implementa e mantém atualizado o Sistema de Gestão de Devedores, relativo ao registo de situações de anomalia e/ou irregularidade que
obriguem à recuperação, junto dos beneficiários, de valores de pagamentos realizados, incluindo o registo das correções financeiras decididas
no Programa, em articulação com o STAC;



Realiza verificações no local das operações em articulação com os secretariados/unidades temáticas, no âmbito dos Planos Anuais de Visitas
ao Local coordenados pelo STAC;



Verifica o cumprimento dos pressupostos financeiros do encerramento das operações;



Acompanha as operações durante a fase de exploração, se aplicável, em articulação com os restantes secretariados técnicos;



Assume as funções de “Gestor de procedimento” no que concerne ao acompanhamento financeiro da operação, em articulação com os
Secretariados/Unidades temáticos.

Suporte ao Sistema de Informação:



Colabora na definição de requisitos em função de necessidades definidas pela Comissão Diretiva do Programa e pelos seus secretariados
técnicos;



Colabora na validação dos desenvolvimentos e das intervenções corretivas efetuados.

Análise e acompanhamento de candidaturas ao Eixo 10 – Assistência Técnica (AT):



Gere as dotações do Eixo Prioritário 10 do Programa;



Prepara as propostas de abertura de concursos/convites para apresentação de candidaturas;



Aprecia a elegibilidade e o mérito das candidaturas;



Prepara a informação de suporte para a tomada de decisão sobre a aprovação das candidaturas, as respetivas notificações e termos de
aceitação e, se aplicável, sobre pedidos de reprogramação.

Outros



Contribui para a prossecução de outras funções transversais ou específicas de outros ST e Unidades, nos termos identificados na Matriz de
Serviços/Funções.

Secretariado Técnico de Monitorização e Controlo de Auxílios de Estado (STMCAE)
A AG é responsável pela verificação da conformidade dos apoios com a legislação comunitária e nacional
aplicável à gestão dos FEEI em matéria de auxílios concedidos pelos Estados (AE), nos termos do artigo 107º
do Tratado de Funcionamento da União Europeia.
Pela primeira vez, em agosto de 2012, a CE informou todos os Estados-membros da necessidade de ser
despistada a existência de auxílios de Estado nas intervenções FEDER ou Fundo de Coesão em projetos de
infraestruturas e, em caso afirmativo, a confirmação da sua compatibilidade com as regras de AE existentes.
De acordo com o documento COCOF-12-0059-00, de 21 novembro de 2012, esta aferição é obrigatória em
qualquer projeto de infraestruturas aprovado a partir dessa data, independentemente da sua dimensão, sendo
o uso futuro da infraestrutura para uma atividade económica que determina se o seu financiamento deve ser
analisado na ótica do cumprimento das regras de AE.
Na sequência destas alterações, o então IFDR divulgou a Circular nº 01/2013, de 30/09/2013, relativa a
“Procedimentos a adotar na verificação do cumprimento das regras de auxílios de Estado no financiamento de
infraestruturas”. Mais recentemente, a AD&C identificou os procedimentos que as AG devem assegurar no que
respeita aos AE, no âmbito das verificações de gestão (Norma 02/AD&C/2015, de 2015/03/20 sobre
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“Verificações de Gestão”), prevendo-se que possa ser revista a Circular n.º 01/2013 supra referida, atualizando
a aplicação dos procedimentos no período 2014-2020.
No contexto da definição das estruturas de apoio técnico ao NORTE 2020, a AG entendeu prever a existência
de um secretariado técnico responsável pela monitorização e pelo controlo de auxílios de estado (AE).
A intervenção deste Secretariado Técnico incide exclusivamente sobre as Operações Públicas que abranjam
infraestruturas cofinanciadas pelo FEDER. Excluem-se do âmbito da sua intervenção todas as Operações
enquadráveis e aprovadas no âmbito dos Sistemas de Incentivos às empresas
O STCMAE tem por missão apoiar tecnicamente a Comissão Diretiva e o Presidente no exercício das suas
competências, competindo-lhe despistar a existência de auxílios de Estado nas intervenções infraestruturais
do FEDER e, em caso afirmativo, a confirmação da sua compatibilidade com as regras existentes.
Assim, para qualquer projeto de infraestruturas, independentemente da sua dimensão, o STMCAE deverá
identificar os projetos em que se prevê o uso futuro da infraestrutura para uma atividade económica, ou seja,
uma atividade em que haverá uma oferta de bens ou serviços num determinado mercado, por forma a
desencadear os procedimentos necessários à aferição da existência de auxílios de Estado.
Identifica-se no quadro seguinte as principais funções deste Secretariado. Da eventual emissão de novas
orientações por parte da AD&C poderá decorrer a necessidade de reequacionar a descrição das funções afetas
a este Secretariado e do seu modo de atuação, com potenciais consequências na respetiva dimensão e nos
recursos humanos e técnicos que lhe devam ser afetos.
Tabela 16 – Funções do Secretariado Técnico de Monitorização e Controlo de Auxílios de Estado
Funções que desenvolve
Monitorização e gestão global



Colabora na produção/revisão de documentos de enquadramento normativo;



Apresenta propostas de orientações de gestão que se revelem necessárias, em matérias de auxílios de Estado;



Apoia a qualificação dos promotores e dos colaboradores da AG e das CIM em matéria de auxílios de Estado.

Gestão operacional



Supervisiona a conformidade das operações públicas com a legislação sobre auxílios de Estado, consubstanciada em verificações a realizar em
sede do processo de seleção, tendo por referência a informação identificada no formulário de candidatura e nas Fichas de Verificação das
condições de elegibilidade elaboradas pelos técnicos da AG e dos OI;



Analisa o enquadramento de projetos específicos (operações públicas) em matéria de auxílio de estado, se aplicável e necessário, em resultado
das verificações acima referidas e a pedido dos interessados, sempre que sejam colocadas dúvidas sobre esta matéria;



Articula a atuação com a UAJ de modo a que esta última unidade acompanhe os procedimentos de maior complexidade em matéria de auxílios
de Estado;



Monitoriza o cumprimento das condições estabelecidas aquando da aprovação das Operações, em matéria de auxílio de estado;



Articula e reporta a monitorização à Agência, I.P. (AD&C) sobre auxílios de Estado;

Outros



Contribui para a prossecução de outras funções transversais ou específicas de outros ST e Unidades, nos termos identificados na Matriz de
Serviços/Funções.

Secretariado Técnico de I&D, Inovação e Competitividade Empresarial (STIDICE)
Neste período de programação, regista-se um reforço da concentração temática e da orientação para
resultados e sua contratualização, de modo a garantir uma mais eficaz e eficiente prossecução dos objetivos.
Neste contexto, sobrelevam as funções da AG relativas à seleção e acompanhamento dos projetos
cofinanciados nos domínios considerados no Programa, verificando, designadamente, a elegibilidade das
candidaturas e assegurando a sua instrução e apreciação nos termos da legislação comunitária e nacional

38

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
DO NORTE 2020

aplicável e dos critérios de seleção aprovados pelo Comité de Acompanhamento do Programa. Estas tarefas
serão asseguradas pelas unidades da AG que assumem uma orientação temática e pelos OI.
O STIDICE constitui um dos 3 secretariados técnicos/unidades temáticas, abrangendo valências de análise e
acompanhamento de operações sob a gestão direta da AG, bem como de supervisão de OI, BREPP e entidades
gestoras de instrumentos financeiros, contribuindo para a operacionalização da estratégia NORTE 2020 e do
PO nos domínios da investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação e da competitividade das pequenas
e médias empresas. Dada a forte integração com estes domínios, assegura ainda a gestão operacional das
tipologias de operação “Apoio à contratação pelas empresas de doutorados e de pós-doutorados oriundos das
entidades regionais do SCT” e “Programas e ações de doutoramento e de pós-doutoramento”.
O STIDICE tem por principal missão apoiar tecnicamente a Comissão Diretiva e o Presidente no exercício das
suas competências, verificando e emitindo parecer sobre a elegibilidade das candidaturas a financiamento
pelo PO, prestando apoio no processo de avaliação e assegurando que a instrução e apreciação das
candidaturas é efetuada de acordo com as disposições previstas na regulamentação aplicável. Para além destas
funções mais diretamente associadas à gestão direta de candidaturas, o STDICE assegura a supervisão dos OI
e entidades responsáveis pela gestão dos instrumentos financeiros destinados às empresas. Participa, ainda,
em funções de planeamento estratégico, enquadramento regulamentar e normativo, capacitação e
qualificação da procura nos domínios acima identificados.
Este ST integra a Unidade de Apoio aos Sistemas de Incentivos, que supervisiona os OI associados à gestão do
Sistema de Incentivos às empresas.
Tabela 17 – Funções do Secretariado Técnico de Secretariado Técnico de I&D, Inovação e Competitividade Empresarial
Funções que desenvolve
Gestão estratégica e monitorização global



Assegura a preparação e revisão de documentos de enquadramento regulamentar e normativo, em articulação com os restantes ST/Unidades
envolvidos (Regulamentos Específicos, Critérios de Seleção, etc).



Planeia e prepara as propostas de abertura de concursos/convites para apresentação de candidaturas, em articulação com os restantes
ST/Unidades envolvidos.



Elabora orientações de gestão dos domínios em causa, colaborando com os restantes ST/Unidades nos que se referem a assuntos transversais;



Colabora na elaboração e revisão de modelos de grelhas/instrumentos de análise e pareceres.



Promove, realiza e ou participa em ações de dinamização da procura, em articulação com outros serviços/organismos envolvidos.



Colabora na análise estratégica, avaliação e monitorização da execução do Programa.



Participa na ""Rede do sistema de apoios à investigação, desenvolvimento e inovação (I&D&I), na vertente ciência, e à estratégia de
especialização inteligente".



Participa na "Rede de Sistemas de Incentivos" do Portugal 2020.

Gestão operacional: Análise e acompanhamento de candidaturas



Colabora na implementação do dispositivo de suporte ao público e aos promotores, nos domínios em causa, em articulação com os restantes
serviços envolvidos.



Acompanha o processo de receção das candidaturas.



Aprecia a elegibilidade e o mérito das candidaturas, com a eventual colaboração de entidades ou peritos externos, emitindo parecer tendo
em vista a tomada de decisão sobre as candidaturas assegurando as respetivas notificações e termos de aceitação.



Assegura o acompanhamento da execução das operações contratadas, na sua vertente física, designadamente, através da análise e emissão
de pareceres sobre as alterações/reformulações, da monitorização periódica dos indicadores de realização e de resultado e dos relatórios
anuais, em articulação com o STGF.



Realiza verificações no local das operações, em articulação com o STGF e sob a coordenação do STAC.



Verifica o cumprimento dos pressupostos físicos do encerramento das operações, colaborando na análise dos relatórios de execução final das
operações.



Assume as funções de “Gestor de procedimento” no que concerne ao acompanhamento global das operações, em articulação com o STGF.

Supervisão de OI/BREPP e Instrumentos Financeiros:



Colabora na elaboração e revisão de contratos/protocolos de delegação de competências, em articulação com outros serviços envolvidos;



Supervisiona e monitoriza o exercício das competências delegadas nos OI;
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Funções que desenvolve



Supervisiona os organismos responsáveis pela gestão de Instrumentos Financeiros dirigidos às empresas, assegurando o apoio ao
representante da AG no respetivo Comité de Acompanhamento;



Assegura o acompanhamento de eventuais beneficiários responsáveis pela execução de políticas públicas (BREPP).

Outros



Contribui para a prossecução de outras funções transversais ou específicas de outros ST e Unidades, nos termos identificados na Matriz de
Serviços/Funções.

Unidade de Apoio aos Sistemas de Incentivos (UASI)
Esta Unidade tem como principal missão a supervisão dos trabalhos desenvolvidos pelos OI em quem a AG
delegou competências de gestão no âmbito dos sistemas de incentivos às empresas (IAPMEI, TP, AICEP e ANI),
nas tarefas de gestão inerentes ao ciclo de vida das operações, conferidas, nos termos legais, pelos contratos
celebrados, bem como pelo ‘Manual de Procedimentos dos Sistemas de Incentivos’, assegurando as tarefas
abaixo descritas.
Tabela 18 – Funções da Unidade de Apoio aos Sistemas de Incentivos
Funções que desenvolve
Gestão estratégica e monitorização global



Colabora na implementação do dispositivo de suporte ao público e aos promotores, nos domínios em causa, em articulação com os restantes
serviços envolvidos.



Apoia a preparação e revisão de documentos de enquadramento regulamentar e normativo, em articulação com os restantes ST/Unidades
envolvidos (Regulamentos Específicos, Critérios de Seleção, etc).



Colabora no planeamento e preparação das propostas de abertura de concursos/convites para apresentação de candidaturas, em articulação
com os restantes ST/Unidades envolvidos.



Colabora na elaboração de orientações de gestão dos domínios em causa, colaborando com os restantes ST/Unidades nos que se referem a
assuntos transversais.



Colabora na elaboração e revisão de modelos de grelhas/instrumentos de análise e pareceres.



Colabora na promoção, realização e ou participação em ações de dinamização da procura, em articulação com outros serviços/organismos
envolvidos.



Colabora na análise estratégica, avaliação e monitorização da execução do Programa.



Apoia a participação do STIDICE na "Rede de Sistemas de Incentivos" do PT 2020.

Supervisão de OI/BREPP e Instrumentos Financeiros:



Colabora na elaboração e revisão de contratos/protocolos de delegação de competências, em articulação com outros serviços envolvidos.



Apoia na supervisão e monitorização do exercício das competências delegadas nos OI, em particular, através:
- da recolha e tratamento de informação sobre execução física e financeira dos Sistemas de Incentivos, bem como na preparação de
relatórios de execução e demais exercícios de avaliação e reporte que se mostrem necessários;
- da análise dos pareceres técnicos formulados pelos OI, em sede de avaliação das candidaturas, de reanálise por alegações contrárias,
reclamações e situações de ajustes à decisão, emitindo parecer tendo em vista a decisão de financiamento da AG;
- da verificação das análises de pedidos de pagamento, em momento prévio à apresentação de despesas para certificação;
- da verificação das análises dos encerramentos, nos termos definidos no Manual de Procedimentos;
- da supervisão das verificações no local efetuadas pelos OI;



Emite contributos sobre Auditorias e Ações de controlo que incidam em operações/procedimentos relativos aos Sistemas de Incentivos,
sempre que tal se mostre necessário.



Colabora na supervisão dos organismos responsáveis pela gestão de Instrumentos Financeiros dirigidos às empresas, assegurando o apoio ao
representante da AG no respetivo Comité de Acompanhamento.

Outros



Contribui para a prossecução de outras funções transversais ou específicas de outros ST e Unidades, nos termos identificados na Matriz de
Serviços/Funções.
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Secretariado Técnico de Sustentabilidade dos Territórios e Abordagens Territoriais Integradas (STSTATI)
O STSTATI constitui um dos 3 secretariados técnicos/unidades que assumem uma orientação temática,
abrangendo valências de análise e acompanhamento de operações sob a gestão direta da AG, bem como de
supervisão de OI, BREPP e entidades gestoras de instrumentos financeiros, contribuindo para a
operacionalização da estratégia NORTE 2020 e do PO nos domínios da sustentabilidade dos territórios,
qualidade ambiental, economia de baixo teor de carbono e sistema urbano.
Compete-lhe ainda assegurar o acompanhamento global das Abordagens Territoriais Integradas (PDCT, DLBC,
AIDUS) e a supervisão dos correspondentes OI com delegação de competências de gestão. Neste âmbito,
assegura ainda a interlocução com os OI e a coordenação global integrada dos processos, abrangendo todas
as tipologias de operação incluídas na contratualização, ainda que respeitantes a outros domínios (Emprego e
Mobilidade dos Trabalhadores, Inclusão Social e Pobreza, Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida,
Capacitação Institucional e TIC).
O STSTATI tem por principal missão apoiar tecnicamente a Comissão Diretiva e o Presidente no exercício das
suas competências, verificando e emitindo parecer sobre a elegibilidade das candidaturas a financiamento
pelo PO, prestando apoio no processo de avaliação e assegurando que a instrução e apreciação das
candidaturas é efetuada de acordo com as disposições previstas na regulamentação aplicável. Além destas
funções mais diretamente associadas à gestão direta de candidaturas, o STSTATI acompanha as Abordagens
Territoriais Integradas e assegura a supervisão dos correspondentes OI, em articulação com a UACHISE.
É também responsável pelo acompanhamento e supervisão das entidades responsáveis pela gestão do
Instrumento Financeiros para a Reabilitação e Revitalização (IFRRU 2020) e Instrumento Financeiro para a
Energia (IFE 2020). Participa ainda em funções de planeamento estratégico, enquadramento regulamentar e
normativo, capacitação e qualificação da procura nos domínios acima identificados.
O STSTATI integra a Unidade de Apoio às Abordagens Territoriais Integradas.

Tabela 19 – Funções do Secretariado Técnico de Sustentabilidade dos Territórios e Abordagens Territoriais Integradas
Funções que desenvolve
Gestão estratégica e monitorização global



Acompanha e coordena as Abordagens Territoriais Integradas, com o apoio dos serviços da CCDR-N no que respeita ao planeamento
estratégico de base territorial sub-regional.



Assegura a preparação e revisão de documentos de enquadramento regulamentar e normativo, em articulação com os restantes ST/Unidades
envolvidos (Regulamentos Específicos, Critérios de Seleção, etc).



Planeia e prepara as propostas de abertura de concursos/convites para apresentação de candidaturas, em articulação com os restantes
ST/Unidades envolvidos.



Elabora orientações de gestão dos domínios em causa, colaborando com os restantes ST/Unidades nos que se referem a assuntos transversais.



Colabora na elaboração e revisão de modelos de grelhas/instrumentos de análise e pareceres.



Promove, realiza e ou participa em ações de dinamização da procura, em articulação com outros serviços/organismos envolvidos.



Colabora na análise estratégica, avaliação e monitorização da execução do Programa.



Participa na "Rede para o crescimento verde do PT 2020".



Participa na "Rede rural nacional do PT 2020".

Gestão operacional: análise e acompanhamento de candidaturas



Colabora na implementação do dispositivo de suporte ao público e aos promotores, nos domínios em causa, em articulação com os restantes
serviços envolvidos.



Acompanha o processo de receção das candidaturas.



Aprecia a elegibilidade e o mérito das candidaturas, com a eventual colaboração de entidades ou peritos externos, emitindo parecer tendo
em vista a tomada de decisão sobre as candidaturas assegurando as respetivas notificações e termos de aceitação.
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Funções que desenvolve



Assegura o acompanhamento da execução das operações contratadas, na sua vertente física, designadamente, através da análise e emissão
de pareceres sobre as alterações/reformulações, da monitorização periódica dos indicadores de realização e de resultado e dos relatórios
anuais, em articulação com o STGF.



Realiza verificações no local das operações, em articulação com as Estruturas Sub-Regionais da CCDR-N e do STGF, sob a coordenação do STAC.



Verifica o cumprimento dos pressupostos físicos do encerramento das operações, colaborando na análise dos relatórios de execução final das
operações.



Assume as funções de “Gestor de procedimento” no que concerne ao acompanhamento global das operações, em articulação com o
Secretariado Técnico de Gestão Financeira.

Supervisão de OI/BREPP e Instrumentos Financeiros:



Colabora na elaboração e revisão de contratos/protocolos de delegação de competências, em articulação com outros serviços envolvidos.



Supervisiona e monitoriza o exercício das competências delegadas nos OI.



Supervisiona os organismos responsáveis pela gestão de Instrumentos Financeiros dirigidos à Reabilitação e Revitalização (IFRRU 2020) e à
Energia (IFE 2020), assegurando o apoio ao representante da AG nos respetivos Comités de Acompanhamento



Assegura o acompanhamento de eventuais beneficiários responsáveis pela execução de políticas públicas (BREPP).

Outros



Contribui para a prossecução de outras funções transversais ou específicas de outros ST e Unidades, nos termos identificados na Matriz de
Serviços/Funções.

Unidade de Apoio às Abordagens Territoriais Integradas (UAATI)
Esta Unidade tem como principal missão o acompanhamento das Abordagens Territoriais Integradas (ITI - PDCT
NUTS III; AIDUS - PEDU; DLBC) e a supervisão dos trabalhos desenvolvidos pelos OI com delegação de
competências de gestão, assegurando as tarefas abaixo descritas, sob a superintendência do STSTATI e, quando
aplicável, em articulação com a UACHISE.
Tabela 20 – Funções da Unidade de Apoio às Abordagens Territoriais Integradas
Funções que desenvolve
Gestão estratégica e monitorização global



Apoia a preparação e revisão de documentos de enquadramento regulamentar e normativo, em articulação com os restantes ST/Unidades
envolvidos (Regulamentos Específicos, Critérios de Seleção, etc).



Colabora no planeamento e na preparação das propostas de abertura de concursos/convites para apresentação de candidaturas, em
articulação com os restantes ST/Unidades envolvidos.



Colabora na elaboração de orientações de gestão dos domínios em causa, colaborando com os restantes ST/Unidades nos que se referem a
assuntos transversais.



Colabora na elaboração e revisão de modelos de grelhas/instrumentos de análise e pareceres.



Colabora na promoção, realização e ou participação em ações de dinamização da procura, em articulação com outros serviços/organismos
envolvidos.



Colabora na análise estratégica, avaliação e monitorização da execução do Programa.



Apoia a participação da AG na "Rede rural nacional do PT 2020".



Apoia a participação da AG nas instâncias de coordenação e avaliação das AIT do PT 2020.

Supervisão de OI/BREPP e Instrumentos Financeiros:



Colabora na implementação do dispositivo de suporte ao público e aos promotores, nos domínios em causa, em articulação com os restantes
serviços envolvidos.



Colabora na elaboração e revisão de contratos/protocolos de delegação de competências, em articulação com outros serviços envolvidos.



Apoia na supervisão e monitorização do exercício das competências delegadas nos OI, em particular, através:
- da recolha e tratamento de informação sobre execução física e financeira das ATI, bem como na preparação de relatórios de execução e
demais exercícios de avaliação e reporte que se mostrem necessários;
- da análise dos pareceres técnicos formulados pelos OI, em sede de avaliação das candidaturas, de reanálise por alegações contrárias,
reclamações e situações de ajustes à decisão, emitindo parecer tendo em vista a decisão de financiamento da AG;
- da reperformance dos processos verificações no local e do encerramentos das operações.
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Funções que desenvolve



Emite contributos sobre auditorias e ações de controlo que incidam em operações/procedimentos relativos às ATI, sempre que tal se mostre
necessário.

Outros



Contribui para a prossecução de funções transversais ou específicas de outros ST e Unidades, nos termos identificados na Matriz de
Serviços/Funções.

Unidade de Apoio ao Capital Humano, Inclusão Social e Emprego (UACHISE)
A UACHISE constitui um dos 3 secretariados técnicos/unidades que assumem uma orientação temática,
abrangendo valências de análise e acompanhamento de operações sob a gestão direta da AG, bem como de
supervisão de OI, BREPP e da entidade gestora dos instrumentos financeiros dirigidos à inovação e ao
empreendedorismo social, contribuindo para a operacionalização da estratégia Norte 2020 e do Programa
Operacional nos seguintes domínios: Emprego e Mobilidade dos Trabalhadores, Inclusão Social e Pobreza,
Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida, Capacitação Institucional e TIC.
No que respeita às tipologias de operações destes domínios abrangidas pelas Abordagens Territoriais
Integradas (PDCT, DLBC, AIDUS), bem como às tipologias “Apoio à contratação pelas empresas de doutorados
e de pós-doutorados oriundos das entidades regionais do SCT” e “Programas e ações de doutoramento e de
pós-doutoramento”, colabora com os secretariados técnicos responsáveis pela sua coordenação e
acompanhamento, respetivamente, o STSTATI e o STIDICE.
A UACHISE tem por principal missão apoiar tecnicamente a Comissão Diretiva e o Presidente no exercício das
suas competências, verificando e emitindo parecer sobre a elegibilidade das candidaturas a financiamento
pelo PO, prestando apoio no processo de avaliação e assegurando que a instrução e apreciação das
candidaturas é efetuada de acordo com as disposições previstas na regulamentação aplicável. Além destas
funções mais diretamente associadas à gestão direta de candidaturas colabora com o STSTATI e o STDICE no
que se refere às prioridades de investimento e tipologias de operação referentes aos domínios do Emprego e
Mobilidade dos Trabalhadores, Inclusão Social e Pobreza, Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida,
Capacitação Institucional e TIC abrangidas pelas Abordagens Territoriais Integradas, e com o STIDICE no que se
refere às tipologias “Apoio à contratação pelas empresas de doutorados e de pós-doutorados oriundos das
entidades regionais do SCT” e “Programas e ações de doutoramento e de pós-doutoramento”.
É também responsável pelo acompanhamento e pela supervisão das entidades responsáveis pela gestão do(s)
Instrumento(s) para a inovação e empreendedorismo social. Participa ainda em funções de planeamento
estratégico, enquadramento regulamentar e normativo, capacitação e qualificação da procura nos domínios
acima identificados.
Tabela 21 – Funções da Unidade de Apoio ao Capital Humano, Inclusão Social e Emprego
Funções que desenvolve
Gestão estratégica e monitorização global



Assegura a preparação e revisão de documentos de enquadramento regulamentar e normativo, em articulação com os restantes ST/Unidades
envolvidos (Regulamentos Específicos, Critérios de Seleção, etc).



Planeia e prepara as propostas de abertura de concursos/convites para apresentação de candidaturas, em articulação com os restantes
ST/Unidades envolvidos.



Colabora com o STSTATI no planeamento estratégico das ATI no que respeita às tipologias de operação referentes aos domínios do Emprego
e Mobilidade dos Trabalhadores, Inclusão Social e Pobreza, Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida, Capacitação Institucional e TIC.



Elabora orientações de gestão dos domínios em causa, colaborando com os restantes ST/Unidades no que se refere a assuntos transversais.



Colabora na elaboração e revisão de modelos de grelhas/instrumentos de análise e pareceres.



Promove, realiza e ou participa em ações de dinamização da procura, em articulação com outros serviços/organismos envolvidos.



Colabora na análise estratégica, avaliação e monitorização da execução do Programa.



Participa na "Rede para a Educação e Qualificação" e na “Rede para a Empregabilidade e a Economia Social”.
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Funções que desenvolve

Gestão operacional: análise e acompanhamento de candidaturas



Colabora na implementação do dispositivo de suporte ao público e aos promotores, nos domínios em causa, em articulação com os restantes
serviços envolvidos.



Acompanha o processo de receção das candidaturas.



Aprecia a elegibilidade e o mérito das candidaturas, com a eventual colaboração de entidades ou peritos externos, emitindo parecer tendo
em vista a tomada de Decisão sobre as candidaturas assegurando as respetivas notificações e termos de aceitação.



Assegura o acompanhamento da execução das operações contratadas, na sua vertente física, designadamente, através da análise e emissão
de pareceres sobre as alterações/reformulações, da monitorização periódica dos indicadores de realização e resultado e dos relatórios anuais,
em articulação com o STGF.



Realiza verificações no local das operações, em articulação com as Estruturas Sub-Regionais da CCDR-N e do STGF, sob a coordenação do STAC.



Verifica o cumprimento dos pressupostos físicos do encerramento das operações, colaborando na análise dos relatórios de execução final das
operações.



Assume as funções de “Gestor de procedimento” no que concerne ao acompanhamento global das operações, em articulação com o
Secretariado Técnico de Gestão Financeira.

Supervisão de OI/BREPP e Instrumentos Financeiros:



Colabora na elaboração e revisão de contratos/protocolos de delegação de competências, em articulação com outros serviços envolvidos.



Colabora com o STSTATI na supervisão e no acompanhamento do exercício das competências delegadas nos OI envolvidos nas Abordagens
Territoriais Integradas nos domínios do Emprego e Mobilidade dos Trabalhadores, Inclusão Social e Pobreza, Educação e Aprendizagem ao
Longo da Vida, Capacitação Institucional e TIC.



Supervisiona os organismos responsáveis pela gestão do(s) Instrumento(s) Financeiro(s) dirigido(s) à inovação e empreendedorismo social,
assegurando o apoio ao representante da AG no(s) respetivo(s) Comité(s) de Acompanhamento.



Assegura o acompanhamento de beneficiários responsáveis pela execução de políticas públicas (BREPP).

Outros



Contribui para a prossecução de outras funções transversais ou específicas de outros ST e Unidades, nos termos identificados na Matriz de
Serviços/Funções.

A.4.5 | Serviços da CCDR-N que apoiam a Autoridade de Gestão

O modelo de governação adotado no período 2014-2020 18 prevê a intervenção da CCDR-N a diferentes níveis:

18



o Presidente da CCDR-N exerce, por inerência legal, as funções de Presidente da Comissão Diretiva do
NORTE 2020;



a CCDR-N integra o Comité de Acompanhamento do NORTE 2020, do PDR 2020 e do PO Mar 2020;



a CCDR-N assegura, com as demais CCDR e sob a coordenação da AD&C, o acompanhamento das
dinâmicas regionais no Portugal 2020. Para o efeito foi criada uma Estrutura de Missão - Órgão de
acompanhamento das dinâmicas regionais do Norte – que, funcionando junto da CCDR-N, responde
perante o Presidente da Comissão Diretiva do NORTE 2020, a quem cabe a designação dos elementos
que a integram e do respetivo Coordenador;



a CCDR-N assegura o apoio logístico e administrativo às duas estruturas de missão (AG do Programa
Operacional e Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais do Norte);

Nos termos definidos no DL 137/2014, de 12 de setembro, e na RCM 73/2014, de 16 de dezembro.
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sem prejuízo das competências da AG do PO, a CCDR-N participa nos dispositivos de articulação
funcional previsto no Portugal 2020, prevendo-se expressamente o seu envolvimento na “Rede de
capacitação e qualificação da procura” e na “Rede das dinâmicas regionais” que integram e articulam a
intervenção das CCDR, das autoridades de gestão dos PO temáticos e dos OI, caso existam, nas
respetivas matérias.



a CCDR-N participa no processo de análise e avaliação das estratégias de desenvolvimento territorial
que enquadram a implementação dos pactos para o desenvolvimento e coesão territorial e dos pactos
para o desenvolvimento local de base comunitária, bem como na seleção destes Pactos, nos termos
previstos nos artigos 64.º e 65º do DL 137/2014.

Complementarmente e sempre que a AG do NORTE 2020, no exercício das suas competências, reconheça ser
necessária a intervenção dos serviços da CCDR-N, designadamente no âmbito de matérias em que estes
serviços detêm experiência e conhecimento especializados, poderá solicitar a sua colaboração.
Nesta linha, para uma maior otimização desta colaboração e por despacho do senhor Presidente da Comissão
Diretiva, os técnicos que integram o Secretariado Técnico do NORTE 2020 podem ser funcionalmente
integrados nas correspondentes Direção de Serviços e Estruturas Sub-regionais da CCDR-N, sempre que a sua
área de especialidade corresponda a áreas de intervenção dessas unidades orgânicas (nomeadamente,
desenvolvimento regional, ambiente, ordenamento do território, administração local e apoio jurídico).
Sem prejuízo desta colaboração, encontram-se necessariamente asseguradas a autonomia e a segregação de
funções entre a AG, o Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais e a CCDR-N, por força da distinção
legal existente entre as estruturas de missão em causa e o organismo público que lhes presta apoio
administrativo, técnico, logístico e financeiro.
Todavia, de modo a assegurar uma boa e eficaz colaboração, bem como a conjugação de esforços no sentido
de serem cumpridos os objetivos e as metas do programa NORTE 2020 nos prazos previstos, será celebrado
um protocolo que definirá os termos desta colaboração. Quando aplicável, a explicitação das tarefas e circuitos
será incluída no âmbito do Manual de Procedimentos do NORTE 2020. Adicionalmente e face a solicitações
pontuais e concretas (ex.: análise de mérito de candidaturas apresentadas a um aviso), será acordado o
respetivo “caderno de encargos”.
No quadro seguinte, identificam-se as funções específicas mais relevantes de cada um dos serviços, no que
respeita à gestão do NORTE 2020, remetendo-se para a Matriz de Serviços/Funções outras funções.
Tabela 22 - Funções do NORTE 2020 a desenvolver pela CCDR-N
Unidade orgânica

Funções que desenvolve

 Presta apoio técnico, por solicitação da AG, em matérias ligadas ao desenvolvimento regional, designadamente:
- na elaboração e revisão de documentos de enquadramento regulamentar e normativo (regulamentos específicos,
critérios de seleção, etc);
- na elaboração e revisão de avisos e onvites;
- na apreciação do mérito das candidaturas.

 Coordena, em termos operacionais, a preparação e revisão da Estratégia de Desenvolvimento Regional, emitindo
contributos para a gestão do NORTE 2020, em matéria de análise e reflexão estratégica sobre o desenvolvimento
económico, social e territorial.
Direção de Serviços
de Desenvolvimento
Regional

 Coordena, em termos operacionais, a preparação, dinamização, revisão e avaliação da Estratégia Regional de
Especialização Inteligente, emitindo contributos para a gestão do NORTE 2020.

 Presta apoio em processos de planeamento estratégico de base territorial sub-regional, em particular, no âmbito do
acompanhamento global das Abordagens Territoriais Integradas (ITI, DLBC, AIDUS), representando a CCDR-N nas
instâncias de coordenação e avaliação que esta integra, assegurando, designadamente: (i) a análise da coerência com a
estratégia regional das estratégias de desenvolvimento territorial que enquadram a implementação dos pactos para o
desenvolvimento e coesão territorial e dos pactos para o desenvolvimento local de base comunitária; (ii) a participação
na Comissão de Avaliação; (iii) a articulação com o Conselho de Coordenação Intersectorial da CCDR-N, tendo em vista
a emissão do seu parecer; (iv) a participação na Comissão de Avaliação do Pactos para o Desenvolvimento e Coesão
Territorial.

 Presta apoio no processo de revisão/alteração do PO.
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Unidade orgânica

Funções que desenvolve

 Presta apoio técnico na definição e revisão de indicadores e metas de realização e de resultado, emitindo contributos
sobre o sistema de informação para recolha e tratamento, bem como no âmbito da correspondente monitorização
prudencial em sede da abertura de avisos.

 Assessora a AG na preparação e gestão do Plano de Avaliação do Portugal 2020 e do Plano de Avaliação do NORTE 2020,
apoiando tecnicamente os exercícios de avaliação estratégica e operacional do NORTE 2020 e participando na "Rede de
Monitorização e Avaliação" do Portugal 2020.

 Emite contributos técnicos no âmbito do processo de monitorização estratégica do NORTE 2020 e da elaboração dos
Relatórios anuais e final de execução do NORTE 2020

 Contribui para a prossecução de outras funções da AG, nos termos identificados na Matriz de Serviços/Funções.
 Presta apoio técnico, por solicitação da AG, em matérias ligadas ao ordenamento do território, designadamente:
- na elaboração e revisão de documentos de enquadramento regulamentar e normativo (Regulamentos Específicos,
Critérios de Seleção, etc);
- na elaboração e revisão de avisos e convites;
- na apreciação do mérito das candidaturas.

Direção de Serviços
de Ordenamento do
Território

 Colabora na georreferenciação de projetos cofinanciados.
 Contribui para a prossecução de outras funções da AG, nos termos identificados na Matriz de Serviços/Funções.
 Presta apoio técnico, por solicitação da AG, em matérias ligadas ao ambiente, designadamente:
- na elaboração e revisão de documentos de enquadramento regulamentar e normativo (Regulamentos Específicos,
Critérios de Seleção, etc);
- na elaboração e revisão de avisos e convites;
- na apreciação do mérito das candidaturas.

Direção de Serviços
do Ambiente

 Colabora na georreferenciação de projetos cofinanciados.
 Contribui para a prossecução de outras funções da AG, nos termos identificados na Matriz de Serviços/Funções.
 Presta apoio técnico, por solicitação da AG, em matérias relacionadas com o regime e funcionamento das autarquias

Direção de Serviços
de Apoio Jurídico à
Administração Local

locais, contribuindo, ainda, para a prossecução de outras funções da AG, nos termos identificados na Matriz de
Serviços/Funções.

 Submete ao Presidente da Comissão Diretiva propostas tendentes à implementação de medidas de organização e gestão
nos planos administrativo, financeiro, patrimonial, e de recursos humanos do NORTE 2020, assegurando a sua execução
após a respetiva deliberação ou aprovação.

 Propõe e colabora na atualização e na aplicação de normas e procedimentos de modernização técnica e administrativa,


no âmbito dos sistemas de gestão implementados e/ou a implementar.
Disponibiliza a infraestrutura tecnológica e aplicacional, que em cada momento esteja em utilização na CCDR-N,
promovendo os procedimentos necessários à otimização da respetiva utilização, sempre que possível em articulação e
integração com o Sistema de Informação do NORTE 2020.

 Assegura o bom funcionamento do SI NORTE2020, de acordo com as especificações funcionais definidas pela AG,
adequando os meios materiais e humanos de acordo com as necessidades e atualidade tecnológica corrente.

 Propõe a aquisição de meios tecnológicos adequados à boa execução do Programa, segundo os preceitos legais em vigor.
 Elabora o orçamento e outros documentos previsionais de carácter financeiro, levando em consideração os contributos
as necessidades identificadas pelo Secretariado, efetua o controlo e acompanhamento da execução orçamental e
assegura uma gestão integrada dos recursos financeiros.
Direção de Serviços
de Gestão e
Administração
Financeira

 Participa na elaboração de documentos e relatórios de prestação de contas.
 Participa na elaboração do orçamento e outros documentos previsionais de carácter financeiro, efetua o controlo e
acompanhamento da execução orçamental e assegura uma gestão integrada dos recursos financeiros.

 Participa na elaboração de documentos e relatórios de prestação de contas.
 Assegura a preparação e a execução financeira do Projeto de Assistência Técnica à AG.
 Assegura a gestão, manutenção, conservação e segurança do património, instalações e equipamentos, executar as
funções de aprovisionamento e economato e promover os processos de aquisição de bens e serviços necessários ao
funcionamento dos serviços.

 Organiza e instrui os processos relativos aos recursos humanos e elabora o capítulo do balanço social a integrar no
Relatório de Execução Anual do NORTE 2020, quando aplicável.

 Participa na identificação das necessidades de formação e qualificação profissionais dos recursos humanos e na
elaboração do plano anual e plurianual de formação.

 Colabora nos procedimentos e na criação das condições necessárias à avaliação do desempenho dos recursos humanos
e à elaboração do respetivo relatório.

 Assegura a gestão dos recursos e meios informáticos e garante a funcionalidade, a eficácia e a segurança das aplicações
informáticos e das infraestruturas das redes de comunicação de dados.

 Contribui para a prossecução de outras funções da AG, nos termos identificados na Matriz de Serviços/Funções.
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Unidade orgânica

Funções que desenvolve

 A elaboração, gestão, dinamização, execução e avaliação do Estratégia de Comunicação do NORTE 2020, nos termos do
Regulamento (UE) 1303/2013, nos seguintes domínios: identidade corporativa (“branding”), Internet e comunicação
Web, assessoria mediática, publicidade, organização de eventos, relações públicas, gestão editorial, iniciativas especiais
e “novos públicos” e comunicação interna.
Gabinete de
Marketing e
Comunicação

 A assessoria técnica, divulgação e acompanhamento na implementação das obrigações e responsabilidades de
informação e publicidade das entidades beneficiárias.

 A representação e interlocução junto dos órgãos de comunicação social.
 A representação da AG nas redes de networking comunitária e nacional, designadamente, na "Rede de Comunicação"
do Portugal 2020.

 Contribui para a prossecução de outras funções da AG, nos termos identificados na Matriz de Serviços/Funções.
 Colaboram com os Secretariados/Unidades temáticos, se necessário e a seu pedido, no acompanhamento do processo
de candidatura das operações, suas alterações/reformulações.

Estruturas SubRegionais de Braga,
de Bragança e de
Vila Real

 Colaboram com o STGF na verificação do cumprimento, pelo beneficiário, dos procedimentos de contratação pública.
 Colaboram com o STGF na verificação e validação da execução financeira das operações, com a exceção das que
decorrem da contratualização com os OI dos Sistemas de Incentivos.

 Colaboram na realização das verificações no local das operações, com a exceção das que decorrem da contratualização
com os OI dos Sistemas de Incentivos, em articulação com o STGF e os Secretariados/Unidades temáticos, sob a
coordenação do STAC.

 Colaboram com o STGF e os Secretariados/Unidades temáticos na verificação do cumprimento dos pressupostos
financeiros do encerramento das operações.

 Contribuem para a prossecução de outras funções da AG, nos termos identificados na Matriz de Serviços/Funções.

Documentos de referência
. Anexo 7_RegulamentoInternoComissaoDiretiva
. Anexo 8_Matriz funcoes_servicos

A.4.6 | Organismos Intermédios

A.4.6.1 | Identificação dos Organismos Intermédios

O DL 137/2014, que estabelece o Modelo de Governação dos FEEI, prevê, no seu artigo 36.º, a possibilidade
de serem delegadas funções de gestão em entidades públicas, tendo em vista melhorar os níveis de eficácia e
de eficiência ou superar insuficiências qualitativas ou quantitativas de recursos técnicos, humanos ou materiais
das AG.
O n.º 1 do artigo 37.º do DL 137/2014 estabelece que o exercício das competências de gestão pode ser
delegado pelas AG em OI.
Através das Deliberações 39/2015, de 10 de abril, e 71/2015, de 7 de outubro, a CIC PORTUGAL 2020
homologou, respetivamente, os seguintes OI do NORTE 2020 sem subvenção global:


A ANI, a AICEP, o IAPMEI, o TP e a FCT. A delegação de competências nestes OI visa a concretização
das prioridades definidas no Acordo de Parceria e no NORTE 2020 no âmbito de promoção da
competitividade e internacionalização, garantindo um enfoque e uma coordenação dos apoios
públicos proporcionados pelos fundos estruturais e de coesão neste domínio.
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A Área Metropolitana do Porto, a CIM do Alto Minho, a CIM do Alto Tâmega, a CIM do Ave, a CIM do
Cávado, a CIM do Douro, a CIM do Tâmega e Sousa e a CIM de Terras de Trás-os-Montes. A delegação
de competências nestes OI visa o reforço da dimensão territorial da Estratégia Europa 2020 através
das Estratégias Territoriais previstas no Acordo de Parceria e materializada, à escala NUTS III, pelos
Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial.

Está ainda prevista a celebração de contratos de delegação de competências com um grupo de 21 entidades
que assegurarão a concretização das Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL), no âmbito do
Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC), bem como com 29 municípios responsáveis pela
dinamização das Ações Integradas de Desenvolvimento Urbano Sustentável (AIDUS).
Tabela 23 – Organismos Intermédios do NORTE 2020: Designação, Endereço, Pontos de Contacto
Organismo

Endereço

1

2

Agência para o Investimento e Comércio
Externo de Portugal (AICEP, E.P.E.)

Rua António Bessa Leite, nº 1430 - 2º
andar,
4150 - 074 Porto

3

Agência Nacional de Inovação, S.A. (ANI)

Campus do INETI, Ed. O, 1º, Estrada do
Paço do Lumiar,
1649-038 Lisboa

4

Instituto do Turismo de Portugal, I.P. (TP)

Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa

5

Fundação para a Ciência e Tecnologia
(FCT)

Av. D. Carlos I, 126
1249-074 Lisboa

6

Área Metropolitana do Porto (AMP)

Avenida dos Aliados, n.º 236 - 1º
4000-065 PORTO

7

Comunidade Intermunicipal
Minho (CIMAM)

do

Alto

8

Comunidade Intermunicipal
Tâmega (CIMAT)

do

Alto

9

Comunidade
(CIMA)

do

Ave

10

Comunidade Intermunicipal do Cávado
(CIMC)

Rua do Carmo, n.º 29
4700-309 BRAGA

11

Comunidade Intermunicipal do Douro
(CIMD)

Avenida Carvalho Araújo n.º 7
5000-657 VILA REAL

12

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e
Sousa (CIMTS)

Avª. José Júlio, n.º 42
4560-547 PENAFIEL

13

Comunidade Intermunicipal de Terras de
Trás-os-Montes (CIMTTM)

Associação de Municípios da Terra Fria
do
Nordeste
Transmontano
Rua Visconde Bouça – Baçal
5300-432 BRAGANÇA

Intermunicipal

e

Estrada do paço do Lumiar, Campus do
Lumiar, Edifício A,
1649-038 Lisboa

Agência para a Competitividade
Inovação, I.P. (IAPMEI)

Rua Bernardo Abrunhosa, n.º 105
4900-309 VIANA DO CASTELO
Av.ª dos Aliados, n.º 9 5400-038
Rua Capitão Alfredo Guimarães, n.º 1
4800-019 GUIMARÃES

Pontos de contacto
(Nome, telefone, e-mail)
Nome: Ana Raposo
Telefone: 213 836 096;
Fax: 21 383 62 14;
E-mail: ana.raposo@iapmei.pt
Nome: Francisco Fernandes
Telefone: 226 055 300;
Fax: 226 055 399;
E-mail: francisco.fernandes@portugalglobal.pt
Nome: Maria Matos
Telefone: 214 232 100;
Fax: 214 232 101;
E-mail: mmatos@adi.pt
Nome: Rui Veloso
Telefone: 217 810 058;
Fax: 217 810 003;
E-mail: rui.veloso@turismodeportugal.pt
A identificar após a celebração do contrato de
delegação de competências
Nome: Sara Margarida Lobão
Telefone: 223392020;
E-mail: slobao@amp.pt ou amp@amp.pt
Nome: Júlio Pedro Garcez dos Santos Pereira
Telefone: 258800200
E-mail:julio.pereira@cim-altominho.pt
Nome: João Gonçalves Martins Batista
Telefone: 276301000
E-mail: joao.batista@amat.pt
Nome: Gabriel Pontes
Telefone: 253422400
E-mail: gabriel.pontes@cim-ave.pt
Nome: Luís Macedo
Telefone: 253201360
E-mail: luismacedo@cimcavado.pt
Nome: Paulo Noronha
Telefone: 259309731
E-mail: pnoronha@amvdn.pt
Nome: Alírio Costa
Telefone: 255718340
E-mail: alirio.costa@cimtamegaesousa.pt
Nome: Rui Afonso Cepêda Caseiro
Telefone: 273327680
E-mail: rui.caseiro@cim-ttm.pt
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A.4.6.2 | Funções delegadas pela Autoridade de Gestão nos Organismos Intermédios

Foi cometido à AG do NORTE 2020 um conjunto de competências que se encontram estabelecidas no artigo
125.º do Regulamento (UE) 1303/2013, tendo sido adotadas pelos artigos 26.º e 27.º do DL 137/2014 (Modelo
de Governação), das quais se destacam:

Tabela 24 - Especificação das funções e das tarefas desempenhadas diretamente pela AG.
Funções
Ref.ª
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Descrição
Elaborar a regulamentação específica e submetê-la a aprovação da CIC PORTUGAL 2020, após
parecer do órgão de coordenação técnica (al. a), n.º 1 do art.º 26.º do MG)
Definir os critérios de seleção a serem aprovados pela comissão de acompanhamento do PO (al.
b), n.º 1 do art.º 26.º do MG)
Aplicar os critérios de seleção aprovados pela respetiva comissão de acompanhamento do PO (al.
b), n.º 1 do art.º 26.º do MG)
Assegurar que a operação selecionada corresponde ao âmbito do fundo ou dos fundos em causa
e pode ser atribuída à categoria de intervenção (al. c), n.º 1 do art.º 26.º do MG)
Aprovar as candidaturas a financiamento pelo PO que, reunindo condições de elegibilidade,
tenham mérito adequado a receberem apoio financeiro (al. c) do n.º 1 do art.º 27.º do MG)
Assegurar que seja disponibilizado ao beneficiário um documento sobre as condições de apoio
para cada operação, incluindo os requisitos específicos aplicáveis aos produtos ou serviços a
realizar no âmbito da operação, o plano de financiamento e o prazo de execução (al. d), n.º 1 do
art.º 26.º do MG)
Verificar se o beneficiário tem capacidade administrativa, financeira e operacional para cumprir
as condições referidas na alínea anterior, antes de a operação ser aprovada, quando aplicável (al.
e), n.º 1 do art.º 26.º do MG)
Verificar se a operação a selecionar tem enquadramento nas elegibilidades específicas do
correspondente PO, adequação técnica para prossecução dos objetivos e finalidades específicas
visadas, demonstração objetiva da sua viabilidade e sustentabilidade económica e financeira (al.
f), n.º 1 do art.º 26.º do MG)
Verificar se foi cumprida a legislação aplicável à operação em causa, sempre que a operação tenha
início antes da apresentação do pedido de financiamento à AG (al. g), n.º 1 do art.º 26.º do MG)
Garantir que as operações selecionadas não incluem atividades que tenham feito parte de uma
operação que tenha sido ou devesse ter sido objeto de um procedimento de recuperação em
conformidade com o artigo 71.º do Regulamento (UE) 1303/2013 na sequência de uma
deslocalização de uma atividade produtiva fora da área do PO (al. h), n.º 1 do art.º 26.º do MG)
Determinar a categoria de intervenção a que são atribuídas as despesas da operação (al. i), n.º 1
do art.º 26.º do MG)
Verificar a realização efetiva dos produtos e serviços cofinanciados, a obtenção dos resultados
definidos quando da aprovação e o pagamento da despesa declarada pelos beneficiários, bem
como a sua conformidade com a legislação aplicável, com o PO e com as condições de apoio da
operação (al. a), n.º 2 do art.º 26.º do MG)
Garantir que os beneficiários envolvidos na execução das operações reembolsadas com base em
custos elegíveis efetivamente suportados, utilizam um sistema contabilístico separado para todas
as transações relacionadas com a operação ou a codificação contabilística fiscalmente aceite (al.
b), n.º 2 do art.º 26.º do MG)
Adotar medidas antifraude eficazes e proporcionadas, tendo em conta os riscos identificados (al.
c), n.º 2 do art.º 26.º do MG)
Estabelecer procedimentos para que todos os documentos de despesa e das auditorias sejam
conservados em conformidade com o disposto no Regulamento (UE) 1303/2013, nomeadamente
para garantir uma pista de auditoria adequada, ou com disposições legais nacionais, quando estas
imponham prazos mais alargados (al. d), n.º 2 do art.º 26.º do MG);
Elaborar a declaração de gestão e a síntese anual dos relatórios referidos nas alíneas a) e b) do
n.º 5 do art.º 59.º do Reg. (UE, Euratom) n.º 966/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 25 de outubro de 2012 (al. e), n.º 2 do art.º 26.º do MG);
Assegurar a criação e a descrição de um sistema de gestão, bem como garantir a criação e o
funcionamento de um sistema de controlo interno que previna e detete irregularidades e permita
a adoção das medidas corretivas oportunas e adequadas (al. f), n.º 2 do art.º 26.º do MG);
Presidir à respetiva comissão de acompanhamento, fornecendo-lhe as informações necessárias
para o exercício das suas competências, em especial, os dados sobre os progressos do PO na
realização dos seus objetivos, os dados financeiros e os dados relativos aos indicadores e objetivos
intermédios (al. a), n.º 3 do art.º 26.º do MG)

Desempenhada
pela AG

Delegada nos OI

X
X
X

CIM/AMP

X

CIM/AMP

X

X

CIM/AMP

X

CIM/AMP

X

CIM/AMP

X

CIM/AMP

X

CIM/AMP

X

CIM/AMP

X

CIM/AMP

X

CIM/AMP

X

X

CIM/AMP

X

X

X
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Funções
Ref.ª

Descrição
Elaborar e, após aprovação da comissão de acompanhamento, apresentar à CE os relatórios de
execução anuais e finais referidos no artigo 50.º do Regulamento. (UE) 1303/2013 (al. b), n.º 3 do
art.º 26.º do MG)
Disponibilizar aos beneficiários as informações pertinentes para, respetivamente, exercerem as
suas competências e realizarem as operações (al. c), n.º 3 do art.º 26.º do MG)

19
20

Desempenhada
pela AG
X
X

Criar um sistema de registo e arquivo eletrónico dos dados sobre cada operação, que sejam
necessários para os exercícios de monitorização, avaliação, gestão financeira, verificação e
auditoria, incluindo, se for caso disso, os dados sobre os participantes individuais nas operações
(al. d), n.º 3 do art.º 26.º do MG)
Garantir que os dados referidos no ponto anterior são recolhidos, introduzidos e registados no
sistema a que se refere a mesma alínea, e que os dados sobre os indicadores são, quando
aplicável, desagregados por sexo (al. e), n.º 3 do art.º 26.º do MG)
Realizar verificações administrativas relativamente a cada pedido de reembolso por parte dos
beneficiários (al. a), n.º 4 do art.º 26.º do MG)
Realizar verificações as operações in loco (al. b), n.º 4 do art.º 26.º do MG), as quais pode ser
realizadas por amostragem (n.º 6 do art.º 26.º do MG)
Garantir que a frequência e o alcance das verificações das operações é proporcional ao montante
do apoio público concedido a uma operação e ao nível do risco identificado por essas verificações
e pelas auditorias realizadas pela AA ao sistema de gestão e de controlo no seu conjunto (n.º 5
do art.º 26.º do MG)
Garantir uma separação adequada de funções no âmbito das verificações de gestão, se a AG for,
simultaneamente, um beneficiário no âmbito do PO (n.º 7 do art.º 26.º do MG)

21

22
23
24

25

26

Delegada nos OI

CIM/AMP

X

X

CIM/AMP

X

CIM/AMP

X

CIM/AMP

X

X

27

Assegurar a conformidade dos termos de aceitação das operações apoiadas, ou dos contratos,
com a decisão de concessão do financiamento e o respeito pelos normativos aplicáveis (al. j), n.º
1 do art.º 27.º do MG)

X

CIM/AMP

28

Assegurar a organização dos processos de candidaturas de operações ao financiamento pelo PO
(al. h), n.º 1 do art. 27 do MG)

X

CIM/AMP

Garantir o cumprimento dos normativos aplicáveis, designadamente nos domínios da
concorrência, da contratação pública, do ambiente e da igualdade de oportunidades e,
concretamente, da igualdade entre mulheres e homens, quando aplicável (al. i), n.º 1 do art. 27
do MG)
Assegurar a recolha e o tratamento de dados físicos, financeiros e estatísticos sobre a execução
das operações, necessários para a elaboração dos indicadores de acompanhamento e para os
estudos de avaliação estratégica e operacional (al. v), n.º 1 do art. 27 do MG)

29

30

X

X

CIM/AMP

CIM/AMP

Tabela 25 - Identificação dos OI e documento de delegação de competências
Organismo Intermédio

Documento de delegação de funções
Designação

Data

Ref.ª Funções (Cf.
Tabela supra)
3, 4, 6, 7 a 13, 15, 20,
22 a 24, 27 a 30

AMP

Adenda ao PDCT (Delegação de competências)
1.ª Adenda

11-02-2016
23-03-2016

CIM Alto Minho

Adenda ao PDCT (Delegação de competências)
1.ª Adenda

11-02-2016
29-03-2016

CIM Alto Tâmega

Adenda ao PDCT (Delegação de competências)
1.ª Adenda

27-11-2015
23-03-2016

CIM Ave

Adenda ao PDCT (Delegação de competências)
1.ª Adenda
2.ª Adenda

27-11-2015
08-01-2016
23-03-2016

CIM Cávado

Adenda ao PDCT (Delegação de competências)
1.ª Adenda

27-11-2015
23-03-2016

CIM Douro

Adenda ao PDCT (Delegação de competências)
1.ª Adenda
2.ª Adenda

27-11-2015
08-01-2016
23-03-2016

CIM Tâmega e Sousa

Adenda ao PDCT (Delegação de competências)
1.ª Adenda

26-01-2016
23-03-2016

CIM Terras de Trás-os-Montes

Adenda ao PDCT (Delegação de competências)
1.ª Adenda
2.ª Adenda

27-11-2015
08-01-2016
23-03-2016
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Tabela 26 - Identificação das tipologias e PI que constam dos contratos de delegação de competências, por OI
Organismo
Intermédio

IAPMEI

Apoio/Incentivo ao
Investimento
Investigação e
Desenvolvimento
Tecnológico
Empresarial
Qualificação e
Internacionalização
das PME
Inovação
Empresarial e
Empreendedorismo

AICEP

Investigação e
Desenvolvimento
Tecnológico
Qualificação e
Internacionalização
das PME
Inovação
Empresarial e
Empreendedorismo
Sistema de apoio à
investigação
científica e
tecnológica

ANI

Sistema de
incentivos às
empresas –
Investigação e
desenvolvimento
tecnológico
Qualificação e
Internacionalização
das PME

TP

AMP
CIM Alto Minho
CIM Alto Tâmega
CIM Ave
CIM Cávado
CIM Douro
CIM Tâmega e
Sousa
CIM Terras de
Trás-os-Montes

Inovação
Empresarial e
Empreendedorismo

Prioridade de Investimento
/Tipologia de Projeto
Projetos de I&DT (empresas individuais)
Proteção de direitos de propriedade industrial (individual)
Vales I&D

Eixo
Prioridade de
Prioritário Investimento
(EP)
(PI)
1.2
EP 1
1.2
EP 1
1.2
EP 1
3.3
3.3

Qualificação de PME, exceto projetos da área do Turismo

EP 1

Vale Inovação, exceto projetos da área do Turismo

EP 2

Inovação Produtiva, exceto projetos da área do Turismo e AICEP, PME
Inovação Produtiva, exceto projetos da área do Turismo e AICEP, não PME
Empreendedorismo qualificado, exceto projetos da área do Turismo
Vale Empreendedorismo, exceto projetos da área do Turismo

EP 2
EP 1
EP 2
EP 2

3.3

Regime contratual de investimento (projetos previstos no artigo 62.º da
Portaria n.º 57-A/2015, de 27/02)

EP 1

1.2

Internacionalização de PME

EP 2

3.2

Vale Internacionalização

EP 2

3.2

Regime contratual de investimento PME
Regime contratual de investimento não PME
Regime Geral (todos os projetos previstos na alínea a) do n.º 1 do art. 5.º
dos Estatutos da AICEP – Decreto – Lei n.º 229/2012, de 26/10)
Projetos de proteção de direitos de propriedade intelectual (nas
modalidades de projeto individual e projeto em copromoção)

EP 2
EP 1

1.2
1.2

EP 1

1.2
1.1

Projetos de internacionalização de I&D
Projetos de I&D em copromoção
Projetos demonstradores
Programas mobilizadores
Projetos de proteção de direitos de propriedade intelectual e industrial
(em copromoção)
Núcleos de I&D (projeto em copromoção)
Projetos de internacionalização de I&D
Qualificação de PME – Projetos do Turismo

1.2
3.1
3.1

1.1

EP 1

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

EP 2

3.3

Vales Inovação – Projetos do Turismo

EP 2

3.3

Inovação Produtiva – Projetos do Turismo PME
Inovação Produtiva – Projetos do Turismo não PME
Empreendedorismo Qualificado – Projetos do Turismo
Vales Empreendedorismo – Projetos do Turismo

EP 2
EP 1
EP 2
EP 2

3.3
1.2
3.1
3.1

EP 9

2.3

EP 3

4.3

EP 6

8.3

EP 6

8.8

EP 7

9.1

EP 7

9.7

EP 8

10.1

O reforço das aplicações TIC na administração pública em linha,
aprendizagem em linha, infoinclusão, cultura em linha e saúde em linha
A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da
energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas,
nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da habitação
Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de
empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras
A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o
apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de
empresas
Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade
Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam para
o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das desigualdades
de saúde, a promoção da inclusão social através da melhoria do acesso
aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos serviços
institucionais para os serviços de base comunitária
Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
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Organismo
Intermédio

Apoio/Incentivo ao
Investimento

Prioridade de Investimento
/Tipologia de Projeto
qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e
informais para a reintegração no ensino e na formação
Investimentos na educação, na formação e na formação profissional para
a aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida através
do desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativa

Eixo
Prioridade de
Prioritário Investimento
(EP)
(PI)

EP 8

10.5

A delegação de competências nestes Organismos em matéria de análise e de acompanhamento das
candidaturas, conforme exigido pelo número 1 do artigo 36º do DL 137/2014, teve por base o reconhecimento
da sua experiência em períodos de programação anteriores, revelando-se esta intervenção adequada à
persecução dos objetivos temáticos do NORTE 2020.
Deste modo, e tendo em conta a composição e as valências dos recursos humanos dos OI, estes dão à AG
garantias de competência nos domínios de intervenção para que foram designados, bem como de capacidade
de gestão administrativa e financeira.
As funções formalmente delegadas pela AG nos OI têm em conta as áreas de intervenção destes organismos e
a sua capacidade técnica, visando aumentar a eficiência do exercício das funções delegadas. No entanto, a AG
mantém a completa responsabilidade pelas funções delegadas.
A delegação de competências encontra-se formalizada através de contratos de delegação de competências da
AG nos OI, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 37.º, do DL 137/2014.

A.4.7 | Comité de Acompanhamento

Enquadramento
Nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável19, o Comité de Acompanhamento é um órgão colegial
que consubstancia o princípio da participação dos parceiros relevantes no acompanhamento da execução do
Programa e da sua avaliação.
O Comité integra um conjunto alargado de membros efetivos, com direito a voto, e membros que participam
a título consultivo, sem direito a voto. De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 54.º do DL 137/2014, a
composição do Comité de Acompanhamento do NORTE 2020 foi fixada através de Despacho do Secretário de
Estado do Desenvolvimento Regional, exarado em 2 de fevereiro de 2015.
O Comité de Acompanhamento do NORTE 2020 foi formalmente constituído na sua primeira reunião, realizada
a 12 de fevereiro de 2015, em sede da qual foi também aprovado o seu Regulamento Interno que estabelece
as condições e os procedimentos de funcionamento e de desempenho das atribuições deste órgão.
De acordo com as alíneas a) e b), do n.º 2, do artigo 125.º do Regulamento (UE) 1303/2013, cabe à AG apoiar
o trabalho do Comité, fornecer-lhe as informações necessárias ao desempenho das suas funções,
nomeadamente dados sobre os progressos do PO na realização dos seus objetivos, os dados financeiros e os
dados relativos aos indicadores e objetivos intermédios e elaborar e submeter à aprovação do Comité os
relatórios de execução anuais e finais, tal como previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 125.º do Regulamento
(UE) 1303/2013).

19

Artigos 47.º a 49.º do Regulamento (UE) 1303/2013, artigos 8.º e 10.º do Regulamento Delegado (EU) 240/2014 e nos artigos 52.º e 53.º do DL
137/2014.
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Intervenientes
O apoio ao Comité de Acompanhamento é assegurado, no plano técnico, pelo STCG, através da UACD, com a
colaboração das restantes Unidades Orgânicas e OI, quando necessário.
O GMC assegura também um especial apoio na operacionalização das comunicações com os membros do
Comité e na gestão da sua área reservada, bem como na vertente logística da preparação de reuniões.

Procedimentos
O Regulamento Interno do Comité de Acompanhamento estabelece as condições e os procedimentos de
funcionamento e de desempenho das atribuições do Comité de Acompanhamento do NORTE 2020.
Para apoiar o trabalho regular do Comité de Acompanhamento, a AG adota os seguintes procedimentos:


A UACD, com o apoio do GMC, mantém atualizada a base dados dos membros do Comité de
Acompanhamento, de modo a garantir a adequada comunicação e a verificação do quórum das
reuniões.



O local e o agendamento das reuniões do Comité (pelo menos duas por ano) são definidos pelo
Presidente do Comité (por inerência, o Presidente da Comissão Diretiva do NORTE 2020), após
articulação prévia com a AD&C e, através desta, com os representantes da Comissão Europeia.



A UACD prepara a proposta de agenda e a convocatória das reuniões que, após aprovação pela
Comissão Diretiva, é remetida pelo GMC aos membros do Comité de Acompanhamento, nos prazos
regulamentares. Juntamente com a convocatória ou em data posterior, em qualquer caso, com a
antecedência mínima de 10 dias úteis face à data da reunião, é ainda enviada a documentação a
analisar. Esta documentação é preparada pela UACD, com o apoio das unidades orgânicas mais
diretamente responsáveis pelo acompanhamento das matérias em apreço.



A UACD prepara um guião de apoio à realização de cada reunião, para uso do Presidente.



O GMC, em articulação com o STCG/UACD, assegura a logística das reuniões.



A UACD assegura a preparação das atas e a sua divulgação aos membros do Comité, com o apoio do
GMC.



Toda a documentação é disponibilizada através de correio eletrónico e da plataforma informática (área
reservada), que constitui o veículo preferencial de disponibilização e intercâmbio de informação entre
todos os membros.



A AG assegura a divulgação dos procedimentos e da atividade do Comité de Acompanhamento junto
dos seus colaboradores através da página da intranet. A divulgação junto dos colaboradores dos OI é
assegurada pelos respetivos responsáveis que, como regulamentarmente previsto, acompanham toda
a atividade do Comité na qualidade de membros.

Com as devidas adaptações, idênticos procedimentos são adotados quando o Comité é solicitado a pronunciarse por escrito (“Consulta Escrita”), nos termos previstos no Regulamento Interno.

Documentos de referência
. Anexo 4_Regulamento Interno do Comité de Acompanhamento
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A.4.8 | Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais

A RCM 73-B/2014, de 16 de dezembro, define que o Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais do
Norte tem por missão a capacitação e qualificação da procura e o exercício das competências previstas no DL
137/2014, de 12 de setembro, designadamente, o previsto no seu artigo 60.º, sob coordenação da AD&C.
Este Órgão constitui uma estrutura de missão a funcionar junto da CCDR-N, respondendo perante o Presidente
da Comissão Diretiva.
Assim, considerando o enquadramento legislativo aplicável, são cometidas ao Órgão de Acompanhamento das
Dinâmicas Regionais do Norte as seguintes competências e funções:

Tabela 27 – Funções do Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais
Funções que desenvolve

 Apoia a AG na promoção de iniciativas de capacitação e qualificação da procura, designadamente, através:
- da conceção e montagem de planos, projetos de relevante interesse regional, ações inovadoras, projetos-piloto ou com elevado efeito
demonstrativo;
- do desenvolvimento de ações de informação e concertação interinstitucional e intersetorial, com os principais atores regionais;
- da promoção, realização e/ou participação em ações de dinamização da procura;

 Apoia a AG nos processos de monitorização estratégica, designadamente, através da monitorização da aplicação e dos efeitos das políticas
públicas, em especial, dos FEEI, na Região do Norte;

 Participa na "Rede das Dinâmicas Regionais" do PT 2020;
 Participa na "Rede de Capacitação e Qualificação da Procura do PT 2020";
 Emite contributos técnicos no âmbito do processo de monitorização estratégica do NORTE 2020 e da elaboração dos Relatórios anuais e final de
execução do NORTE 2020;

 Contribui para a prossecução de outras funções da AG, nos termos identificados na Matriz de Serviços/Funções.

A.4.9 | Redes Temáticas

Enquadramento
O modelo de governação preconiza que a coordenação do Portugal 2020 e a sua capacitação institucional são
garantidas pela criação e dinamização de redes de articulação funcional, sem prejuízo das competências das
AG20.
Até à data foram instituídas as seguintes redes temáticas:

Tabela 28 – Redes Temáticas
Coordenação

Unidades da AG responsáveis pela
participação e acompanhamento

Rede de Comunicação

AD&C

GMC

Rede de Monitorização e Avaliação

AD&C

DSDR

Rede de Capacitação e Qualificação da Procura

AD&C

OADR

Redes Portugal 2020

20

Cf. DL 137/2014, art.º 61.º.
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Redes Portugal 2020

Coordenação

Unidades da AG responsáveis pela
participação e acompanhamento

Rede das Dinâmicas Regionais

AD&C

OADR

Rede para o crescimento verde

PO SEUR

STSTATI

Rede de Sistemas de Incentivos

PO CI

STIDICE

FCT

STIDICE

Rede para a Educação e Qualificação

PO CH

UACHISE

Rede da Inclusão Social e Emprego

PO ISE

UACHISE

Rede do sistema de apoios à investigação, desenvolvimento
e inovação, na vertente ciência, e à estratégia de especialização inteligente
Rede rural nacional

STSTATI

Intervenientes
Considerando a distribuição de responsabilidades e funções no âmbito da gestão do NORTE 2020, o
acompanhamento das redes e a participação nas suas reuniões são assegurados pelas unidades da AG e pelos
serviços da CCDR-N identificados no quadro anterior, sem prejuízo da participação dos membros da Comissão
Diretiva, quando estes assim o entendam.

Procedimentos
O STCG comunica aos Coordenadores das redes quem são os representantes da AG.
Os representantes da AG são convocados para as reuniões pelos Coordenadores das Redes. Caso a agenda dos
trabalhos envolva a tomada de posição da AG relativamente a aspetos especialmente sensíveis, os
representantes deverão tomar a iniciativa de auscultar previamente a Comissão Diretiva ou solicitar a sua
ratificação.
Os participantes nas reuniões devem reportar os seus resultados através de nota sintética a disponibilizar ao
STCG até ao dia seguintes ao da reunião, sendo esta informação apresentada na reunião seguinte da CD e
divulgada aos responsáveis das unidades orgânicas envolvidas na gestão do programa21.

A.4.10 | Segregação de funções

No que respeita às funções de gestão, a AG fica vinculada à obrigação de assegurar a aplicação do princípio da
separação de funções entre e no interior dos organismos envolvidos na gestão e no controlo interno. Sem
prejuízo do que se descreve mais adiante relativamente a cada OI, no que respeita à AG, assegura-se:
(i) A separação entre, por um lado, as funções de seleção e de decisão de aprovação sobre as operações e,
por outro, das verificações de gestão e de controlo interno, garantindo que as tarefas em causa são
executadas por unidades distintas ou por técnicos distintos.
De facto, estão cometidas aos secretariados técnicos/unidades temáticos (STIDICE, STSTATI e UACHISE) as
tarefas de análise e seleção de candidaturas, de análise de pedidos de alteração das operações e do seu
acompanhamento físico. Os técnicos destas unidades orgânicas participam ainda nas verificações no local

21

De acordo com a deliberação da Comissão Diretiva de 18/11/2015.
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(vertente física), devendo garantir-se que cada técnico apenas participa nas visitas respeitantes a operações
por si não analisadas.
Cabe ao STGF verificar a realização efetiva dos produtos e serviços cofinanciados e o pagamento da despesa
declarada pelos beneficiários, bem como a sua conformidade com a legislação aplicável, com o programa
operacional e as condições de apoio da operação, seja por via das verificações administrativas, seja através
de verificações no local.
A supervisão global do processo de verificações no local incumbe ao STAC, que constitui a unidade
responsável pela elaboração do plano anual de visitas, incluindo a definição da amostra de operações. A
operacionalização das visitas caberá a equipas de verificação que integrarão elementos dos
secretariados/unidades da AG e dos OI.
Assim, na gestão dos recursos humanos afetos às diferentes Unidades, a AG assegura que um técnico que
tenha procedido à análise ou seleção de uma determinada operação, ou intervenha na análise de um
pedido de alteração apresentado, não realiza as verificações de gestão (verificações administrativas e
verificações no local) no âmbito dessa mesma operação.
Os sistemas de informação (SI NORTE2020; SIIFSE2020; SGO2020 e Balcão 2020) assumem-se, neste
contexto, como elementos adjuvantes fundamentais, na medida em que permitem o registo dos técnicos
intervenientes em todas as etapas relevantes do processo administrativo (etapas inerentes à seleção das
operações e etapas inerentes à realização das verificações de gestão) e, por conseguinte, fornecem a
segurança de que a segregação de funções é efetiva e verificável. Esta gestão da segregação de funções
desenvolve-se através de um sistema de validação de acessos às funcionalidades, com recurso a perfis
parametrizáveis por funcionalidade e acesso a avisos por utilizador que gera efetivos impedimentos.
(ii) A autonomia e a segregação de funções entre a AG, o Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais
e a CCDR-N, por força da distinção legal existente entre as Estruturas de Missão em causa e o organismo
público que lhes presta apoio administrativo, técnico, logístico e financeiro.
Nos casos em que a CCDR-N se constitui como beneficiária do Programa, a preparação e acompanhamento
das candidaturas é da responsabilidade do Vice-Presidente em quem tenha sido delegada essa
competência, declarando-se impedido de intervir na decisão o Presidente da Comissão Diretiva, nos termos
do Regulamento Interno da Comissão Diretiva. Tal como nas restantes operações, deve igualmente ser
assegurada a separação de funções entre a vertente de seleção e de realização das verificações de gestão.
As operações de Assistência Técnica tituladas pela CCDR-N são analisadas e acompanhadas pelo STGF,
assegurando-se, o desempenho dessas tarefas por técnicos distintos.
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MÓDULO B | CICLO DE VIDA DAS OPERAÇÕES

Neste módulo são sistematizados os procedimentos e circuitos de gestão associados ao ciclo de vida das
operações. Nesta primeira secção são apresentados os elementos relativos às operações FEDER e FSE
(operações públicas ou equiparadas) e Instrumentos Financeiros. São objeto de Manual próprio os
procedimentos relativos ao Sistema de Incentivos às Empresas.
Os procedimentos e circuitos de gestão poderão vir a sofrer alterações em função do
desenvolvimento/implementação do SI PT2020, ou em resultado de recomendações e processos de avaliação,
tendo em vista a melhoria das práticas e dos procedimentos adotados pela AG do NORTE 2020.

B.1 | PUBLICITAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Sem prejuízo de outras ações mais abrangentes consideradas na Estratégia de Comunicação do NORTE 2020
(cf. MÓDULO J – INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE), a publicitação e divulgação das oportunidades de
financiamento concretiza-se através da disponibilização pública do Plano Anual de Candidaturas e dos avisos
de abertura de concursos ou convites. Desta forma, assegurar-se-á que os potenciais beneficiários têm acesso
à informação necessária sobre as oportunidades de financiamento concedidas no âmbito do Programa e que
recebem orientações adequadas, tendo em vista a correta instrução das candidaturas22.

B.1.1 | Plano Anual de Candidaturas

Enquadramento
O modelo de governação do Portugal 2020 preconiza a elaboração e divulgação, pelas AG, de um Plano Anual
de Candidaturas, que prevê a respetiva programação num período nunca inferior a 12 meses23. O planeamento
deve envolver apenas os concursos (tipologias concorrenciais), não incluindo os Convites que deverão ser
publicitados autonomamente.
Este documento consubstancia um plano geral onde se identifica, por domínio temático, objetivo temático,
prioridade de investimento e tipologia de intervenção, os concursos a realizar no ano em causa e respetiva
calendarização (data de início e de fim de receção de candidaturas). O plano é passível de revisão periódica.

Intervenientes




AG: unidades orgânicas responsáveis pelo acompanhamento das tipologias de operação a abranger nos
concursos/convites (STIDICE e UASI, STSTATI, UACHISE, STGF), STCG (UACD e UASInf), Comissão Diretiva
GMC
OI (no caso de avisos relativos a tipologias contratualizadas)

22

Regulamento (UE) 1303/2013, de 20 de dezembro, artigo 115.º, n.º 1, alíneas b) e c).

23

Decreto-Lei 137/ 2014, de 12 de setembro, artigo 10.º, n.º 2, alínea o) e artigo 19.º, n.º 5.
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Outras AG (no caso de avisos comuns a outros PO)
AD&C
CIC

Procedimentos
Cabe à AG apresentar à CIC, via AD&C, uma proposta de Plano Anual de Candidaturas.
O Plano é preparado com o contributo das unidades orgânicas responsáveis pelo acompanhamento das
tipologias de operação a abranger nos concursos (STIDICE e UASI, STSTATI, UACHISE, STGF), sob a coordenação
do STCG, coadjuvado pela UACD. Quando estejam em causa avisos comuns a outros programas, as unidades
orgânicas referidas asseguram a devida articulação com as respetivas AG no que respeita à calendarização,
quando aplicável, designadamente, no contexto das redes de articulação funcional. Idêntico procedimento é
assegurado pelo STSTATI quando se trate de avisos relativos a componentes abrangidas pela delegação de
competências com os OI (ITI, DLBC e AIDUS).
Após a aprovação da proposta de Plano Anual de Candidaturas pela Comissão Diretiva, o STCG remete-a à
AD&C que, após validação técnica, a submete à consideração da CIC, para aprovação.
Na sequência da sua aprovação pela CIC Portugal 2020, o Plano é divulgado nos sites do Portugal 2020 (pela
AD&C) e do NORTE 2020 (pelo GMC, por indicação do STCG), dando cumprimento ao disposto na alínea c), do
n.º 1, do artigo 115.º, do Regulamento (UE) 1303/2013. O Plano Anual de Candidaturas é igualmente
disponibilizado a todos os colaboradores da AG e aos OI, neste caso, pelas unidades orgânicas da AG
responsáveis pela sua supervisão.
O Plano Anual de Candidaturas deve ser publicitado até ao final de março de cada ano. Pode ser alvo de revisão,
devendo para o efeito considerar-se os procedimentos e prazos identificados na nota metodológica da AD&C,
de 04/08/2015, bem como nas “Orientações para a Abertura de Concursos” aprovada pela CIC em 02/03/2016.

Documentos de referência



Anexo 9_PlanoAvisos2016_OrientaçõesCIC
Anexo 10_Mapa-Avisos_NotaMetodológicaAD&C

B.1.2 | Avisos de abertura de concursos ou convites

Enquadramento
Os potenciais beneficiários acedem ao cofinanciamento na sequência da publicitação de avisos para
Apresentação de Candidaturas (AAC) por parte da AG, de acordo com o Plano Anual de Candidaturas ou de
convites aprovados pela CIC.
A apresentação de candidaturas faz-se:
(i)

Em regra, no âmbito de um procedimento concursal, em períodos predefinidos.

(ii)

Em alternativa, em contínuo/ guichet aberto/balcão permanente, nos termos e condições definidos
nos respetivos AAC.
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O regime de apresentação em contínuo caracteriza-se por não ser obrigatória a indicação de uma
data limite para apresentação de candidaturas. Neste regime as candidaturas podem ser submetidas
desde o momento da publicação do AAC ou da data nele definida até ao integral compromisso da
dotação do fundo indicada no AAC ou da dotação afeta pelo PO às tipologias consideradas.
Nesta modalidade a seleção das candidaturas será feita por fases pré-definidas ao longo do período
de apresentação, até ao limite da dotação de Fundo disponível e/ou da data limite, caso tenha sido
indicada no AAC. A avaliação das candidaturas será realizada considerando o mérito relativo das
candidaturas em cada fase de submissão.
Quando se justifique, designadamente no caso das candidaturas abrangidas pelo Eixo 10 –
Assistência Técnica, a Comissão Diretiva pode determinar que a avaliação das candidaturas seja
realizada sequencialmente por data de submissão, até ao limite da dotação de Fundo disponível e/ou
da data limite, caso tenha sido indicada no AAC. Neste caso, será considerado o mérito absoluto da
operação e a mesma será selecionada se a classificação final atribuída estiver acima da classificação
mínima definida no AAC ou outro documento orientador.
Na modalidade em contínuo, a AG pode suspender ou encerrar a apresentação de candidaturas,
sempre que tal se justifique. Qualquer decisão neste sentido será devidamente publicitada nos
mesmos meios utilizados para a divulgação dos AAC.
(iii) Em casos excecionais, devidamente justificados, a AG pode recorrer à modalidade de convite24.
Esta modalidade pode ser utilizada, designadamente, quando apenas uma entidade ou um número
limitado de entidades tem capacidade para prosseguir o objetivo e executar os projetos visados ou
quando se pretenda apoiar ações inovadoras ou experimentais, em que é necessário assegurar uma
forte ligação entre a dinamização dos atores, a implementação das ações e o seu acompanhamento
e avaliação.
A AG poderá ainda dinamizar avisos para apresentação de planos estratégicos ou planos de ação, que
constituirão condição e enquadramento para a submissão das candidaturas das operações neles integradas,
em avisos de concurso ou convites específicos a lançar em momento posterior.
Os AAC estabelecem, entre outros elementos, as tipologias de intervenção, os prazos para apresentação das
candidaturas, as condições de admissão e seleção, a dotação financeira e os indicadores de resultado do
objetivo específico. Os AAC também podem incluir regras específicas definidas pela AG, nomeadamente,
quanto a prioridades ou restrições no âmbito territorial ou setorial de aplicação, tipologia de despesas elegíveis
ou de beneficiários, bem como normas técnicas a observar pelas operações.

Intervenientes








24

AG: unidades orgânicas responsáveis pelo acompanhamento das tipologias de operação a abranger nos
concursos/convites (STIDICE e UASI, STSTATI, UACHISE, STGF), STCG (UAJ, UACD e UASInf), Comissão Diretiva
DSDR
GMC
OI e BREPP (se aplicável)
Outras AG (se aplicável)
AD&C
CIC

DL 159/2014, de 27 de outubro (artigo 16.º).
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Procedimentos
A aprovação dos AAC é da responsabilidade da AG.
Os Avisos são elaborados pela unidade orgânica responsável pelo acompanhamento das tipologias de operação
a abranger em cada concurso/convite (STIDICE, STSTATI, UACHISE, STGF) ou pelos OI. Neste último caso, a
proposta apresentada pelos OI é validada pelos ST responsáveis pela sua supervisão (STIDICE ou STSTATI).
Quando estejam em causa avisos comuns a várias AG, cabe também a essas unidades orgânicas assegurar a
articulação com os PO Temáticos e Regionais e com os OI, designadamente, no âmbito das Redes de articulação
funcional, de modo a permitir, para além da articulação setorial/ regional e da identificação de prioridades
comuns, a harmonização processual e das condições de avaliação de mérito e de elegibilidade das operações
e dos promotores.
A preparação dos AAC deve respeitar o modelo aprovado pela AG, que considera, entre outros, os elementos
legalmente definidos. Os avisos integram ainda, sob a forma de Anexo, os seguintes documentos de suporte à
instrução das candidaturas:
Tabela 29 – Documentos a anexar aos avisos
Anexos obrigatórios

Referencial de Avaliação do Mérito
Lista de Documentos a disponibilizar pelo beneficiário (Ficha de Autoverificação da Instrução)
Modelo de Declaração Complementar aos Termos e Condições da Candidatura
Modelo de Declaração de Compromisso do ROC/TOC/Responsável Financeiro
Modelo de Orçamento Global da Operação (se não incluído no Modelo de memória Descritiva facultado)
Modelo de Orçamento da Equipa Técnica / Científica da Operação (apenas quando previstas despesas de Equipa Técnica/Científica
e se não incluído no Modelo de memória Descritiva facultado)
Modelo de Plano de Comunicação (se não incluído no Modelo de memória Descritiva facultado)
Modelo de Declaração de Afetação (apenas quando previstas despesas de Equipa Técnica/Científica)
Ficha “Avaliação da Integração da Perspetiva da Igualdade entre Homens e Mulheres e Igualdade de Oportunidades e da Não
Discriminação em Operações Cofinanciadas”
Ficha “Verificação do Cumprimento da Legislação Ambiental em Projetos Cofinanciados”
Anexos facultativos

Modelo de Memória Descritiva Complementar

O Secretário Técnico/Coordenador envia o draft do AAC para a UAJ (via STCG) e para a DSDR, para,
respetivamente, validação das elegibilidades e dos indicadores, bem como, quando se justifique, a outros
serviços da CCDR-N especializados nas matérias em causa. Uma vez estabilizada a proposta, o Secretário
Técnico/Coordenador submete-a à consideração da Comissão Diretiva, para deliberação.
Depois de aprovada a proposta e tal como estabelecido no Regulamento Interno da CIC, o STCG remete-a à
AD&C que a apresenta à consideração da CIC, para decisão sobre a adequação dos termos dos avisos às
prioridades definidas. No âmbito deste processo, poderão ser solicitados esclarecimentos e/ou feitas
recomendações à AG.
Concluída a intervenção da CIC, o STCG comunica a decisão aos Secretariados/Unidades temáticos que ficam
responsáveis pela parametrização dos avisos no Sistema de Informação e pela comunicação aos OI. Em regime
de contingência, até à estabilização dos Sistemas de Informação, a parametrização dos avisos é concretizada
pela UASInf.
A criação dos avisos é efetuada pela AG no SI NORTE2020, transitando os dados para o Balcão através dos
mecanismos de interoperabilidade estabelecidos. Na parametrização de cada aviso são registados, entre
outros elementos, as tipologias de intervenção, as condições de admissão e seleção das candidaturas, a
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dotação financeira disponível para o seu financiamento, a região associada e os prazos para a apresentação de
candidaturas.
Aquando da sua criação no Balcão 2020, os avisos são disponibilizados automaticamente na área pública do
portal Portugal 2020. Em resultado deste processo automático, fica disponível no portal do Portugal 2020 a
pesquisa de concursos por Candidaturas Abertas e/ou Candidaturas Fechadas por data de início, domínio
temático ou PO, onde são incluídas as datas de abertura e de encerramento dos avisos.
Após a criação e parametrização dos AAC no SI NORTE2020 e no Balcão 2020, por indicação do STCG, o GMC
assegura a sua publicitação no site do NORTE 2020 e através de outros meios considerados adequados
(Newsletter, Facebook).
No caso de avisos conjuntos, a articulação com a CIC e a parametrização dos avisos é assegurada pelo PO chefe
de fila.

Documentos de referência
Anexo 11_Regulamento Interno da CIC
Anexo 9_PlanoAvisos2016_OrientaçõesCIC
Anexo 12_Modelo Aviso Abertura Concurso_Convite
Anexo 13_Lista de Documentos a disponibilizar pelo beneficiário_FichaAutoverificação
Anexo 14_ModeloDeclaraçãoComplementarTermos CondiçõesCandidatura
Anexo 15_ModeloDeclaraçãoCompromissoROC_TOC_Responsável Financeiro
Anexo 16_ModeloDeclaraçãoCompromissoROC_TOC_Responsável Financeiro_SAAC
Anexo 17_ModeloOrcamentoOperacao
Anexo 18_ModeloDeclaracaoAfetacaoOperacao
Anexo 19_FichaVerificIgualdadeOportunidades
Anexo 20_FichaVerificRegrasAmbientais
Anexo 21_ModeloMemoriaDescritivaComplementar_AçõesColetivas
Anexo 22_ModeloMemoriaDescritivaComplementar_Escolas
Anexo 23_ModeloMemoriaDescritivaComplementar_PatrimCultural
Anexo 24_Termos e Condições da submissão da Candidatura

B.2 | RECURSOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS

Em momento prévio à receção de candidaturas, importa assegurar as condições e recursos necessários à sua
avaliação.
Cabe à unidade orgânica responsável pelo acompanhamento das tipologias de operação a abranger em cada
concurso/convite (STIDICE, STSTATI, UACHISE, STGF) ou ao OI, quando aplicável, assegurar a operacionalização
dos recursos necessários à análise e avaliação das candidaturas, a saber:
(i) O referencial standard de avaliação de mérito das candidaturas, de acordo com os critérios de seleção
aprovados pelo Comité de Acompanhamento. Este referencial constitui um anexo obrigatório do Aviso,
devendo apresentar a devida densificação dos critérios e subcritérios e, se aplicável, a identificação dos
descritores e dos ponderadores, de modo a permitir a sua aplicação direta pelos avaliadores (cf. Pontos
B.1.2 | Avisos de abertura de concursos ou convites e B.4.5 | Avaliação técnica / de mérito).
(ii) As fichas de verificação e avaliação anexas ao Parecer Global (cf. B.4.1 | Enquadramento Geral):
I - Condições de Elegibilidade do(s) Beneficiário(s)
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II - Condições de Elegibilidade da Operação
III.A - Documentos Disponibilizados pelo(s) Beneficiário(s)
III.B - Documentos Solicitados ao(S) Beneficiário(s)
IV - A. Elegibilidade das Despesas
IV- B. Análise Financeira
V - Avaliação do Mérito - Aplicação dos Critérios de Seleção.
(iii) A constituição de uma Comissão Técnica de Avaliação de Mérito, nos casos em que se pretenda envolver
nesta avaliação elementos externos à unidade orgânica da AG ou do OI responsável pelo acompanhamento
da tipologia de operações em apreço.
A composição da comissão técnica e os termos da colaboração são explicitados em documento escrito
proposto pelos responsáveis da unidade orgânica em causa e aprovado pela Comissão Diretiva, tendo a
especial preocupação de definir as correspondentes tarefas e prazos, salvaguardando eventuais conflitos
de interesses, com o preenchimento de uma declaração de conflito de interesses e assegurando que os
avaliadores possuem experiência comprovada e a independência necessária. Quando haja necessidade de
recorrer à aquisição de serviços remunerados a prestar por peritos externos, os responsáveis da unidade
orgânica deverão ainda assegurar a preparação dos elementos necessários à instrução do procedimento de
contratação, a concretizar, no caso da AG, pelos serviços administrativos da CCDR-N.
As propostas de grelhas de análise/avaliação e de constituição da Comissão Técnica são remetidas para
aprovação da Comissão Diretiva pelo Secretário Técnico/Coordenador responsável pelo acompanhamento
das operações ou pela supervisão do OI.
As propostas devem ser apresentadas, preferencialmente, aquando da aprovação do AAC ou, no limite, até
à sua publicação, considerando a necessidade de operacionalizar atempadamente estes recursos e
atendendo a que os instrumentos de análise devem estar estabilizados em momento prévio à abertura do
AAC, para permitir a sua correta parametrização e garantir que a sua definição não é condicionada pelo
conhecimento das candidaturas já apresentadas.

B.3 | APRESENTAÇÃO E RECEÇÃO DAS CANDIDATURAS

B.3.1 | Registo de entidades

Enquadramento
O Balcão 2020 funciona como plataforma de comunicação entre as entidades promotoras e os PO do Portugal
2020. Assim, previamente à apresentação de uma primeira candidatura, as entidades beneficiárias deverão
proceder à sua autenticação e ao seu registo nessa mesma plataforma.
O registo de beneficiários é um repositório central único de informação sobre os potenciais ou efetivos
beneficiários do Portugal 2020. Este repositório suporta mecanismos de validação de informação de
caracterização do promotor, permitindo aceder de forma automática a vários sistemas de informação da
Administração Pública para recolha de informação relevante para a gestão dos apoios dos FEEI.
Nas interfaces/protocolos do Balcão 2020 com a Administração Pública encontram-se já implementados os
seguintes:
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– IRN, IP :dados relativos à entidade beneficiária constantes no Ficheiro Central de Pessoas coletivas,
Instituto de Registo e Notariado I.P.
– Segurança Social: informação sobre a situação contributiva da entidade beneficiária constantes da
base de dados do Instituto de Segurança Social, I.P.
– IAPMEI:dados relativos às entidades beneficiárias certificadas pelo IAPMEI – Agência para a
Competitividade e Inovação, I.P.
Em curso está o estabelecimento dos seguintes interfaces/protocolos adicionais:
– IRN – BDCA:dados relativos à Informação Empresarial Simplificada (IES);
– Autoridade Tributária:informação da situação tributária da entidade beneficiária;
– Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL):dados relativos às autarquias.

Intervenientes




Entidade beneficiária
AD&C
AG (apenas a título supletivo): técnicos responsáveis pelo suporte aos beneficiários (cf. Módulo J, ponto J.7)

Procedimentos
A entidade beneficiária deve aceder ao site do Portugal 2020 (https://www.portugal2020.pt) e dirigir-se ao
Balcão 2020, onde procede à sua autenticação e registo.
Para o efeito, pode consultar as apresentações disponíveis em "Fazer" ou consultar as respostas às “Perguntas
Frequentes”, acessíveis no ecrã de registo. Em caso de dúvida ou se confrontada com problemas no
funcionamento da aplicação, a entidade deve remeter um pedido de ajuda à AD&C, através do link “Contactenos” também visível nessa página.
O registo de entidades no Balcão 2020 é efetuado de forma segura, utilizando um dos seguintes métodos:


acesso.gov.pt – para as entidades coletivas registadas no Ficheiro Central de Pessoas Coletivas (FCPC) e
para beneficiários que sejam entidades singulares/coletivas com credenciais de acesso ao Portal das
Finanças. Durante o processo de registo de entidades beneficiárias, e após a acreditação pelo
acesso.gov.pt, é disponibilizado ao utilizador um ecrã com a informação do Número de Identificação
Fiscal (NIF) e a Denominação pré-preenchida e não editável.
O utilizador efetua a sua autenticação apenas no primeiro acesso à plataforma, usando o NIF e a senha
de acesso à AT, e faz depois o seu registo no Balcão, sendo convidado a escolher uma palavra-passe.
Assim, o acesso posterior é efetuado com o NIF e a palavra-passe do Balcão 2020 definida aquando do
registo. Excetua-se a submissão de informação relativa ao formulário de candidatura, ao pedido de
pagamento e à assinatura do termo de aceitação, em que o utilizador deverá voltar a usar a senha de
acesso ao Sistema de Informação da AT.



autenticação através do Balcão 2020 – Esta funcionalidade está disponível apenas para entidades
coletivas ainda não registadas no Ficheiro Central de Pessoas Coletivas (FCPC) ou registadas nos últimos
15 dias úteis (por referência ao momento do registo no Balcão 2020), ou para beneficiários que sejam
entidades singulares ainda sem credenciais de acesso ao Portal das Finanças. Esteprocedimento não é
recomendado, porquanto não permite uma autenticação que conceda o acesso a informação disponível
na administração pública, cabendo então ao beneficiário a demonstração de todas as condições
requeridas).
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Após o registo o utilizador tem acesso à sua área reservada, na qual poderá contar com um conjunto de
funcionalidades, independentemente da natureza do projeto, da Região ou do PO a que pretende
candidatar-se, com destaque para as seguintes:








Entidade
Submissão de candidaturas;
Registo de contratos e procedimentos de contratação pública;
Pedidos de pagamento/adiantamento ou reembolso;
Pedidos de alteração;
Conta-corrente das operações;
Administração (gestão de utilizadores e perfis de acesso do beneficiário).

No Balcão 2020 encontram-se disponíveis cinco perfis distintos para os utilizadores associados a cada
beneficiário.
O perfil designado de “Beneficiário” é atribuído ao NIF da entidade que pretende ser beneficiária dos Fundos
aquando da primeira autenticação no Balcão 2020. Cabe ao beneficiário definir os utilizadores com o perfil
máximo de “Super-Utilizador” (um utilizador cujo perfil lhe permite ter acesso a todas as funcionalidades do
Balcão 2020 e com permissões para registo e submissão de informação).
A submissão de informação relativa ao formulário de candidatura, ao pedido de pagamento e à assinatura do
termo de aceitação só pode ser efetuada pelo “Super-Utilizador”, sendo de novo exigida, no momento da
submissão, a introdução do NIF e da senha de acesso ao sistema de autenticação da AT, nos termos atrás
referidos.
Além do perfil “Super-Utilizador”, existem vários perfis disponíveis (ver matriz abaixo).

Tabela 30 – Documentos a anexar aos avisos

Uma vez registado, o beneficiário terá acesso aos dados recolhidos junto de outros organismos da
administração pública, através da sua visualização em campos pré-definidos, podendo verificar a sua
conformidade para efeitos de correção atempada de eventuais lapsos na informação obtida. Salienta-se,
contudo, que a informação constante no repositório central de promotores e proveniente de organismos da
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Administração Pública não pode ser alterada pelo beneficiário no Balcão 2020, devendo a sua
alteração/atualização ser efetuada no serviço junto do qual é recolhida (designadamente, AT, ISS, IRN).
Toda a informação ainda não disponível para a caracterização do beneficiário, nomeadamente pela ausência
de interface, é registada pelo próprio beneficiário.
De acordo com o desenho técnico das funcionalidades do registo de entidade beneficiária e com a gestão de
cadastro do Balcão 2020, os dados que constituem a caracterização da entidade beneficiária encontram-se
organizados em três grupos:


Identificação (Denominação, NIF e NISS, etc);



Contactos (domicílio fiscal da entidade; morada indicada para correspondência; outros
elementos/Dados de contacto);



Caracterização do Beneficiário:


Dados gerais da entidade (ex.: natureza jurídica, tipo de entidade);



Informação referente à sua atividade (ex.: data de início de atividade, classificação CAE);



Informação específica no âmbito dos Fundos;



Outros dados.

Os dados dos beneficiários registados no Balcão 2020 são transferidos para o SI NORTE2020 e para o
SIIFSE2020 após a receção da primeira candidatura apresentada ao NORTE 2020 por esse beneficiário.

Documentos de referência



Anexo 25_NotaAD&C_SistemasInformação_jan2016
Apresentações e respostas às Perguntas Frequentes, acessíveis no ecrã de registo do Balcão 2020

B.3.2 | Registo, submissão e receção de candidaturas

Enquadramento
Uma candidatura é o pedido formal de apoio financeiro público apresentado pelo beneficiário à AG do NORTE
2020, para a realização de projetos elegíveis financiados no âmbito desse Programa, formalizado através do
preenchimento e da submissão de um formulário. No contexto do NORTE 2020 as candidaturas podem ter
como objeto uma Operação ou um Plano/Estratégia que permite o enquadramento de operações a candidatar
posteriormente.
No que respeita às tipologias abrangidas por este Manual de procedimentos, a apresentação de candidaturas
é, como vimos, efetuada no Balcão 2020 através dos formulários eletrónicos aí disponíveis para as tipologias a
financiar pelo FEDER ou constantes do SIIFSE2020, para o qual o beneficiário é remetido quando seleciona um
AAC respeitante a uma tipologia financiada pelo FSE.
Os formulários, uniformizados para as diferentes AG, procuram documentar todas as especificidades das
operações consideradas relevantes para a sua análise e posterior gestão e acompanhamento. No caso do FSE,
não obstante existir um conjunto de elementos transversais a todos os formulários de candidatura (“formulário
base”), dada a diversidade da natureza das operações a apoiar, foram gizados vários formulários-tipo, aplicáveis
a distintas tipologia de operações.
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Para além dos formulários associados a AAC relativos a operações, o Balcão dispõe ainda de formulários
específicos para planos e estratégias, designadamente, “Pactos (EIDT)” e “Candidaturas simplificadas (EIDT e
DLBC)”.

Intervenientes




Entidade beneficiária
AD&C
AG: UASInf, técnicos responsáveis pelo suporte aos ebneficiários (cf. Módulo J, ponto J.7)

Procedimentos
O acesso ao formulário de candidatura é efetuado através da funcionalidade “Avisos” (para o início do registo
de novas candidaturas) ou Conta-Corrente (para candidaturas já registadas, ou que se encontrem em fase
posterior) do Balcão 2020.
Após confirmação da intenção de registo de uma candidatura, o utilizador navega para o primeiro ecrã que
corporiza o formulário respetivo (apresentado, por defeito, numa nova página do browser), onde surgem prépreenchidas as informações já validadas no Balcão.
A entidade beneficiária preenche o formulário passo-a-passo, tendo em cada um dos campos um resumo
explicativo dos dados que devem nele devem constar. Adicionalmente, em cada um dos passos existem alertas
e validações (de coerência interna da informação registada no formulário e de validação com os requisitos
definidos no aviso) para que os dados sejam corretamente inseridos.
Na parte final do formulário, os beneficiários anexam os documentos com que deve ser instruída a candidatura
e que farão parte integrante do arquivo digital do processo, classificados em função da sua natureza. Para o
efeito, deve considerar os documentos identificados no corpo do aviso ou constantes da lista facultada em
anexo ao aviso. Para além destes documentos, o beneficiário poderá incorporar outra documentação
complementar que considere útil e pertinente.
Nos casos específicos em que as candidaturas constituam Projetos de Grande Dimensão (projetos com custo
total elegível acima dos 25 milhões de Euros), as entidades beneficiárias são alertadas para a necessidade de
complementar a informação com o preenchimento de formulário específico - Grande Projeto - que coincide
com o formulário a apresentar à Comissão Europeia.
No ato de submissão da candidatura, o beneficiário25 manifesta a sua aceitação dos “Termos e Condições de
Submissão de Candidatura”. Neste termo de responsabilidade, declara cumprir um conjunto de condições de
elegibilidade relativas ao beneficiário e à operação. Considerando que a declaração disponibilizada atualmente
pelo Balcão 2020 apenas inclui condições comuns e transversais a todas as operações, como solução transitória
e de contingência, esta AG solicita a apresentação de uma “Declaração Complementar aos Termos e Condições
da Candidatura”, incluindo outros elementos considerados necessários.
A autenticação da entidade beneficiária no ato da submissão da candidatura é garantida pela validação do
“Super-Utilizador”, mandatado para o efeito, através de introdução da senha de acesso ao serviço de
informação da Autoridade Tributária (AT). Para tanto, a entidade beneficiária procede à definição prévia dos
perfis específicos associados aos utilizadores identificados pelo respetivo NIF e cuja autenticação foi

25

No caso de candidaturas FEDER com vários beneficiários, a submissão e a declaração de aceitação dos termos e condições de candidatura são
efetuadas pelo líder da parceria. No caso de candidaturas em parceria cofinanciadas pelo FSE está disponível uma funcionalidade que permite a
submissão faseada: num primeiro momento, há lugar a uma pré-submissão pela entidade beneficiária, sendo as entidades parceiras notificadas por email para procederem também elas à submissão da candidatura. No final, a entidade beneficiária, é informada por e-mail da submissão efetuada pelas
entidades parceiras, volta a aceder ao formulário de candidatura para efetuar a submissão final mediante inserção das credenciais da AT.
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previamente assegurada junto da AT. Tratando-se de um procedimento desmaterializado, a submissão da
candidatura traduz-se simultaneamente na receção do pedido de financiamento pelo PO.
Na sequência da submissão da candidatura no Balcão 2020 esta assume o estado “Submetida”, sendo-lhe
atribuído um código universal26. De imediato, é remetido à entidade beneficiária um e-mail comprovativo da
receção da candidatura com indicação do código universal que lhe foi atribuído. A partir da submissão, o
beneficiário dispõe de informação sobre a situação da candidatura na sua conta corrente.
Após a submissão da candidatura, o beneficiário já não poderá efetuar qualquer alteração ao formulário ou
aos documentos anexos. Excecionalmente, a AG poderá autorizar a alteração do estado da candidatura de
“submetido” para “Em preenchimento”, mediante pedido devidamente fundamentado do beneficiário e desde
que, efetuado dentro do prazo estabelecido no aviso para apresentação de candidaturas. Uma vez autorizada
a alteração do estado da candidatura, o beneficiário poderá efetuar nova submissão da mesma, que será
considerada para todos os efeitos.
De acordo com os requisitos definidos para o Balcão 2020, as candidaturas aí registadas são exportadas para o
sistema de informação da AG, através de webservice. Após a sua receção eletrónica, as candidaturas ficam
disponíveis para tramitação nos sistemas de informação correspondentes (SI NORTE2020, no caso de
operações públicas FEDER; SIIFSE2020, no caso de operações do FSE), onde são analisadas e acompanhadas
pelos serviços competentes da AG ou pelos OI com quem esta tenha celebrado contrato de delegação de
competências. Os sistemas de informação em causa conservam o registo da tramitação das candidaturas,
designadamente, do estado em que se encontram.
Em caso de dúvida ou se confrontada com problemas no funcionamento da aplicação, a entidade deve remeter
um pedido de ajuda à AD&C, através do link “Contacte-nos”. Complementarmente, quando estejam em causa
matérias relativas aos conteúdos e procedimentos, a AG está disponível para apoiar os beneficiários através
dos dispositivos descritos no Módulo J – INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE.

Documentos de referência





Anexo 25_NotaAD&C_SistemasInformação_jan2016

Apresentações e respostas às Perguntas Frequentes, disponíveis no ecrã de registo do Balcão 2020
Anexo 26_GuiaoApoioPreenchimentoFormulárioCandidatura

B.4 | ANÁLISE E SELEÇÃO DE CANDIDATURAS

B.4.1 | Enquadramento Geral

Tendo por base a informação facultada pelos beneficiários no formulário e nos documentos a ele anexos, bem
como a recolhida em bases de dados de entidades da Administração Pública, as candidaturas são objeto de
um processo de análise e avaliação que culmina com a emissão de um parecer técnico que visa habilitar o
órgão competente (Comissão Diretiva) a tomar uma decisão sobre o pedido de financiamento (não aprovação,
aprovação ou aprovação condicionada).

26

A nomenclatura transversal a todos os PO corresponde a XXXXXX(PO)-))(Eixo)-9999(PI/TI)-Fundo-99999 (n.º sequencial dentro do PO e da TI), onde a
PI corresponde à codificação estabelecida para a Prioridade de Investimento e a TI à codificação associada à Tipologia de Intervenção.
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Descreve-se neste ponto o processo de análise e seleção das candidaturas, sistematizando-se os respetivos
procedimentos de análise técnica, os circuitos de decisão e de relacionamento com os beneficiários.
Genericamente, nesta fase de análise e seleção de candidaturas, o exercício das tarefas inerentes cabe aos
secretariados/unidades temáticos da AG (STIDICE, STSTATI e UACHISE) e aos OI, utilizando para este efeito a
plataforma do Balcão 2020 e os SI específicos em que são tramitadas as operações em apreço (SI NORTE 2020).
Para o efeito, quer a AG quer os OI poderão recorrer à colaboração de outros serviços, entidades ou peritos
externos, designadamente, no que respeita à avaliação de mérito das candidaturas e à aferição da eficiência
na utilização dos recursos públicos e da razoabilidade financeira. Os termos dessa colaboração são definidos
em documento escrito aprovado pela Comissão Diretiva, salvaguardando-se que os colaboradores possuem
experiência comprovada e a independência necessária e prevenindo-se eventuais conflitos de interesses,
através do preenchimento de uma declaração de conflito de interesses.
Assim e em cumprimento do previsto no n.º 11 do DL 137/2014, o “Gestor de procedimento” é, em regra, o
responsável da unidade orgânica incumbida da análise e seleção ou um seu colaborador para tal designado,
garantindo-se que a sua identificação e o seu contacto são facultados aos beneficiários, por correio eletrónico,
imediatamente após a afetação da candidatura ao técnico responsável.
Em termos gerais, este processo abrange a apreciação de duas vertentes principais - a elegibilidade e o mérito
– consubstanciadas num conjunto de tarefas relativas:


à análise da admissibilidade (elegibilidade dos beneficiários e das operações)



à análise técnica e financeira (requisitos técnicos, elegibilidade das despesas, custo elegível e
comparticipação)



à avaliação do mérito (critérios de seleção).

A concretização destes procedimentos e a respetiva sequência apresentam declinações e especificidades, tal
como se apresenta no quadro seguinte:

Tabela 31 – Etapas da análise de candidaturas
FEDER (Operações Públicas)

FSE

IF

•Análise de admissibilidade
(inclui elegibilidade do beneficiário e da
operação)
•Avaliação do Mérito
•Análise financeira
(elegibilidade das despesas, custo elegível
e comparticipação)

•Análise de admissibilidade
(inclui elegibilidade do beneficiário e da
operação)
•Análise técnica
(inclui avaliação do mérito);
•Análise financeira
(elegibilidade das despesas, custo elegível
e comparticipação)

•Análise de admissibilidade
(inclui elegibilidade do beneficiário e da
operação)
•Avaliação do Mérito
•Análise financeira
(elegibilidade das despesas, custo elegível
e comparticipação)

A análise das candidaturas é feita faseadamente, não prosseguindo a análise para a fase seguinte caso se
verifique algum incumprimento não passível de suprimento por via da apresentação de elementos ou
esclarecimentos complementares.
Tendo em vista simplificar procedimentos e fazer uma afetação e uma gestão mais eficientes de recursos,
quando se justifique, algumas das fases acima definidas poderão decorrer em simultâneo (ex.: análise de
admissibilidade e avaliação de mérito). A verificação do incumprimento de alguma condição essencial à
admissão ou à aprovação da candidatura em qualquer uma das fases de análise definidas (ex.: não elegibilidade
do beneficiários, classificação de mérito não compatível com o limiar mínimo definido, etc) prejudica o
prosseguimento dessa análise para as fases subsequentes. Não obstante, se em sede de audiência de
interessados vierem a ser sanados os incumprimentos verificados, deverá proceder-se à análise integral da
candidatura.
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Embora numa primeira etapa do NORTE 2020 se tenha dado continuidade ao circuito adotado no QREN,
considerando as exigências que impendem sobre a AG em matéria de prazos, bem como a desejável
simplificação de procedimentos e os recursos humanos disponíveis, define-se como regra:


a análise conjunta de todas as candidaturas apresentadas a um aviso ou a uma fase de aviso em contínuo
por parte dos serviços competentes, e a apresentação simultânea à CD das propostas de deliberação
relativas a todas as candidaturas.



o envio, por uma única vez, do pedido de elementos/esclarecimentos ao beneficiário;



a realização de uma única audiência prévia dos interessados.

Quando inequivocamente fique demonstrado que a intenção de decisão é desfavorável ao beneficiário e que
os prazos de decisão se revelam incompatíveis com a possibilidade daquele apresentar nova candidatura em
nova fase ou aviso que termine antes da deliberação sobre todas as operações, poderá ser proposto à CD a
respetiva decisão antes do término da análise global das candidaturas apresentadas a um aviso, assegurandose a equidade de tratamento.
Na análise das candidaturas são utilizadas ferramentas de análise (Fichas de verificação, grelhas de avaliação e
algoritmos financeiros) integradas nos Sistemas de Informação ou em ficheiros que neles são incorporados. No
caso das candidaturas FSE, a análise é efetuada através de parâmetros grelhas e algoritmos incluídos no circuito
de análise do SIIFSE, tal como descritos no Documento Técnico Funcional (DTF) de cada funcionalidade. O
processo de definição dos procedimentos de seleção aplicáveis às várias tipologias apoiadas pelo FSE é
coordenado pela AD&C, resultando da articulação e consensualização entre as AG dos vários PO que financiam
cada uma das tipologias. Nesta fase, foi já definido o DTF do Circuito de Análise (Resumo), bem como os DTF
de base transversais às várias etapas do processo de seleção (admissibilidade, análise técnica e análise
financeira). Estes procedimentos são alvo de ajustamentos e adaptações aplicáveis a grupos de tipologias
próximas (Formativas; Não Formativas; Apoios ao emprego; Estágios; Bolsas; Consultoria; Empreendedorismo;
Sucesso Educativo; Assistência Técnica). No que respeita a tipologias apoiadas pelo NORTE 2020, encontramse já disponíveis os DTF das funcionalidades de análise de candidaturas relativas a bolsas, apoios ao emprego,
estágios, cursos TESP e CET. Neste âmbito, a AG não prevê adotar soluções de contingência, pelo que só serão
lançados avisos e feita a análise de candidaturas após a disponibilização, pela AD&C, das necessárias
funcionalidades do SIIFSE 2020 e correspondentes DTF.
Prevê-se que as adaptações do SI NORTE2020 assegurem a integração da totalidade das ferramentas aplicáveis
à seleção de candidaturas apoiadas pelo FEDER bem como dos Instrumentos financeiros, sendo que, nesta
fase, a AG recorre ao conjunto de fichas de verificação e avaliação em suporte Excel, incorporadas no processo
eletrónico após o seu preenchimento.
No caso concreto da análise e decisão sobre as candidaturas relativas a instrumentos financeiros, são
aplicáveis, com as necessárias adaptações, as disposições relativas às demais formas de apoio, sendo da
responsabilidade da AG verificar as condições de elegibilidade do beneficiário e da operação, bem como as
condições de seleção dos intermediários financeiros e a conformidade dos Acordos de Financiamento
aprovados entre o Fundo de fundos e os intermediários financeiros, usando a ficha de verificação criada para
o efeito.
Em qualquer dos casos, as ferramentas utilizadas permitem registar as verificações e apreciações efetuadas, a
forma de aferição e a respetiva fundamentação, os intervenientes no processo de análise e a qualidade em
que o fazem, assim como as datas em que ocorrem as análises e pareceres.
Tendo uma base comum, os modelos de fichas de verificação e avaliação são objeto de adaptações em função
das tipologias em causa.
As candidaturas tituladas pela CCDR-N ou pelos OI, nos casos em que estes detenham delegação de
competências de gestão, deverão ser alvo de procedimentos especiais de análise e decisão que salvaguardem
o potencial conflito de interesses e assegurem a devida segregação de funções.
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À contagem dos prazos previstos no âmbito destes procedimentos são aplicáveis as regras previstas no artigo
87.º do Decreto-Lei n. º 4/2015, de 7 de janeiro (Código do Procedimento Administrativo).
No que respeita às regras sobre as notificações e as comunicações, aplica-se o disposto no n.º 3 do art.º 29.º
do Decreto-Lei n.º 159/2014.
O fluxograma seguinte permite uma visão global do processo de seleção e aprovação de candidaturas, sem
prejuízo de especificidades a considerar na descrição mais detalhada de cada uma das etapas que a seguir se
apresenta.
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Figura 6 – Fluxograma sobre o processo de seleção e decisão das candidaturas
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Descreve-se de seguida, sinteticamente, cada uma das etapas da análise.

B.4.2 | Análise de admissibilidade

Enquadramento
Nesta fase, verifica-se os critérios de elegibilidade dos beneficiários e das operações, bem como a instrução da
candidatura, confirmando a existência e a conformidade, no arquivo digital do processo de candidatura
(formulário e documentos anexos), de toda a documentação exigida no aviso para apresentação de
candidaturas.
A verificação em causa tem em conta as condições definidas nos Regulamentos comunitários aplicáveis, no
texto programático do NORTE 2020, no DL 159/201427, bem como no Regulamento Específico28 e no AAC
aplicável à tipologia de operações em apreço.
As condições definidas estão plasmadas nas grelhas de análise integradas no SIIFSE2020 (candidaturas FSE) ou,
no caso de candidaturas FEDER, em fichas de verificação em suporte Excel, incorporadas no processo
eletrónico do SI NORTE2020 após o seu preenchimento, a saber:
(i) Candidaturas de subvenções FEDER não reembolsáveis, incluindo as seguintes fichas parcelares:
- Condições de Elegibilidade do(S) Beneficiário(s)
- Condições de Elegibilidade da Operação
- Documentos Disponibilizados pelo(S) Beneficiário(s)
(ii) Candidaturas de Instrumentos Financeiros:
- Ficha de Análise das candidaturas do organismo que executa o fundo de fundos e dos IF (incluindo
as seguintes partes: Seleção da entidade executora, Seleção dos intermediários financeiros e
Acordo de Financiamento)
A AG elaborou um modelo base das fichas identificadas em (i) para cada secção dos Regulamentos Específicos
ou grupo de tipologias de operação, devendo os modelos de fichas ser alvo de adaptação em função das
tipologias e regras específicas dos avisos em causa. No caso do SIIFSE2020, a partir de um formulário base, são
definidos formulários-tipo para cada tipologia ou grupo de tipologias semelhantes.

Intervenientes



AG: Secretariados/Unidades Temáticos da AG (STIDICE, STSTATI e UACHISE) e UAJ
Unidades competentes dos OI

Procedimentos
Nesta etapa, devem ser assegurados os seguintes procedimentos:

27

Decreto‐Lei 159/2014, de 27/10 (artigos 12.º, 13.º e 14.º).

28

Regulamentos específicos aplicáveis aos vários domínios temáticos do Portugal 2020: Portaria 57-A/2015, de 27/02; Portaria 57-B/2015, de 27/02;
Portaria n60-B/2015, de 02/03; Portaria 97-A/2015, de 30/03, e suas atualizações.
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(i) Adaptação das fichas de análise à tipologia e ao aviso em apreço, como se refere no Ponto B.2 | Recursos e
Instrumentos de Avaliação.
(ii) Distribuição das candidaturas pelos técnicos da AG ou do OI.
O Secretário Técnico/Coordenador da unidade responsável pela análise ou pela supervisão dos OI afeta
as candidaturas, no primeiro caso, aos técnicos da sua Unidade e, no segundo, ao responsável do OI que,
por sua vez, as distribuirá pelos técnicos respetivos.
(iii) Verificação da instrução das candidaturas
Deve ser confirmada a existência e a conformidade do arquivo digital do processo de candidatura
(formulário e documentos anexos) com os requisitos definidos no aviso. Para o efeito, o técnico assinala
na correspondente funcionalidade do SIIFSE2020 (operações FSE) ou na Ficha “Documentos
Disponibilizados pelo(s) Beneficiário(s)” (operações FEDER) os documentos que cumprem o exigido e os
que se encontram em falta ou não se apresentam nos moldes preconizados.
(iv) Análise das condições de elegibilidade do beneficiário e da operação
Neste passo, é verificado o cumprimento das condições de elegibilidade do beneficiário e da operação,
nos termos definidos, usando para o efeito a funcionalidade do SIIFSE2020 (operações FSE) ou as Fichas
“Condições de Elegibilidade do(s) Beneficiário(s)” e “Condições de Elegibilidade da Operação”
(operações FEDER) ou, ainda, a “Ficha de Análise das candidaturas do organismo que executa o fundo
de fundos e dos IF” (operações de Instrumentos Financeiros).
A aferição do cumprimento das condições pode ser feita:


mediante declaração da entidade beneficiária, através da Declaração do(s) beneficiário(s)
constante dos "Termos e Condições de Submissão de candidatura" subscrita pelo “Superutilizador” no momento da submissão da candidatura (integra o formulário de candidatura(integra
o formulário de candidatura), acrescida da “Declaração Complementar aos Termos e Condições da
Candidatura” e da “Declaração de Compromisso do ROC/Contabilista Certificado/Responsável
Financeiro”;



recorrendo à informação disponível nos serviços competentes da Administração Pública e
disponível no Balcão através da interoperabilidade entre os respetivos sistemas de informação
(Autoridade Tributária, Instituto da Segurança Social, Direção-Geral do Emprego e das Relações do
Trabalho, etc);



por consulta à informação sobre idoneidade, fiabilidade e dívida da entidade beneficiária, da
responsabilidade da AD&C. Tendo em consideração todo o histórico de informação que possa
existir relativamente a anteriores períodos de programação, designadamente no que se refere à
existência de irregularidades ou inibições, a AD&C enquadra as entidades num dos códigos de
idoneidade, fiabilidade e dívida29, ficando o código, atribuído automaticamente, disponível para
consulta das AG junto de quem são apresentadas as candidaturas. Salienta-se que a informação
sobre idoneidade, fiabilidade e dívida e respetiva codificação constitui matéria confidencial, pelo
que deve ser usada com a devida reserva por parte dos intervenientes na gestão do PO;



por demonstração do beneficiário, com base em informação ou documentos apresentados.

O modo concreto de aferição de cada uma das condições é explicitado, no caso do FEDER, nas instruções
constantes das fichas de análise da elegibilidade. No que respeita ao FSE, tais elementos constam do

29

Códigos de idoneidade e fiabilidade: H (Inibida); Z (Condicionada); L (Indiciada); M (Idónea). Códigos de dívida: S (Entidade não elegível); N (Entidade
elegível). Ver informação mais detalhada na Nota NAJC/AD&C sobre “ Idoneidades, fiabilidade e dívidas no âmbito da intervenção dos Fundos
Europeus Estruturais e de Investimento”, de 13/10/2015.
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DTF da funcionalidade do SIIFSE2020 e, adicionalmente, na Nota da AD&C sobre “Análise dos critérios
de admissibilidade transversais”, de 15-03-2016.
Em regra, as condições de admissibilidade do beneficiário e da operação são reportadas à data da
candidatura, com exceção (a) da situação regularizada face à Administração Fiscal e à Segurança Social
e (b) da capacidade para possuírem ou poderem assegurar até à aprovação da candidatura, os meios
técnicos, físicos e financeiros e os recursos humanos necessários ao desenvolvimento da operação, cujo
cumprimento poderá ser reportado, respetivamente, até ao momento da assinatura do Termo de
Aceitação e até à aprovação da candidatura. O mesmo acontece relativamente às condições aplicáveis à
operação, sendo que, neste caso, deverão ser tidas em conta eventuais disposições constantes do Aviso,
designadamente a identificação dos elementos que, obrigatoriamente, devem ser apresentados
aquando da submissão, o que não pode ser suprido por via de apresentação posterior.
Em caso de dúvida sobre a aferição do cumprimento das condições de elegibilidade do beneficiário ou
da candidatura, os responsáveis das unidades envolvidas na análise poderão solicitar esclarecimentos
ou a emissão de parecer à Unidade de Apoio Jurídico.
A análise de admissibilidade segue os mesmos procedimentos, quer estejam em causa operações
enquadradas no modelo dos custos reais, quer se aplique o modelo dos custos simplificados. A análise
das operações relativas a instrumentos financeiros segue também de perto as disposições relativas às
demais formas de apoio, com algumas especificidades, sendo da responsabilidade da AG confirmar as
condições de elegibilidade do beneficiário e da operação, as condições de seleção dos intermediários
financeiros e a conformidade dos Acordos de Financiamento aprovados entre o Fundo de fundos e os
intermediários financeiros, usando as fichas de verificação criadas para o efeito.
Caso a análise possa/deva ser concluída sem recurso a um pedido de elementos adicionais ao
beneficiário, o técnico ultima o seu parecer de admissibilidade (Fichas de Análise de Elegibilidade do
Beneficiário e da Operação, no caso do FEDER), prosseguindo a candidatura para a fase de análise
técnica/de mérito ou propondo-se a sua não admissão (circuito de arquivamento/indeferimento). Assim,
o parecer é:


favorável, caso o beneficiário e a operação reúnam todos os requisitos estabelecidos, i.e., cumpram
todas as condições e apresentem os documentos obrigatórios por referência à data de submissão;



favorável condicionado, caso o beneficiário e a operação reúnam todos os requisitos estabelecidos,
com a exceção das condições ou documentos obrigatórios passíveis de verificação até à aprovação
da candidatura ou até à assinatura do Termo de Aceitação;



não favorável, se a candidatura não cumpre um ou mais dos restantes requisitos considerados
obrigatórios à data de submissão.

Caso seja necessário solicitar esclarecimentos ou documentos em falta passíveis de serem supridos por
via de um pedido de elementos adicionais ao beneficiário, o técnico sustém a conclusão das Fichas de
Análise e desencadeia o referido pedido, logo que identificados todos os elementos que devem ser
solicitados, designadamente em resultado da análise técnica e financeira. No caso de FSE, o técnico
conclui o seu parecer de admissibilidade, registando em observações quais os elementos que deverão
ser solicitados, permitindo que a análise possa prosseguir para a fase de análise técnica/de mérito. O
parecer de admissibilidade poderá será revisto na sequência da receção dos elementos adicionais.
(v) Pedido de elementos adicionais (ver ponto B.4.5 | Esclarecimentos complementares do beneficiário)
(vi) Conclusão/revisão do parecer de admissão e das fichas de análise
O técnico responsável pela análise procede à revisão do parecer (FSE) ou das fichas de análise (FEDER),
considerando os elementos (não) enviados pelo promotor, propondo uma decisão:


favorável, caso o beneficiário e a operação reúnam todos os requisitos estabelecidos, i.e., cumpram
todas as condições e apresentem todos os documentos estipulados;
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favorável condicionada, caso o beneficiário e a operação reúnam todos os requisitos estabelecidos,
com a exceção das condições ou documentos obrigatórios que a legislação identifique como
passíveis de verificação até à aprovação da candidatura ou até à assinatura do Termo de Aceitação;



não favorável, se a candidatura não cumpre um ou mais dos requisitos considerados obrigatórios.

Nos dois primeiros casos, prossegue-se a análise das candidaturas e, no último, o técnico conclui a
análise de admissão, remetendo para o circuito de arquivamento ou indeferimento (SIIFSE2020) ou
ultimando o Parecer Global, com proposta de não admissão.
Se a entidade formalizar junto da AG a desistência de uma candidatura submetida, deve proceder-se
como previsto em B.7 | Desistência, Anulação e Revogação.

Documentos de referência














Anexo27_Idoneidades, fiabilidade e dívidas _NotaAD&C_13.10.15
Anexo28_Idoneidades, fiabilidade e dívidas _NotaAD&C_13.10.15_anexo
Anexo 29_CritériosAdmissibilidadeTransversais_Nota AD&C_20160315
Fichas de análise aplicáveis ao FEDER [I - Condições de elegibilidade do(s) beneficiário(s); II - Condições de elegibilidade
da operação; III.A - Documentos disponibilizados pelo(s) beneficiário(s); III.B - Documentos solicitados ao(s)
beneficiário(s)]:
Anexo 30_FichaAnalisCandid_RECH_IFE
Anexo 31_FichaAnalisCandid_RECI_SAAC
Anexo 32_FichaAnalisCandid_RECI_SAICT
Anexo 33_FichaAnalisCandid_RECI_SAMA
Anexo 34_FichaAnalisCandid_REISE_IS
Anexo 35_FichaAnalisCandid_RESEUR_PC
Anexo 36_FichaAnalisCandid_RESEUR_PN
Anexo 37_Fichas verificações IF
Anexo 38_FichaAnalisCandid_AssistenciaTecnica
Anexo 39_DTF_SIIFSE 01 AP299_F_Admissibilidade_v2.1

B.4.3 | Análise técnica/de mérito

Enquadramento30
Nesta etapa procede-se à avaliação técnica e de mérito das candidaturas, na perspetiva da sua adequação e
do seu contributo para a prossecução dos objetivos específicos, das prioridades de investimento e das metas
referentes a cada tipologia do NORTE 2020. Assim, é feita uma avaliação das candidaturas em função dos
critérios de seleção aplicáveis, assegurando-se uma análise dos principais indicadores físicos e dos resultados
a contratualizar.
Cabe à AG definir e, uma vez aprovados pelo Comité de Acompanhamento, aplicar critérios de seleção que:


garantam o contributo das operações para a realização dos objetivos e resultados específicos dos
eixos prioritários relevantes;

30

Regulamento (UE) 1303/2013, de 20/12 (designadamente, art.º Artigos 6.º a 8.º, 32º a 37º, 110, n.º 2, alínea a) e ponto 1 do nº 3.1 do Anexo XII);
Regulamento (UE) 1301/2013, de 17/12 (artº 7º); Decreto-Lei 137/2014, de 12/09 (designadamente, art.º 26.º, 54º, nº 2, a) e art.ºs 64.º a 66.º) e
Decreto‐Lei 159/2014, de 27/10 (artigos 6º, 17º e 18.º).
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sejam transparentes e não discriminatórios;



se baseiem nos princípios gerais a que obedece a governação do Portugal 2020, previstos no artigo
3.º do mesmo DL;



assegurem a prevalência do local de execução da operação como critério de elegibilidade territorial,
quando aplicável;



garantam a eficiência da utilização dos recursos financeiros públicos, aferindo a razoabilidade
financeira das candidaturas à luz de valores de referência de mercado31;



tenham em conta a promoção da igualdade entre homens e mulheres e a não discriminação e o
desenvolvimento sustentável32.

Neste contexto, refira-se que, de acordo com o princípio geral de orientação para resultados, o modelo de
governação do Portugal 2020 prevê a valorização do grau de cumprimento dos resultados acordados no âmbito
de uma operação, designadamente como critério de determinação do montante de apoio financeiro a
conceder a uma determinada operação, bem como fator de ponderação no procedimento de seleção de
candidaturas subsequentes dos mesmos beneficiários.
Nos termos regulamentares, os critérios de seleção, bem como a metodologia geral da sua aplicação, são
aprovados pelo Comité de Acompanhamento do NORTE 2020 (CA).
No que respeita às tipologias a que se aplica este Manual, a situação é a que se resume na tabela seguinte.

Tabela 32 – Critérios de seleção aprovados
Domínio

Tipologias de Operação
Sistema de apoio a ações coletivas (PI 1.2/1b, 3.1/3a, 3.2/3b, 3.3/3c e 8.5/8v);
Sistema de apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública (PI
2.3/2c e 11.1/11i);
Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica (PI 1.1/1a.).

Competitividade e
Internacionalização

Instrumentos Financeiros para o apoio direto às empresas (PI 3.2/3b e 3.3/3c)

Data de aprovação pela CA
Aprovados na generalidade na 2ª
reunião do CA, realizada a 9 de março de
2015.
Revisão aprovada por consulta escrita
concluída a 16/07/2015.
Discutidos na 4ª reunião do CA, realizada
a 29 de julho de 2015 e aprovados por
consulta escrita concluída a 17/08/2015.

Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação Institucional (PI 2.3/2c, 11.1/11i
e 11.2/11ii)
Sistema de Apoio às Empresas:
Contratação de doutorados e de pós-doutorados pelas Empresas
Contratação de doutorados e de pós-doutorados oriundos das entidades
regionais do SCT (PI 8.5/8v.)
Capital Humano

Inclusão Social e
Emprego

Educação, formação e Aprendizagem ao longo da vida (PI 10.1/10i, 10.2/10ii,
10.4/10iv, 10.5/10ª).
Sustentabilidade e qualidade do emprego e mobilidade dos trabalhadores (PI
8.1/8i; 8.3/8iii; 8.5/8v; 8.8/8ª, 8.9/8b)

Aprovados na 3ª reunião do CA, realizada
a 26 de maio de 2015.

Inclusão social e combate à pobreza e discriminação (9.1/9i; 9.6/9vi; 9.7/9ª e
9.10/9d)
Eficiência Energética (PI 4.2/4b; 4.3/4c e 4.5/4e)

Sustentabilidade e
Eficiência no Uso
de Recursos

Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de
territórios, nomeadamente as zonas urbanas incluindo a promoção da
mobilidade urbana multimodal sustentável (PI 4.5/4e)
Património natural e cultural (PI 6.3/6c)
Reabilitação e qualidade do ambiente urbano (PI 6.5/6e)

31

Nos termos previstos no nº art.º 26.º do Decreto-Lei 137/2014, de 12/09.

32

Cf. Artigos 7.º e 8.º do Regulamento (UE) 1303/2013, de 20/09.
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Domínio

Assistência Técnica

Tipologias de Operação

Data de aprovação pela CA

Reabilitação e qualidade do ambiente urbano (PI 9.8/9b)

Aprovado por consulta escrita em
10/05/2016

Instrumentos Financeiros de Reabilitação e Revitalização Urbanas (PI 6.5/6.e,
9.8/9b)

Aprovado por consulta escrita em
18/12/2015.

Assistência Técnica

Aprovados por consulta escrita concluída
a 22/06/2015.

A este propósito, importa referir que, tal como deliberado por esse Comité, em 26 de maio de 2015, quando
esteja em causa a intervenção de beneficiários responsáveis pela execução de políticas públicas (BREPP), são
adotados como critérios de seleção os previstos para as tipologias na correspondente legislação de
enquadramento aplicável, não isentando esses BREPP de se vincularem ao cumprimento dos objetivos e dos
indicadores de realização e de resultado do PO, a definir em sede de aviso.
Embora com geometria e densificação variáveis, as metodologias aprovadas para cada grupo de tipologias
enunciam os princípios gerais em que se baseiam, identificam os critérios e subcritérios, os ponderadores e os
critérios de desempate a utilizar. Se não previstos na metodologia aprovada pelo Comité de Acompanhamento,
os critérios de desempate devem constar do aviso, devendo considerar-se o estipulado no n.º 3 do art.º 17º
do DL 159/2014.
Quando aplicável33, a avaliação das candidaturas à luz dos critérios definidos é estruturada em grelhas de
análise que densificam e operacionalizam a metodologia, com base no “referencial standard de avaliação do
mérito”. Este referencial é publicitado no corpo do aviso e/ou como seu anexo, garantindo o conhecimento
prévio e o escrutínio pelos beneficiários34, bem como a orientação na preparação das candidaturas.
No que respeita às operações cofinanciadas pelo FSE, as grelhas de análise constituem parte integrante da
funcionalidade de análise técnica, prevista no SIIFSE2020, sendo a análise qualitativa das candidaturas
realizada, no ecrã Critérios de Seleção. Quando estejam em causa operações apoiadas pelo FEDER, a Ficha “V
- Avaliação do Mérito - Aplicação dos Critérios de Seleção” em suporte Excel, é preenchida pelos avaliadores e
posteriormente incorporada no processo eletrónico do SI NORTE2020.
Em linha com o determinado pelos regulamentos comunitários para os “grandes projetos” (com custo total
elegível superior a 50 M€), o modelo de governação do Portugal 2020 prevê uma exigência acrescida na
avaliação dos “projetos de grande dimensão” (com custo total elegível superior a 25 M€)35.
Por último, para além das regras e dos critérios aplicáveis a operações, estão ainda previstos processos
específicos de avaliação e seleção de planos e estratégias, designadamente, as Estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária (e DLBC), os Investimentos territoriais integrados (EIDT e PDCT) e os Instrumentos
Financeiros36.

Intervenientes




AG: secretariados/unidades temáticos da AG (STIDICE, STSTATI e UACHISE)
Unidades competentes dos OI
Colaboradores de outros serviços da AG e dos OI e de entidades externas ou peritos externos, quando necessário.

33

Excetua-se o caso de operações promovidas por BREEP.
Regulamento (UE) 1303/2013, de 20/09, ponto 1 do nº 3.1 do Anexo XII.
35 Decreto-Lei 159/2014, de 27/10.
36 Regulamento (UE) 1303/2013, de 20/12, art.ºs 32º a 37º; Regulamento (UE) 1301/2013, de 17/12, art.º 7º; Decreto-Lei 137/2014, de 12/09, art.ºs
64.º a 66.º.
34
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Procedimentos
(i)

Início dos trabalhos de avaliação, considerando as ferramentas de análise previamente definidas (cf.
Ponto B.2 | RECURSOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO).
Caso seja constituída uma Comissão Técnica de Avaliação, num primeiro momento, os avaliadores
procedem à definição da metodologia a adotar (definição das funções de cada perito-avaliador no
processo de avaliação; procedimentos de avaliação e de decisão a tomar nesse contexto; calendário
indicativo para a execução e conclusão dos procedimentos de avaliação definidos).
Esta metodologia deve incluir a definição dos descritores para cada um dos níveis de classificação a
atribuir.

(ii)

Distribuição das candidaturas pelos técnicos da AG ou do OI ou pela Comissão Técnica de Avaliação (se
aplicável).
Se a avaliação de mérito for assegurada por elementos distintos dos que efetuam a análise de
elegibilidades e financeira, os responsáveis pelas Unidades da AG ou dos OI incumbidas de proceder à
avaliação afetam as candidaturas aos técnicos respetivos. Se assim não for, os técnicos dão continuidade
à avaliação das candidaturas anteriormente atribuídas.

(iii)

Análise de indicadores de realização e de resultado
O técnico procede à validação/atualização dos indicadores de realização e de resultado selecionados
pelo beneficiário, garantindo que são adequados aos objetivos e à natureza da operação e contribuem
da melhor forma para a concretização dos indicadores do objetivo específico e da prioridade de
investimento a que se candidata. Para além dos indicadores obrigatórios definidos no respetivo aviso, o
beneficiário poderá incluir outros que entenda ajustados.
Acresce a esta validação da natureza dos indicadores a aferição da razoabilidade das correspondentes
metas quantificadas pelo beneficiário, podendo o técnico propor os ajustamentos julgados necessários,
de forma devidamente fundamentada. Nesta análise, entre outros aspetos, deve ter em conta o grau de
(in)cumprimento dos resultados acordados no âmbito de operações do beneficiário anteriormente
financiadas, independentemente dos fundos e das tipologias das operações em causa, nos termos
legalmente definidos37.
Deve dar-se especial atenção aos resultados a alcançar e que integram os compromissos a assumir pelo
beneficiário aquando da aceitação da decisão de financiamento, pois a operação será avaliada em
função desses resultados.
Sobre esta matéria, em caso de dúvida, poderão ser solicitados esclarecimentos ou elementos adicionais
ao beneficiário, nos termos descritos no Ponto B.4.5 | Esclarecimentos complementares do beneficiário.

(iv) Avaliação do mérito absoluto das candidaturas
Todas as operações são alvo de uma avaliação de mérito absoluto, considerando os critérios de seleção
aplicáveis e o limiar mínimo abaixo do qual as operações não são selecionáveis, tal como definido no
aviso.
A avaliação baseia-se na informação disponibilizada pelo beneficiário em sede da candidatura
submetida, designadamente, os dados do formulário, a Memória Descritiva/caraterização técnica, os
resultados a contratualizar, a fundamentação da aplicação dos critérios de seleção e outros elementos
considerados relevantes para o efeito. Em sede de avaliação de mérito não serão tidos em conta outros
elementos eventualmente facultados pelo beneficiário em momento posterior, nem efetuado qualquer
pedido de elementos adicionais pela AG/OI.

37

Cf. Decreto‐lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, artigo 6.º, nº 3.
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A avaliação de mérito é consubstanciada na elaboração dos pareceres técnicos que valoram cada critério
e subcritério, onde o(s) avaliador(es) registam as correspondentes pontuações e a
justificação/fundamentação subjacente à apreciação:


Por digitação direta no ecrã “Critérios de Seleção” da funcionalidade de análise técnica do
SIIFSE2020 (candidaturas FSE), onde fica evidenciada a autoria do técnico responsável pela
avaliação; quando a avaliação não é efetuada pelo técnico, este deve transpor para a grelha de
análise do SIIFSE as pontuações e a fundamentação subjacente constante dos pareres dos peritos
ou entidades responsáveis.



Preenchendo a Ficha “V - Avaliação do Mérito - Aplicação dos Critérios de Seleção”, em suporte
Excel, posteriormente incorporada no processo eletrónico do SI NORTE2020 (candidaturas
FEDER), devidamente assinada pelo(s) avaliador(es) envolvido(s).

Em ambos os casos, a pontuação final fica igualmente registada em campo da base de dados do Sistema
de Informação respetivo.
A aplicação da grelha de análise e seleção resulta numa pontuação quantitativa cuja escala pode variar
em função dos vários domínios e tipologias em apreço.
Salvo disposições em contrário definidas nos avisos, cada critério de seleção é classificado de 1 a 5,
recorrendo-se a até cinco descritores de impacto (Muito Elevado: 5; Elevado: 4; Médio: 3; Reduzido: 2;
Muito Reduzido: 1), com 2 casas decimais. Quando necessário, designadamente para integração no SI,
esta escala poderá ser convertida de 1 a 100. Sempre que os elementos disponibilizados pelo
beneficiário não permitam classificar de forma fundamentada um determinado critério, será atribuída a
pontuação de 1.
O Mérito das operações é determinado pela soma ponderada das pontuações parcelares, considerandose elegíveis as candidaturas que obtiverem uma pontuação final igual ou superior a 3,0 pontos (ou outra,
se indicado no aviso).
Assim, após a atribuição da pontuação da grelha, de acordo com as regras suprarreferidas verificar-se-á
uma de duas situações:


caso a pontuação seja inferior ao limiar mínimo definido, o avaliador conclui o seu parecer
emitindo a proposta de não seleção e consequente indeferimento;



caso a pontuação da candidatura igual ou superior a esse limiar mínimo, prossegue a análise da
candidatura.

(v) Hierarquização das candidaturas (no caso de processo concursal)
Nos procedimentos concursais, além do mérito absoluto da operação, as operações que cumprem o
limiar mínimo exigível para a seleção são alvo de uma avaliação de mérito relativo, que resulta da
comparação do mérito da operação avaliada com o mérito das demais operações candidatas na mesma
fase de decisão. Assim, com base na hierarquização das candidaturas avaliadas, por ordem decrescente
da pontuação atribuída, é elaborada a lista final das candidaturas passíveis de seleção.
Nas situações em que, por limitações de dotação financeira disponível, não seja possível aprovar a
totalidade das candidaturas que reúnam uma mesma pontuação mínima considerada necessária no
âmbito do concurso, serão aplicados os critérios de desempate entre candidaturas identificados nos
documentos relativos à metodologia e aos critérios de seleção. Sem prejuízo do disposto em
regulamentação específica e de acordo com o estabelecido no nº3 do artigo 17º do DL 159/2014, no
caso de candidaturas com a mesma pontuação são ponderadas, para efeitos de desempate, as
candidaturas que apresentam maior representatividade de mulheres nos órgãos de direção, de
administração e de gestão e maior igualdade salarial entre mulheres e homens que desempenham as
mesmas ou idênticas funções, na entidade candidata.
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Caso a candidatura não tenha enquadramento na dotação orçamental disponível, nos termos
publicitados no AAC, ou não obtenha a classificação mínima acima referida, será proposta para não
seleção, seguindo para a fase subsequente - análise financeira - as candidaturas que detêm mérito
técnico considerado suficiente.
Quando exista, a Comissão Técnica de avaliação elabora e remete ao responsável pela unidade de análise
o seu “Relatório Final”, que integrará como anexos as fichas individuais de avaliação de mérito de todas
as candidaturas.
A avaliação técnica e de mérito das operações promovidas por BREPP ou de IF (fundo de fundos e
intermediários financeiros) é efetuada pela AG com as devidas especificidades previstas na legislação
aplicável, sendo a avaliação das operações tituladas pelos destinatários finais assegurada pelo BREPP e
pelos intermediários financeiros, respetivamente.

Documentos de referência





Critérios de Seleção:
Domínio Temático da Competitividade e Internacionalização
. Anexo 40_Critérios Seleção CompetitividadeInternacionalização
. Anexo 41_CritériosSeleção_ModernizaçãoAdministrativa
. Anexo 42_IFApoio às Empresas_Implementação
. Anexo 43_IFApoio às Empresas_CritériosSeleção
. Anexo 44_CritériosSeleçãoPI_8.5
Domínio Temático do Emprego, Inclusão Social e Capital Humano
. Anexo 45_CritériosSeleção EP 6_7_8
. Anexo 46_FichasTipologia_ EP 6_7_8
Domínio Temático da Sustentabilidade e Eficiente Uso de Recursos:
. Anexo 47_CriteriosSelecao_SEUR
. Anexo 48_CriteriosSeleção_SEUR _FichasTipologia
. Anexo 49_CritériosSeleçãoPI_9_8
. Anexo 50_IFRRU_Implementação
. Anexo 51_IFRRU_CriteriosSelecao
Assistência Técnica
. Anexo 52_AT_CritériosSeleção
Ficha “V - Avaliação do Mérito - Aplicação dos Critérios de Seleção”:
. Anexo 30 a 36
Documento Técnico Funcional da funcionalidade “Análise Técnica” do SIIFSE
. Anexo 53_DTF_SIIFSE_AP299_F_Análise_Técnica_F_Cursos_TesPeCET_v2.1 (a título de exemplo)

B.4.4 | Análise Financeira

Enquadramento
Tendo por base a análise técnica realizada, a análise financeira das candidaturas admissíveis e selecionáveis
visa o apuramento do custo total elegível face à estrutura de custos apresentada, atentos os critérios de
elegibilidade de despesa aplicáveis, em conformidade com o modelo de financiamento aplicável à tipologia em
questão e ao tipo de entidade beneficiária. São ainda tidos em conta critérios de razoabilidade e coerência
entre a programação financeira, a natureza da operação e os objetivos/indicadores propostos selecionados.
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A análise financeira é efetuada à luz das disposições regulamentares aplicáveis38 e das exigências definidas em
sede das Normas de Gestão e Orientações Técnicas da AG39. Para o efeito, considera-se a informação
apresentada pelo beneficiário no formulário de candidatura e na documentação anexa, em especial, a
Memória Descritiva, os orçamentos e a respetiva documentação justificativa (cadernos de encargos,
orçamentos ou propostas e outros documentos relativos ao procedimento de contratação).
A análise da elegibilidade da despesa é realizada atendendo às seguintes dimensões:


Elegibilidade Temporal. São elegíveis as despesas que tenham sido realizadas e efetivamente pagas
pelo beneficiário entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2023 e obedeçam, sempre que tal
esteja definido, ao prazo máximo para a realização da operação e outras condicionantes de
elegibilidade temporal definidas nos regulamentos específicos e/ou nos avisos.
A data de início corresponde à data da primeira fatura ou do primeiro auto de consignação, relativos
ao investimento a financiar. Regra geral, corresponderá ao início físico do investimento. A data de fim
corresponde à data do último justificativo de despesa (recibo/transferência bancária) relativo ao
investimento financiado. Regra geral, corresponderá à conclusão financeira do investimento.
Salienta-se que as operações não podem ser selecionadas quando tenham sido materialmente
concluídas ou totalmente executadas antes da apresentação à AG, pelo beneficiário, do pedido de
financiamento ao abrigo do Programa, independentemente de todos os pagamentos correspondentes
terem sido efetuados pelo beneficiário.



Elegibilidade Territorial. As despesas são elegíveis no âmbito do NORTE 2020 quando realizadas no
território da NUTS II Região do Norte, considerando o local onde ocorrem as operações ou onde
residam os seus beneficiários. Constituem exceções ao critério geral de elegibilidade territorial das
despesas as tipologias das operações onde se verifique uma clara distinção entre a localização da
intervenção e a localização dos beneficiários da mesma. Estas exceções estão devidamente
identificadas no PO e na regulamentação específica.
Contudo, a AG pode aceitar que uma operação seja realizada fora da zona do PO, mas dentro da União
desde que respeitadas as condições estabelecidas nas alíneas a) a d) do n.º 2 do art.º 70.º do
Regulamento (UE) 1303/2013. No que respeita às operações de assistência técnica ou ligadas a ações
de promoção, a despesa pode ser incorrida fora da União, desde que sejam cumpridas as condições
estabelecidas na alínea a) do n.º 2 do citado artigo e sejam respeitadas as obrigações em matéria de
gestão, controlo e auditoria da operação.



Elegibilidade Material. Em função da sua natureza, as despesas deverão ter enquadramento nas
tipologias elegíveis previstas no artigo 65.º do Regulamento (UE) 1303/2013 e no artigo 15.º, do DL
159/2014, nos Regulamentos Específicos e no aviso ou nas Normas de Gestão.



Elegibilidade Formal. O apuramento da despesa elegível tem em conta a verificação dos
procedimentos de contratação pública concluídos.
À luz da experiência adquirida na gestão do Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013 e
como medida de simplificação e diminuição de custos de transação, a AG do NORTE 2020 opta pela
não verificação do enquadramento das entidades e dos procedimentos de contratação em sede da
fase de seleção das candidaturas. Assim, não obstante ser solicitado aos beneficiários que
identifiquem o seu enquadramento face ao Código dos Contratos Públicos e que apresentem
documentação relativa aos procedimentos já concluídos, a verificação sistemática apenas incidirá
sobre as operações aprovadas, em momento necessariamente prévio à análise do primeiro pedido de
pagamento. Excetuam-se os casos em que estejam em causa valores iguais ou superiores aos limiares

38

Regulamento (UE) 1303/2013, de 17/12 (artigo 65.º), Decreto-Lei 159/2014, de 27/10 (em especial, os artigos 6.º, 15.º e 17.º a 19.º), a Portaria 60A/2015, de 02/03 e os regulamentos específicos aplicáveis aos vários domínios temáticos do Portugal 2020 (Portaria 57-A/2015, de 27/02; Portaria
57-B/2015, de 27/02; Portaria 60-B/2015, de 02/03; Portaria 97-A/2015, de 30/03) e suas atualizações.
39
NORMA DE GESTÃO 1/NORTE2020/2015 - Regras de elegibilidade de despesas [Operações públicas | FEDER] e NORMA DE GESTÃO
2/NORTE2020/2015 - Cumprimento das regras associadas à contratação pública [Operações públicas].
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comunitários ou se forem suscitadas fundadas dúvidas ou identificados indícios claros de
desconformidade legal dos procedimentos de contratação mais relevantes, situações em que se
efetua a análise de todos esses contratos, nos termos da Norma de Gestão sobre contratação pública
em vigor.
Na análise financeira, especial atenção deve ser atribuída à verificação do respeito pelas regras aplicáveis às
seguintes categorias de projetos:


Projetos de grande dimensão (> 25M€)40 e grandes projetos (custo total > 50 M€)41;



Projetos geradores de receitas42;



Auxílios de Estado43;



Parcerias público-privadas44.

A análise financeira realiza-se de forma distinta consoante a modalidade de custos a considerar, nos termos
devidamente identificados no AAC (i. reembolso de custos efetivamente incorridos e pagos ou ii. custos
simplificados), obedecendo às “Orientação Sobre as Opções de Custos Simplificados (OCS)” emanadas da CE.
Está prevista a aplicação da metodologia de custos simplificados a algumas tipologias financiadas pelo FEDER
e pelo FSE, sendo que, nesta data, com aplicação pelo NORTE 2020, apenas foi aprovada pela CIC a metodologia
a aplicar à tipologia “Trabalho Socialmente Necessário (CEI e CEI+)”. A aplicação da metodologia de custos
simplificados a outras tipologias apenas poderá ser considerada pela AG após a devida aprovação pela CIC.
A análise e os seus resultados são registados em instrumentos de notação e cálculo relativos aos aspetos
financeiros da operação. No que respeita às operações cofinanciadas pelo FSE, as grelhas de análise constituem
parte integrante da funcionalidade de “Análise financeira” que integra o SIIFSE2020. Quando estejam em causa
operações apoiadas pelo FEDER, a análise é realizada com o apoio das Fichas “IV - A. Elegibilidade das
Despesas” e “IV - B. Análise Financeira”, em suporte Excel, posteriormente anexadas no SI NORTE 2020,
constituindo um complemento da informação registada pelo técnico na funcionalidade de análise já existente
no sistema.
Intervenientes







Secretariados/unidades temáticos da AG (STIDICE, STSTATI e UACHISE)
Unidades competentes dos OI
STGF
UAJ
STCMAE
Entidades externas/peritos externos

Procedimentos
Nesta etapa, devem ser assegurados os seguintes procedimentos:
(i) Adaptação das fichas de análise à tipologia e ao aviso em apreço, como se refere em B.2 | Recursos e
Instrumentos de Avaliação.

40

Regulamento (UE) 1303/2013, de 20/12 (artº 101.º) e Decreto-Lei 159/2014, de 27/10 (artº 18º, nºs 1 a 6).

41

Regulamento (UE) 1303/2013, de 20/12 (artº 100.º e seguintes) e Decreto-Lei 159/2014, de 27/10 (artº 18º, nº 7).

42

Regulamento (UE) 1303/2013, de 20/12 (artº 61.º), Decreto-Lei 159/2014, de 27/10 (artº 19.º) e Norma AD&Ce da AG sobre Projetos Geradores de
Receitas (quando disponível).
43
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (2012/C 326/01), versão consolidada, de 26 de outubro (artigo 107º, nº 1) e outra legislação e
normas aplicáveis (ex.: COCOF); Regulamento (UE) 1407/2013, de 18/12; Regulamento (UE) 651/2014, de 16/06 (art.º 25º, 28º, 29º) e Comunicação
da Comissão (2014/C 198/01), de 27/06.
44
Regulamento (UE) 1303/2013, de 20/12 (artº 64.º).
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(ii) Distribuição das candidaturas pelos técnicos da AG ou do OI.
Em regra, os técnicos das unidades da AG ou do OI incumbidos da análise dão continuidade à avaliação
das candidaturas anteriormente atribuídas, podendo, contudo, os responsáveis dessas unidades
proceder a uma reafectação, quando necessário.
(iii) Verificação da elegibilidade das despesas
Tendo por base os elementos disponibilizados pelo beneficiário, o técnico faz uma verificação prévia da
elegibilidade das despesas (temporal, territorial, material e formal).
Quando estejam em causa candidaturas FSE, essa análise é registada em SIIFSE2020, onde se encontram
incorporados os elementos que importa verificar em cada tipologia, podendo ser anexada
documentação de suporte à análise elaborada pelo técnico. No que concerne ao FEDER, o técnico
preenche a Ficha de verificação “IV - A. Elegibilidade das Despesas”, tendo em conta as orientações aí
constantes sobre o modo de aferição dos vários requisitos.
Neste contexto, atente-se nos seguintes aspetos:




Contratação Pública. Como se refere acima, nesta fase, apenas se procede à verificação da
conformidade dos procedimentos de contratação concluídos: (a) que apresentam valores iguais
ou superiores aos limiares comunitários; (b) sobre os quais sejam suscitadas fundadas dúvidas ou
identificados indícios claros de inconformidade legal de procedimentos de contratação relevantes
para a operação e que possam colocar em causa a aprovação da candidatura. Nesses casos, a AG
ou o OI efetuam a análise de todos esses contratos, usando uma ficha de verificação específica,
nos termos da Norma de Gestão sobre contratação pública adotada e divulgada. Em caso de
dúvida sobre o enquadramento da entidade beneficiária face à Código de Contratação Pública ou
sobre a conformidade dos procedimentos, poderão ser solicitados à UAJ os esclarecimentos
necessários ou a emissão de parecer jurídico.
Auxílios de Estado. Sempre que os apoios a conceder no âmbito de determinado concurso
configurem auxílios de Estado, a análise financeira a realizar tem em conta as condições específicas
de elegibilidade de despesas e de financiamento, bem como das demais obrigações associadas.
Considerando as orientações da CE e da AD&C (ver Módulo C) no sentido de ser despistada a
eventual existência de auxílios de Estado nas intervenções em projetos de infraestruturas
financiados pelo FEDER, independentemente da sua dimensão e da natureza jurídica do
beneficiário, o técnico terá de sinalizar os projetos em que se prevê o uso futuro da infraestrutura
para uma atividade económica, ou seja, em que haverá uma oferta de bens ou serviços num
determinado mercado, por forma a desencadear os procedimentos necessários à aferição da
existência de auxílios de Estado. Para o efeito, as unidades incumbidas da análise de candidaturas
(da AG ou do OI, através do STSTATI) deverão solicitar a colaboração do STCMAE. Em casos de
especial complexidade, poderá recorrer-se ao apoio de entidades ou peritos externos.

(iv) Cálculo dos custos máximos elegíveis
A análise prossegue, fazendo-se o apuramento dos custos máximos elegíveis, ao nível das distintas
componentes de despesa e por beneficiário, nos ecrãs correspondentes do SIIFSE e do SI NORTE 2020
(FEDER), neste último caso, com o apoio da Ficha “IV - B. 1. Investimento por Componente Contratada,
Componente e Executor.
Esta análise é realizada de forma distinta consoante a modalidade de custos aplicável:


Custos reais efetivamente incorridos e pagos
Nesta modalidade, os custos máximos elegíveis são calculados tendo em conta os indicadores de
atividade física e a natureza das despesas, aplicando os limiares de financiamento fixados na
legislação e no aviso, por natureza das despesas. Sempre que aplicável, é ainda tido em conta um
juízo de adequação e razoabilidade, face a valores históricos e de mercado. Em resultado da análise
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técnica e financeira, poderá assim ser proposta uma correção do investimento elegível apresentado
pelo beneficiário, devidamente fundamentada pelo técnico.
Se necessário e previsto no aviso, poderão ser solicitados elementos adicionais. Caso contrário, a
análise é feita com base nos elementos disponibilizados em sede de submissão da candidatura.


Custos simplificados
A aplicação da modalidade de custos simplificados poderá ocorrer por uma de duas vias:
a)

Existe modelo de custos simplificados aplicável45:
. Tabelas Normalizadas de Custos Unitários: Nas tipologias que seguem a modalidade de tabelas
normalizadas de custos unitários, o algoritmo determina um valor global por operação, que resulta
do somatório da aplicação dos valores das tabelas de custo aplicáveis integrantes dos AAC, a partir
dos requisitos e das métricas definidas para a constituição dos custos elegíveis (ex. custo por turma
ou custo por aluno). O montante global apurado é agregado numa rubrica designada por “custos
operacionais de funcionamento” que visa o financiamento do conjunto de despesas que por
natureza são necessárias ao desenvolvimento da operação. Este custo operacional pode integrar o
custo global da operação (formandos, docentes, investigadores e funcionamento) ou pode apenas
referir-se aos custos operacionais da entidade (docentes e custos de funcionamento), mantendose os apoios diretos a formandos em custos reais (R1).
. Taxa fixa por tipologia de custos (flat rates) - No caso da modalidade de taxa fixa, o algoritmo
determina um valor global por projeto que resulta do somatório da aplicação dos montantes com
custos diretos com recursos humanos e custos Indiretos com a operação, resultante da aplicação
de uma taxa fixa de 15% ou 25%. A natureza dos custos e a taxa aplicável fazem parte integrante
dos AAC.
. Montantes fixos até 100 000€ de contribuição pública (lump sums).

b)

As candidaturas a financiar são de reduzida dimensão (envolvem um financiamento público não
superior a 50.000 euros), sendo-lhes especificamente aplicada a modalidade de montante fixo,
com recurso a orçamento prévio.
As funcionalidades de análise financeira da candidatura no SIIFSE2020 e no SI NORTE2020 não se
encontram ainda completamente implementadas, prevendo-se que venham a comportar uma série
de parametrizações, definidas em função das tipologias de operações, dos formulários de
candidatura e dos limites de elegibilidade legalmente consagrados, suscetíveis de garantir o
tratamento adequado de cada uma das situações. Existe, no entanto, a possibilidade de se
considerar, casuisticamente e de modo devidamente fundamentado, valores financeiros diferentes
dos gerados pelo algoritmo referencial da análise financeira, prevendo-se uma opção de análise
financeira manual, que requer parecer técnico específico e tem de estar confinada aos limites de
elegibilidade máximos legalmente previstos.
Como solução de contingência, procede-se ao apuramento dos montantes a aprovar, com recurso,
quando aplicável, à construção de algoritmos em ficheiro Excel. Nos casos em que ocorra a
necessidade de proceder à análise manual, nos termos descritos, o ficheiro de suporte aos valores
propostos é conservado e anexado à análise financeira do SIIFSE2020 e do SI NORTE2020.

(v) Apuramento do cofinanciamento
A análise financeira integra ainda o conjunto de procedimentos que visam determinar o custo total
elegível e das componentes do financiamento, nomeadamente, o financiamento público. A taxa de

45

Nesta data, no que respeita a tipologia apoiadas pelo NORTE 2020, apenas foi aprovado o modelo aplicável aos Contrato de Emprego e Inserção
(CEI e CEI+), através da Deliberação n.º 2 – B/2016 da CIC - “Metodologia de Aplicação de Custos Simplificados no âmbito de ações relativas ao trabalho
socialmente necessário– CEI e CEI+”
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cofinanciamento da operação, a taxa de financiamento do Fundo, as normas aplicáveis em matéria de
operações geradoras de receitas e de auxílios de Estado e a natureza da entidade são elementos
relevantes para definição da Contrapartida Pública Nacional.
No caso do SIIFSE, estes procedimentos encontram-se totalmente informatizados, por aplicação do
algoritmo de financiamento associado a cada tipologia/grupo de tipologias, sendo aplicados
independentemente da modalidade de custos. No SI NORTE 2020, a análise é parcialmente
informatizada, sendo complementada com a utilização das Fichas “IV - B. 2. Investimento por ano e fonte
de financiamento” e “IV - B. 3. Estrutura de Financiamento”.
Neste contexto, quando aplicável, é efetuado o apuramento do Montante de Decisão, de acordo com as
disposições previstas no artigo 61º do Regulamento (CE) n.º 1303/2013. São especialmente
consideradas as disposições relativas às seguintes categorias de projetos:


Projetos geradores de receita. Caso a candidatura configure uma operação geradora de receitas,
serão igualmente consideradas as normas em vigor e, se aplicável, efetuada a análise: (a) da
previsão de receitas durante a execução (projetos geradores de receitas durante a sua execução
e a que não se aplica o art.º 61º, com um custo total elegível igual ou inferior a 1 milhão de euros);
(b) do estudo de viabilidade financeira (projeto gerador de receitas nos termos do art.º 61, com
um custo total elegível superior a 1 milhão de euros e gerador de receita líquida após a sua
conclusão).



Projetos de grande dimensão e grandes projetos. Estes projetos deverão apresentar a
documentação exigível aos Grandes Projetos, designadamente o estudo de viabilidade financeira
e a análise de custo-benefício.

A avaliação dos estudos de viabilidade financeira e das análises de custo-benefício é realizada por
técnicos do STGF, no caso das operações acompanhadas diretamente pela AG, e por técnicos do OI
adotando a metodologia prevista em orientações específicas, sendo as suas conclusões e observações
pertinentes vertidas para o Parecer Técnico/Parecer Global. Idêntico procedimento será adotado nos
casos em que se revele necessário solicitar a colaboração de peritos externos.
(vi) Pedido de elementos adicionais (ver ponto B.4.5 | Esclarecimentos complementares do beneficiário)
No âmbito da análise financeira, caso seja necessário solicitar esclarecimentos ou documentos cuja falta
seja passível de ser suprida por via de um pedido de elementos adicionais ao beneficiário, o técnico
sustém a conclusão da Análise Financeira (SIIFSE) e das Fichas de Análise (FEDER) e desencadeia o
referido pedido, após validação do responsável da Unidade, agregando todos os elementos a solicitar
aos identificados na pré-análise de admissibilidade e técnica.
(vii) Conclusão/revisão do parecer técnico de análise financeira (FSE) ou das fichas de análise financeira
(FEDER).
O técnico responsável pela análise procede à revisão do parecer (FSE) ou das fichas de análise e à
atualização dos dados no SI NORTE2020 (FEDER), considerando os elementos (não) enviados pelo
beneficiário, estando assim em condições de emitir o Parecer Técnico (SIIFSE) ou o Parecer Global
(FEDER).

Documentos de referência





Fichas de Análise Financeira FEDER [IV - A. ELEGIBILIDADE DAS DESPESAS;IV - B. ANÁLISE FINANCEIRA; IV - B. 1.
Investimento por Componente Contratada, Componente e Executor; IV - B. 2. Investimento por ano e fonte de
financiamento; IV - B. 3. Estrutura de Financiamento):
. Anexos 30 a 39
Anexo 54_DTF_SIIFSE_AP299_F_Análise_Financeira_F_Cursos_TesPeCET_v2.1 (a título de exemplo)
Anexo 55_NORMA DE GESTÃO 1_Elegibilidade de despesas_Operações públicas_FEDER
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Anexo 56_NormaGestao2_ProcedimentosContratacaoPublica
Anexo 57_Orientação Sobre as Opções de Custos Simplificados_OCS
Anexo 58_ProcedimentosAuxiliosEstado_NotaIFDR_ 30092013
Anexo 59_Auxílios de Estado_OrientaçõesIFDR_ Jul 2013
Anexo 60_MetodologiaCustosSimplificados CEI_Delib 2 – B2016 CIC

B.4.5 | Esclarecimentos complementares do beneficiário

Enquadramento
Durante a análise das candidaturas, os técnicos podem solicitar às entidades beneficiárias elementos que
considerem indispensáveis para a devida apreciação dos requisitos previstos, apenas uma vez, ficando
suspenso o prazo para emissão da respetiva decisão46. Para o efeito, em regra, é concedido à entidade um
prazo máximo de 10 dias úteis para envio dos elementos complementares requeridos, podendo
excecionalmente ser concedido prazo diferente, desde que não prejudique o cumprimento da data prevista no
AAC para a comunicação da decisão47.
O pedido poderá incidir sobre elementos relativos à elegibilidade do beneficiário e da operação, bem como à
análise técnica e financeira, desde que não considerados de apresentação obrigatória em sede de submissão
da candidatura, nos termos do aviso. A avaliação de mérito deve ser efetuada exclusivamente com os
elementos apresentados com a candidatura, tal como submetida, não podendo as insuficiências serem
supridas por via de pedido de elementos adicionais.

Intervenientes



Secretariados/Unidades Temáticos da AG (STIDICE, STSTATI e UACHISE)
Unidades competentes dos OI

Procedimentos
Uma vez que o pedido de elementos adicionais deve ser efetuado apenas por uma vez durante a análise do
processo de candidatura, o técnico deverá agrupar previamente todas as matérias que necessitam de
esclarecimento, seja no âmbito da elegibilidade do beneficiário e operação, seja da análise técnica e financeira.
Caso tal suceda, o pedido é preparado pelo técnico, usando como suporte a Ficha “III.B – Documentos
Solicitados” e remete-o ao beneficiário, após validação pelo responsável da unidade de análise (Secretário
Técnico/Coordenador, no caso da AG; responsável da unidade competente do OI).
A solução de notificações que integrará o Balcão 2020 prevê que, à semelhança das restantes notificações, esta
comunicação com o beneficiário seja efetuada por via eletrónica diretamente para a área privada do utilizador
no Balcão 2020, sendo os utilizadores alertados através de um e-mail automático a informar que existe uma
nova mensagem/notificação no Balcão 2020. Utiliza-se para isso o endereço eletrónico associado ao “superutilizadores” da entidade beneficiária e ao responsável da candidatura/operação (sempre que estivermos num

46

Decreto-Lei 159/2014, art.º 20º, nº 4.

47

Artigo 87.º do Decreto-Lei 4/2015, de 07/01 (Código do Procedimento Administrativo) e n.º 3 do art.º 29.º do Decreto-Lei 159/2014.
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contexto de candidatura/operação). O dispositivo adotado integra circuitos automatizados que consideram os
prazos de resposta, conforme o enquadramento legal dessas notificações.
Enquanto não for implementada esta funcionalidade, a AG adota uma solução de contingência, utilizando para
o efeito o endereço de correio eletrónico norte2020@ccdr-n.pt ou outros endereços eletrónicos criados por
Unidade e o sistema de gestão documental em uso pelo PO (iPortal). Os OI deverão adotar soluções
equiparáveis, recorrendo ao endereço de correio eletrónico geral da entidade ou criado para o efeito da gestão
do PO. Não deverão ser usados os endereços de correio individuais dos técnicos envolvidos.
Toda a correspondência eletrónica trocada com as entidades beneficiárias é arquivada nos sistemas de gestão
documental em uso na AG (iPortal) e nos OI, devendo as comunicações e as provas documentais resultantes
(quer a documentação quer os registos) serem arquivados de imediato pelo técnico no SI NORTE2020 e no
SIIFSE2020, na área de ficheiros associados à operação.
Os elementos solicitados só serão considerados se disponibilizados pelo beneficiário no prazo que lhe for
concedido. A não apresentação pelo candidato dos esclarecimentos, informações ou documentos determina
a análise da candidatura apenas com os elementos disponíveis, exceto nos casos em que a regulamentação
específica defina orientação distinta.

Documentos de referência
 Ficha “III.B – Documentos Solicitados” (FEDER):
. Anexos 30 a 39

B.4.6 | Proposta de seleção das operações

Enquadramento
Nesta etapa, é preparada a proposta de decisão a apresentar para deliberação da Comissão Diretiva sobre cada
uma e a totalidade das candidaturas abrangidas por um AAC.
Como se refere no ponto B.4.1 | Enquadramento Geral, em regra, a proposta de seleção deve integrar o
conjunto de candidaturas apresentadas a um aviso ou a uma fase de aviso em contínuo, nas diversas situações
que resultam da análise: não admitir, não aprovar por mérito insuficiente ou por falta de dotação, aprovar a
título condicionado ou aprovar.

Intervenientes




Secretariados/Unidades Temáticos da AG (STIDICE, STSTATI e UACHISE)
Unidades competentes dos OI
STIDICE e STSTATI (supervisão de OI)

Procedimentos
(i) Emissão do parecer individual sobre as candidaturas
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A proposta relativa à candidatura individualmente considerada é efetuada pelo técnico incumbido da
análise e colocada à consideração do responsável da unidade orgânica responsável pela análise das
candidaturas (STIDICE, STSTATI e UACHISE, no caso da AG; serviço competente do OI).
No caso do FEDER, a proposta de decisão individual da candidatura é apresentada através do Parecer
Global elaborado pelo técnico, que sintetiza e integra como anexos as fichas que consubstanciam as
análises de admissibilidade, de mérito e financeira.
No caso do FSE, como se descreve nos pontos anteriores, a proposta de decisão sobre cada candidatura
é apresentada pelo técnico após a conclusão dos 3 pareceres técnicos registados através das
correspondentes funcionalidades do SIIFSE (de análise de admissibilidade, técnica e financeira).
Os pareceres consubstanciam um juízo técnico à luz das regras aplicáveis. Deve ser escrito com clareza,
concisão, objetividade e oportunidade, evitando descrever aspetos da candidatura que se encontram
traduzidos na documentação de suporte. Esse parecer constitui um elemento de sustentação da decisão
subjacente à candidatura, devendo explicitar objetivamente os motivos de decisão desfavorável, parcial
ou condicionada, permitindo que o beneficiário se possa pronunciar em sede de audiência prévia. Todos
os pareceres devem explicitar os nomes dos respetivos autores, garantindo-se a sua assinatura, de
acordo com os mecanismos de credenciação aplicáveis (assinatura sobre o original em suporte papel ou
assinatura digital, nos pareceres emitidos nos Sistemas de Informação).
(ii) Proposta de seleção
Cabe ao responsável da unidade da AG e do OI incumbida da análise validar as propostas de decisão a
colocar à consideração da Comissão Diretiva, através da emissão do “Parecer do Responsável de Análise”
(FSE) ou de informação conjunta abrangendo as operações do aviso, nos termos do modelo definido
(FEDER), a que se anexa a lista resumo de candidaturas e a informação de suporte à decisão.
Caso o responsável de análise considere válidas as análises anteriores, procederá à sua confirmação,
propondo a respetiva aprovação, que pode integrar elementos condicionantes adicionais ou o
indeferimento da operação. Poderá ainda reenviar aos serviços respetivos o processo das candidaturas
para reanálise (Análise Financeira, Técnica ou de Admissibilidade).
(iii) Parecer do ST responsável pela supervisão dos OI
Quando estejam em causa operações analisadas pelos OI no âmbito de competências de gestão
delegadas, concretiza-se um procedimento suplementar que traduz um exercício de supervisão contínua
e sucessiva da AG, através da validação dos pareceres e verificações de gestão efetuadas pelo OI.
Uma vez emitido o parecer do OI, o STIDICE e o STSTATI, secretariados técnicos responsáveis pela
supervisão dos OI (exceto Sistema de Incentivos), asseguram os mecanismos de supervisão aplicáveis a
esta fase, nos termos e prazos descritos no Ponto D.3, validando a análise por eles realizada.
Para o efeito, estes ST poderão solicitar junto dos OI esclarecimentos e correções aos pareceres
individuais ou à proposta de seleção global.
Como suporte à realização desta análise, os ST utilizam a ficha de verificação anexa ao Manual de
Procedimentos, cujo registo/anexação em Sistema ocorre em concomitância com o processo de
verificação e de preparação da informação de suporte à Comissão Diretiva.
Findo o processo de supervisão, os ST elaboram a informação que é submetida para apreciação da
Comissão Diretiva, anexando a proposta de seleção elaborada pelos OI, nos termos descritos no ponto
anterior.

Documentos de referência



Anexos 30 a 39 - Modelo de Parecer Global aplicável a candidaturas FEDER
Anexo 61_ModeloPropostaDecisãoFinanciamento”_FEDER

88

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
DO NORTE 2020




Anexo 62_DTF_SIIFSE_05 AP299_F_Responsável Análise_v1.3
Anexo 63_FichaSupervisaoAnaliseCandidaturas

B.4.7 | Cabimentação

Enquadramento
Nesta fase, é confirmada a existência de disponibilidade financeira necessária à assunção do compromisso
decorrente das propostas de decisão.
Para o efeito, é tida em conta a programação financeira do NORTE 2020 e a dotação atribuída ao aviso, atentas
eventuais deliberações da Comissão Diretiva sobre a matéria ou a metodologia de overbooking adotada. As
dotações são devidamente parametrizadas no SI NORTE2020 e no SIIFSE2020, por eixo prioritário, por tipologia
de intervenção, por domínio de intervenção, por prioridade de investimento, por fonte de financiamento e por
ano de programação.
As operações são propostas para aprovação com base na hierarquia resultante da avaliação do mérito, até ao
limite orçamental definido, podendo a AG reforçar a dotação orçamental prevista.

Intervenientes




Secretariados/Unidades Temáticos da AG (STIDICE, STSTATI e UACHISE)
STIDICE e STSTATI, no caso das propostas dos OI
STGF

Procedimentos
O processo de cabimentação é efetuado antes da notificação da proposta de decisão de aprovação de uma
candidatura ou conjunto de candidaturas.
Os secretariados/unidades temáticos da AG (STIDICE, STSTATI, UACHISE e STGF, no caso da assistência técnica)
e o STIDICE ou o STSTATI, no caso das propostas dos OI, preparam a cabimentação, selecionando as operações
através da emissão de listagens das candidaturas propostas para aprovação (“Preparação da cabimentação”).
Nesta etapa, os responsáveis destes serviços podem proceder ao encaminhamento para reanálise técnica ou
financeira, caso se revele necessário, designadamente em caso de empate, o o que requer uma nova
hierarquização.
De seguida, o Secretário Técnico de Gestão Financeira confirma a existência de disponibilidade financeira para
o compromisso e remete para os secretários técnicos/unidades temáticos a conclusão do procedimento
(“Cabimentação”), os quais, por sua vez, emitem o projeto de decisão final.
Quando o posterior processo de audiência prévia decorre sem alterações à proposta de decisão inicial, a
cabimentação efetuada considera-se definitiva. Nos casos, em que dele resultam alterações com consequentes
incrementos ou reduções do financiamento público proposto, a candidatura é objeto de reanálise,
reajustando-se em consonância a “Preparação da Cabimentação” e de “Cabimentação”, com vista à emissão
da decisão final de aprovação.
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Documentos de referência



Anexo 64_DTF_SIIFSE_06 AP299_F_Preparação Cabimentação_v1.3
Anexo 65_DTF_SIIFSE_07 AP299_F_Cabimentação_v1.3

B.5 | PROCESSO DE DECISÃO

B.5.1 | Decisão da Autoridade de Gestão

Enquadramento
A “decisão de financiamento” corresponde ao ato que valida o compromisso jurídico e financeiro através do
qual o beneficiário adquire o direito à atribuição do financiamento comunitário, tendo em vista a realização da
operação que candidatou. A competência de decisão no NORTE 2020 pertence à sua Comissão Diretiva, não
sendo passível de delegação.
A decisão é tomada com base nos pareceres dos serviços e respetiva documentação de suporte que explicitam
o sentido da decisão e seus fundamentos, bem como os elementos identificados no n.º 6 do art.º 20.º do DL
159/2014.
Nos termos do art.º 20º do DL 159/2014, a decisão fundamentada sobre as candidaturas é proferida pela AG,
no prazo de 60 dias úteis, a contar da data limite para a apresentação das candidaturas, podendo ser:


Favorável (aprovada), com ou sem ajustamentos face ao pedido de financiamento apresentado pelo
beneficiário;



Não Favorável, seja por motivos de incumprimento de requisitos de elegibilidade do beneficiário ou
da operação (Não admitida), seja por insuficiência de mérito ou falta de dotação financeira disponível
(Não aprovada);



Favorável mas condicionada à satisfação de determinados requisitos (aprovada condicionada).

Os projetos de decisão de aprovação da AG, relativamente a operações cujo custo total elegível seja superior
a 25 milhões de euros, estão sujeitos a homologação pela CIC Portugal 2020 ou por uma sua subcomissão
especializada, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do DL 159/2014.

Intervenientes



Comissão Diretiva
AD&C e Comissão Interministerial de Coordenação (no caso de “Projetos de Grande Dimensão”)

Procedimentos
Após análise e emissão de parecer dos ST/Coordenadores das unidades temáticas envolvidas, ou validação de
parecer do OI, as candidaturas são apresentadas à Comissão Diretiva para que esta formule a sua intenção de
decisão.
Na sequência da realização da audiência prévia aos interessados, se aplicável, e da eventual reanálise
decorrente das alegações contrárias, bem como da obtenção da homologação pela CIC da proposta de decisão
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sobre os projetos de grande dimensão, os mesmos responsáveis colocam à consideração da CD a proposta de
decisão definitiva.
As deliberações da CD são tomadas de acordo com o seu Regulamento Interno, sendo expressas nas atas das
reuniões do órgão e registadas nos Sistemas de Informação. Sem prejuízo de outras situações de impedimento
previstas neste Regulamento, quando estejam em causa candidaturas da CCDR-N, o Presidente da Comissão
Diretiva do NORTE 2020, por inerência, o Presidente da CCDR-N, declara-se impedido de participar na
discussão e votação.

Documentos de referência


Anexo 66_DTF_SIIFSE_09 AP299_F_Decisão_v1.2

B.5.2 | Notificação do beneficiário

Enquadramento
O beneficiário é notificado da decisão no prazo de cinco dias úteis, a contar da data da sua emissão48. A
notificação é assegurada pelo secretariado técnico da AG, no caso de avisos de tipologias de gestão direta ou
pelos OI, no caso de vertentes contratualizadas, após comunicação pelos secretariados responsáveis pela sua
supervisão.
A notificação é efetuada por via eletrónica, através do Balcão 2020, nos termos definidos no art.º 29.º do DL
159/2014, respeitando os modelos e procedimentos definidos, incluindo, nomeadamente e quando aplicável,
os elementos identificados no n.º 6 do art.º 20.º deste normativo.
As notificações aos beneficiários são efetuadas através de ferramenta específica disponível no Balcão 2020,
adotando a AG e os OI outra solução de contingência enquanto esta não estiver em funcionamento pleno.
De acordo com o previsto no art.º 29.º do DL 159/2014, sem prejuízo do disposto na regulamentação
específica, as notificações e as comunicações consideram-se feitas:
a) Na data da respetiva expedição, quando efetuadas através de correio eletrónico ou de outro meio de
transmissão escrita e eletrónica de dados;
b) Na data constante do relatório de transmissão bem-sucedida, quando efetuada através de telecópia;
c) No 3.º dia útil a contar da data indicada pelos serviços postais, quando efetuadas por carta registada;
d) Na data da assinatura do aviso, quando efetuadas por carta registada com aviso de receção.

Intervenientes



48

Secretariados/unidades temáticos da AG (STIDICE, STSTATI, UACHISE) e STGF, no caso da Assistência Técnica
Unidades competentes dos OI

N.º 5 e 6 do art.º 20.º do Decreto-Lei 159/2014, de 27/10.
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Procedimentos
Após a deliberação da CD, os “gestores de procedimento” dos ST/Unidades temáticas e dos OI envolvidos na
análise preparam e procedem à:
(i) notificação da intenção de decisão, incorporando a realização da audiência dos interessados, nos
termos dos artigos 121.º e 122.º do CPA.
(ii) notificação da decisão definitiva, na sequência da realização da audiência prévia e de eventual reanálise,
ou de imediato, quando possa prescindir-se da audiência prévia49, disponibilizando ao beneficiário o
termo de aceitação.
Estas notificações são preparadas usando os modelos acordados com a AD&C, sendo-lhes anexados os
elementos que caraterizam a decisão em causa (“Resumo Proposta de Decisão”, no SIIFSE) e os respetivos
pareceres.
No caso da proposta de decisão de financiamento ser favorável, mas condicionada à satisfação de
determinados requisitos, a notificação deverá explicitar as condições a suprir, definindo um prazo para a
apresentação dos elementos e/ou esclarecimentos que permitam o levantamento das referidas
condicionantes.
A notificação é efetuada por via eletrónica diretamente para a área privada do utilizador. O sistema garante a
validação eletrónica da receção das notificações e incorpora circuitos automatizados que têm em conta os
prazos de resposta definidos.
Com o objetivo de alertar os beneficiários é enviado um e-mail complementar a informar que existe uma nova
mensagem/notificação no Balcão 2020. Utilizam-se para isso os endereços eletrónicos associados aos “superutilizadores” da entidade beneficiária e ao responsável da candidatura/operação (endereços registados como
“Contactos” da entidade beneficiária e no campo “Email do responsável”).
Enquanto não implementada a ferramenta de notificações do Balcão 2020, a AG adota uma solução de
contingência, utilizando para o efeito o endereço de correio eletrónico norte2020@ccdr-n.pt ou outros
endereços eletrónicos associados às Unidades e o sistema de gestão documental em uso pelo PO (iPortal).
Quando estejam em causa candidaturas de vertentes contratualizadas, deverá ser utilizado o endereço geral
do OI. Não deverão ser usadas os endereços de correio individuais dos técnicos envolvidos. As provas
documentais resultantes da notificação (documentação e os registos) são arquivadas no SI NORTE2020 e no
SIIFSE, na área de ficheiros associados à operação.
Para efeitos de assinatura dos documentos a remeter, será usada assinatura eletrónica qualificada, enquanto
não disponível a solução a disponibilizar no Balcão 2020.

Documentos de referência






49

Anexo 66_DTF_SIIFSE_08 AP299_F_Audiência_Prévia_v1.3
Anexo 67_DTF_SIIFSE_09 AP299_F_Decisão_v1.2
Anexo 68_DTF_SIIFSE_10 AP299_F_Homologação_v1.2
Anexo 69_DTF_SIIFSE_12 AP299_Circuito_Indeferimento_Arquivamento_Revogação_v4
Anexo 70_MinutasNotificações.

Ver ponto B.5.3 | Audiência prévia.
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B.5.3 | Audiência prévia

Enquadramento
A audiência prévia é realizada no contexto da notificação da intenção de decisão.
Nos termos previstos no CPA50, através da audiência prévia dos interessados, o beneficiário é notificado do
sentido provável da decisão e ouvido antes de ser tomada a decisão final, tendo a oportunidade de se
pronunciar sobre todas as questões com interesse para a decisão, de requerer diligências complementares e
de juntar documentos.
A audiência prévia poderá ser dispensada nas situações previstas no art.º 124.º do CPA, devendo a decisão
final indicar as razões da não realização da audiência, designadamente:
- se os interessados já se tiverem pronunciado no procedimento sobre as questões que importem à
decisão e sobre as provas produzidas;
- se os elementos constantes do procedimento conduzirem a uma decisão inteiramente favorável aos
interessados.
Contudo, no contexto do processo de seleção de candidaturas, a dispensa será residual. De facto, considerando
que, em regra, a notificação da intenção de decisão será efetuada apenas de uma só vez e não por etapas
(admissibilidade, mérito, etc), a audiência prévia sempre será devida, pois, ainda que a proposta seja no sentido
de aprovar a candidatura tal como solicitada pelo promotor, o beneficiário deve poder pronunciar-se sobre a
avaliação de mérito (exceto se atribuída a classificação máxima em todos os critérios).
Para efeitos de audiência prévia e nos termos do CPA, são concedidos 10 dias úteis, para a entidade se
pronunciar.
Neste âmbito, os beneficiários têm o direito de serem informados sobre o andamento dos procedimentos em
que sejam diretamente interessados, podendo consultar o processo que não contenha elementos classificados
ou que revelem segredo comercial ou industrial ou segredo relativo à propriedade literária, artística ou
científica. Este direito abrange os documentos administrativos relativos a terceiros desde que excluídos os
dados pessoais que não sejam públicos nos termos legais.
Estes direitos são extensivos a quaisquer pessoas que provem ter interesse legítimo no conhecimento dos
elementos que pretendam. Neste caso, deve ser apresentado requerimento escrito instruído com os
documentos probatórios do interesse legítimo invocado. A autorização deverá ser concedida pelo responsável
da Unidade incumbida da análise. Em caso de dúvida, deverá ser solicitado o apoio da UAJ.

Intervenientes




Secretariados/unidades temáticos da AG (STIDICE, STSTATI, UACHISE) e STGF, no caso da Assistência Técnica
Unidades competentes dos OI
STIDICE e STSTATI (supervisão de OI)

Procedimentos
No prazo estabelecido para audiência prévia podem ocorrer as seguintes situações:

50

Decreto-Lei 4/2015, de 07/01 (artigos 121.º a 125.º).
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O beneficiário não responde e mantém-se a proposta de decisão;



O beneficiário responde e concorda totalmente com a proposta, assumindo-se a proposta como
decisão definitiva;



O beneficiário responde, apresentando alegações que contestam a proposta de decisão. O serviço
responsável pela análise da candidatura analisa as alegações, de forma a concluir se os argumentos
invocados são suscetíveis de gerar uma revisão da proposta de decisão. As alegações poderão ainda
ser objeto de apreciação jurídica, sempre que tal se justifique.
Neste caso:
. Se os argumentos invocados forem parcial ou totalmente procedentes, o técnico procede à reanálise
e emissão de novo parecer, tendo em vista a decisão final;
. Se os argumentos invocados não forem aceites, o técnico prepara a proposta de decisão final,
mantendo a proposta de decisão.



O beneficiário solicita prorrogação do prazo concedido para realização de audiência. Caso este pedido
seja aceite, esta prorrogação deve ser estendida aos demais beneficiários do mesmo aviso.

Findo o prazo estabelecido, qualquer pronúncia do beneficiário será considerada extemporânea.
Os responsáveis pelas unidades incumbidas da análise procedem à preparação e apresentação da proposta de
decisão final para deliberação da CD, previamente validada pelos ST responsáveis pela supervisão no caso de
vertentes contratualizadas com OI, assegurando-se a correspondente notificação da decisão definitiva, nos
moldes já descritos no ponto B.4.6 | Proposta de seleção das operações, e B.5.2 | Notificação do beneficiário.

B.6 | CONTRATAÇÃO

Enquadramento
A AG deverá garantir que é disponibilizado ao beneficiário, para cada operação, um documento sobre as
condições de apoio, o qual deverá assegurar uma efetiva comunicação dos direitos e obrigações,
nomeadamente:

51



Regras de elegibilidade nacionais estabelecidas para o PO;



Regras de elegibilidade comunitárias;



Requisitos específicos aplicáveis aos produtos ou serviços a realizar na operação;



Plano de financiamento e prazo de execução;



Sistema contabilístico separado ou codificação contabilística adequada para todas as transações
relacionadas com a operação;



Documentação a conservar e a comunicar;



Obrigações relativas a informação e publicidade51.

Alínea c) do n.º 3 do artigo 125.º do Regulamento (UE) n º 1303/2013.
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A aceitação do apoio é feita mediante assinatura do “Termo de aceitação” (TA) ou submetida eletronicamente
e autenticada nos termos do artigo 11.º do DL 159/2014 ou, quando previsto na regulamentação específica,
mediante a celebração de contrato entre a entidade competente para o efeito e o beneficiário52.
O TA/Contrato devidamente assinado pelo beneficiário, e após reconhecimento da assinatura dos seus
representantes na qualidade e com poderes para o ato, tem a natureza jurídica de um contrato escrito.
O modelo de Termo de Aceitação/Contrato é definido pela AD&C e com a colaboração das AG, sendo o mesmo
incorporado no Balcão 2020 e no SIIFSE2020, através dos quais é gerado e enviado ao beneficiário, em sede
da notificação da decisão definitiva. Enquanto não disponível essa funcionalidade de geração do TA, o mesmo
é preparado pela AG ou pelos OI, no caso de vertentes contratualizadas, de acordo com o modelo definido.
A decisão de aprovação caduca caso não seja submetido ou assinado o TA ou outorgado o Contrato, no prazo
máximo de 30 dias úteis, a contar da data da notificação da decisão, salvo motivo justificado, não imputável ao
beneficiário e aceite pela AG.
Com a assinatura do TA ou com a celebração do Contrato, os titulares dos órgãos de direção, de administração
e de gestão e outras pessoas que exerçam funções de administração ou gestão ficam subsidiariamente
responsáveis pelo cumprimento das obrigações previstas no artigo 24.º do DL 159/2014.

Intervenientes




Secretariados/Unidades Temáticos da AG (STIDICE, STSTATI, UACHISE) e STGF, no caso da Assistência Técnica
Unidades competentes dos OI
STIDICE e STSTATI (supervisão de OI)

Procedimentos
Nesta etapa são assegurados os seguintes procedimentos:
(i) Preparação e envio do Termo de Aceitação/Contrato
No prazo de 5 dias úteis após a decisão definitiva, no âmbito da notificação da decisão definitiva, os
Secretariados/Unidades Temáticos da AG e os OI preparam e enviam o TA tendo por base uma minuta
tipo e um anexo que resulta de extração do SI dos elementos de informação que constam da decisão.
Para o efeito, é usada a funcionalidade disponível no Balcão 2020 e no SIIFSE2020 ou recorrendo aos
procedimentos identificados no ponto B.5.2 | Notificação do beneficiário.
Enquanto não for assegurado o registo automático pelos Sistemas de Informação, o técnico deve aí
registar a data de envio do TA/Contrato.
(ii) Apresentação do TA/Contrato assinado pelo beneficiário
O beneficiário é notificado de que tem disponível o TA/Contrato, ao qual acede através da sua conta
corrente. O TA/Contrato é objeto de assinatura no sistema através dos mecanismos de autenticação que
garantam a vinculação da entidade:


52

Através de autenticação via Autoridade Tributária;

De acordo com o disposto no art.º 21.º do Decreto-Lei 159/2014.
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Através da assinatura eletrónica acompanhada de documentos que atestem a autenticidade da
assinatura na qualidade que obrigue o beneficiário (reconhecimento da assinatura dos seus
representantes na qualidade e com poderes para o ato):
 Assinatura com cartão SEGER, no caso de responsáveis de entidades da administração pública
central e desconcentrada;
 Assinatura eletrónica com cartão de cidadão, acompanhada do reconhecimento da assinatura
dos representantes na qualidade e com poderes para o ato.

Enquanto esta funcionalidade não estiver em funcionamento pleno, o beneficiário envia para a AG ou
para o OI (vertentes contratualizadas) o original do TA/Contrato assinado e dos comprovativos do
reconhecimento de assinaturas, serviços que se responsabilizam pelo arquivo dos originais em causa.
Juntamente com estes documentos, o beneficiário deve ainda apresentar os comprovativos do
cumprimento das condicionantes que tenham sido referidas na notificação da decisão (regularidade da
situação tributária ou outras).
O beneficiário dispõe de 30 dias úteis, contados da data da sua notificação, para a devolução do
TA/Contrato assinado.
(iii) Verificação da conformidade do TA/Contrato e documentos anexos
Após a submissão do TA/Contrato por parte dos beneficiários, os serviços competentes da AG e dos OI
com competências delegadas devem proceder à validação do TA/Contrato (preenchido e assinado por
quem tem qualidade e poderes para o ato). Procede-se, ainda, à verificação do cumprimento das
condicionantes eventualmente referidas na notificação da decisão.
Durante a adoção da solução de contingência, deve o técnico arquivar estes documentos nos Sistemas
de Informação, como ficheiros anexos à operação.
A não devolução do TA/Contrato assinado no referido prazo determina a caducidade da decisão de
financiamento e a proposta para indeferimento, sempre que não tenha sido apresentada, pelo
beneficiário, justificação fundamentada e aceite pela AG, salvo as situações previstas no n.º 2 do artigo
21.º do DL 159/2014.
(iv) Constituição da operação
De imediato, os técnicos dos ST (no caso de operações geridas diretamente pela AG) ou dos OI devem
registar no SI NORTE2020 e no SIIFSE2020 os dados relativos à verificação acima descrita (data de
assinatura do TA/Contrato; data de receção). Nas situações em que o beneficiário não tenha incluído a
data de assinatura no TA/Contrato, a data de formalização da aceitação a registar corresponderá à data
do reconhecimento das assinaturas. Este momento marca o início do projeto enquanto operação
cofinanciada, podendo iniciar-se a respetiva execução, designadamente, a apresentação de pedidos de
pagamento.

Documentos de referência





Anexo 71_DTF_SIIFSE_11 AP299_F_Constituição_v1.3
Anexo 69_DTF_SIIFSE_12 AP299_Circuito_Indeferimento_Arquivamento_Revogação_v4
Anexo 72_MinutasTermoAceitação
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B.7 | DESISTÊNCIA, ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO

No contexto do ciclo de vida das candidaturas/operações, podem verificar-se ocorrências que interrompem ou
fazem cessar os efeitos de determinados atos.
Considerando a diferenciação de tratamento processual e de tramitação nos Sistemas de Informação,
considera-se a tipificação identificada no quadro abaixo e que adiante se detalha.

Tabela 33 – Desistência, anulação e revogação de operações
Estado da
Operação
Desistência

Momento
Antes da decisão
definitiva

Situações/Responsabilidade
Por iniciativa do beneficiário através de desistência expressa.

Circuito
(estado)
Arquivamento
(Desistida)

. Por iniciativa beneficiária através de declaração expressa;
Anulação

Revogação

Após a decisão e
antes da assinatura
do TA

Após a assinatura do
TA

. Por iniciativa da AG, por não celebração do TA/Contrato dentro
do prazo, por razões imputáveis ao beneficiário;
. Por iniciativa da AG, nos termos gerais do Código de
Procedimento Administrativo (CPA).
. Por iniciativa do beneficiário através de renúncia ao TA;
. Por iniciativa da AG, pelos motivos previstos no n.º 3 do art.º
23.º do DL 159/2014, bem como nos termos gerais do CPA.

Indeferimento
(Anulada)

Revogação
(Renúncia/Revogada)

B.7.1 | Desistência
Enquadramento
No decurso do processo de seleção e até à decisão definitiva sobre o pedido de financiamento, poderá ocorrer
a desistência da candidatura, por vontade expressa do beneficiário, de não prosseguir e/ou não pretender
aceitar os efeitos que derivam da candidatura.

Intervenientes






Beneficiários
Secretariados/Unidades Temáticos da AG (STIDICE, STSTATI, UACHISE) e STGF, no caso da Assistência Técnica
Unidades competentes dos OI
STSTATI (supervisão de OI)
Comissão Diretiva

Procedimentos
O beneficiário apresenta o seu pedido de desistência da candidatura através do formulário “Contacte-nos” no
Balcão 2020 (via SSN2020), selecionando a opção “Pedido de alteração (ex.: desistência) ”.
Este pedido de desistência, formulado e validado no Portugal 2020, será enviado à AG, cabendo a esta proceder
à atualização em conformidade com o estado da candidatura no Balcão 2020.
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O técnico da AG ou do OI responsável pela análise da candidatura, no momento em que toma conhecimento:
(i) atualiza no SI NORTE2020 ou no SIIFSE2020 o estado da candidatura para “Desistida” (neste caso,
remetendo-a para o circuito de arquivamento);
(ii) comunica ao beneficiário a efetivação da desistência através do Balcão 2020 (SSN2020);
(iii) dá conhecimento da ocorrência ao responsável da unidade e informa a Comissão Diretiva (via STSTATI,
no caso dos OI).

B.7.2 | Anulação

Enquadramento
A anulação pressupõe a eliminação dos atos processuais associados à candidatura já objeto de decisão
definitiva de financiamento e previamente à assinatura do TA/Contrato.
Esta anulação pode resultar:




da iniciativa expressa do beneficiário;
da iniciativa da AG, por não celebração do TA/Contrato dentro do prazo, por razões imputáveis ao
beneficiário
da iniciativa da AG, nos termos gerais do Código de Procedimento Administrativo (CPA).

Intervenientes






Beneficiários
Secretariados/Unidades Temáticos da AG (STIDICE, STSTATI e UACHISE) e STGF, no caso da Assistência Técnica
Unidades competentes dos OI
STSTATI (supervisão de OI)
Comissão Diretiva

Procedimentos
Quando a anulação seja da iniciativa expressa do beneficiário, quer a apresentação quer a tramitação
subsequente são realizadas em moldes semelhantes aos acima descritos para o caso das desistências.
No caso de resultar da não celebração do TA/Contrato dentro do prazo, por razões imputáveis ao beneficiário,
são assegurados os seguintes procedimentos:
(i)

O técnico responsável pela análise da candidatura prepara a proposta de anulação e coloca-a à
consideração do responsável da unidade da AG ou do OI incumbida da análise.

(ii)

O responsável manifesta a sua concordância ou discordância relativamente à proposta de
arquivamento formulada, sendo a candidatura, no caso de discordância, direcionada para reanálise.

(iii)

Se confirmada, a proposta de arquivamento é alvo de aprovação pela Comissão Diretiva (via STIDICE
ou STSTATI, no caso dos OI).

(iv)

O técnico altera o estado da candidatura para “Anulada”, atualizando o SI NORTE2020 ou o SIIFSE2020
(neste caso, remetendo-a para o circuito de arquivamento).
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(v)

Segue-se a comunicação ao beneficiário.

A decisão de arquivamento e a consequente notificação são emitidas diretamente através do Balcão 2020
(SSN2020) ou, enquanto ainda não estiver plenamente disponível a respetiva funcionalidade, através de
correio eletrónico, nos termos descritos em B.5.2 | Notificação do beneficiário.

B.7.3 | Revogação

Enquadramento
Sem prejuízo do disposto na legislação europeia ou na regulamentação específica aplicáveis, o incumprimento
das obrigações do beneficiário, bem como a inexistência ou a perda de qualquer dos requisitos de concessão
do apoio, podem determinar a sua redução ou revogação.
São suscetíveis de determinar a revogação do apoio os seguintes fundamentos53:
a) O incumprimento dos objetivos essenciais previstos na candidatura;
b) A inexecução integral da candidatura nos termos em que foi aprovada;
c) A existência de alterações aos elementos determinantes da decisão de aprovação que ponham em
causa o mérito da operação ou a sua razoabilidade financeira, salvo aceitação expressa pela AG;
d) A não apresentação atempada dos formulários relativos à execução e aos pedidos de saldo, salvo se
o atraso for aceite pela entidade competente, mantendo-se, neste caso, como período elegível para
consideração das despesas, o definido como prazo de entrega do pedido de saldo;
e) A interrupção não autorizada da operação por período superior a 90 dias úteis;
f) A apresentação dos mesmos custos a mais de uma AG, sem aplicação de critérios de imputação
devidamente fundamentados, ou a outras entidades responsáveis por financiamentos públicos;
g) A inexistência ou a falta de regularização das deficiências de organização do processo relativo à
realização da operação e o não envio de elementos solicitados pela AG nos prazos por ela fixados, bem
como a existência reiterada de dívidas a formandos;
h) A recusa, por parte dos beneficiários, da submissão ao controlo e auditoria a que estão legalmente
sujeitos;
i) A falta de apresentação da garantia idónea, quando exigida;
j) A satisfação de necessidades de produção através do recurso a atividades de formação profissional;
k) A prestação de falsas declarações sobre o beneficiário, sobre a realização da operação ou sobre os
custos incorridos, que afetem, de modo substancial, a justificação dos apoios recebidos ou a receber.
Para além dos fundamentos acima enunciados, constitui ainda fundamento de revogação da decisão de
financiamento a rescisão do contrato por iniciativa da entidade beneficiária/renúncia ao TA.
A rescisão do contrato/renúncia ao TA pressupõe a restituição de todos os valores de financiamento pagos e
ainda não reembolsados.

53

Art.º 23º do Decreto-Lei 159/2014, de 27/10 (nºs 1 e 3)
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Intervenientes








Beneficiários
Secretariados/Unidades Temáticos da AG (STIDICE, STSTATI e UACHISE) ou STGF, no caso da Assistência Técnica
Unidades competentes dos OI
STSTATI (supervisão de OI)
STAC (em resultado de uma ação de controlo)
UAJ (se necessário)
Comissão Diretiva

Procedimentos
Constatando-se a existência de algum dos fundamentos de facto e de direito suscetível de conduzir à revogação
da decisão, seja por iniciativa do beneficiário, seja por iniciativa dos serviços da AG (em regra, unidades
temáticas, STGF ou STAC), ou dos OI, a apreciação e preparação da proposta cabe:


ao técnico responsável pela análise inicial da candidatura (em articulação com o STGF, caso a
operação registe execução.



ao técnico do STAC, em articulação com as unidades responsáveis pela análise inicial da candidatura
e com o STGF, caso a proposta de revogação resulte de uma ação de controlo.

Nesta medida, o técnico analisa os fundamentos que possam justificar a revogação da decisão de
financiamento e prepara a proposta, verificando ainda a existência de eventuais pedidos de pagamento não
processados, com vista à sua suspensão e/ou de montantes já pagos a recuperar.
Elaborada a proposta, a mesma é submetida à Comissão Diretiva, para deliberação, pelo responsável dos
Secretariados/Unidades Temáticos da AG ou do STAC. No caso dos OI, esta função cabe ao STIDICE ou ao
STSTATI.
A notificação ao beneficiário da intenção de decisão da AG, dando cumprimento ao estipulado no Art.º 121.º
e seguintes do CPA, é assegurada pelos responsáveis mencionados no parágrafo anterior.
Decorrido o prazo, não havendo pronúncia do beneficiário ou, havendo, desta não resultar alteração do projeto
de decisão, a CD toma a decisão definitiva, sendo disso notificado o beneficiário, com conhecimento às
restantes unidades envolvidas.
Caso tenham ocorrido pagamentos ao beneficiário, cabe ao STGF desencadear os procedimentos de
recuperação das verbas recebidas, sendo que a mudança de estado pelas unidades temáticas da AG ou do OI
apenas poderá ser efetivada após confirmação, pelo STGF, da comunicação da dívida à AD&C.
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B.8 | ALTERAÇÃO DA DECISÃO DE APROVAÇÃO

Enquadramento
Após a decisão definitiva de financiamento, poderá verificar-se a necessidade de se proceder à alteração da
operação, por iniciativa do beneficiário ou da AG e do OI. Em regra, todas as alterações de iniciativa do
beneficiário devem ser solicitadas à AG, podendo ou não dar lugar a uma nova decisão.
De acordo com o disposto no DL 159/2014 (artigo 20º, n.º 7), estão sujeitas a nova decisão da AG as alterações
dos seguintes elementos, sejam as mesmas anteriores ou posteriores à assinatura do TA:


Os elementos de identificação do beneficiário;



A identificação do PO, do fundo, do eixo, da prioridade de investimento, da medida, da ação ou do
objetivo específico da tipologia da operação e dos códigos europeus correspondentes;



O custo elegível da operação, com justificação das diferenças entre o custo total e o custo elegível;



O montante da participação do beneficiário no custo elegível da operação e a respetiva taxa de
participação;



O montante anualizado do apoio público e a respetiva taxa de cofinanciamento, com explicitação das
fontes de financiamento europeu e nacional.

Adicionalmente, considerando os motivos de redução e de revogação do apoio legalmente estabelecidos54,
bem como as condições de alteração das operações ou outras disposições constantes de alguns Regulamentos
Específicos55, a AG definiu que estão ainda sujeitas a nova decisão da CD as seguintes alterações:
Tabela 34 – Alterações adicionais sujeitas a nova decisão
ALTERAÇÕES DOS REQUISITOS DE SELEÇÃO
(desde que a operação continue a garantir as condições obrigatórias de seleção do respetivo concurso ou convite e não seja
posto em causa o tratamento equitativo dos proponentes de candidaturas apresentadas no âmbito do concurso ou convite)
Alteração de algum dos critérios de elegibilidade do beneficiário previstos nas alíneas a), c), d), f), h) e i) do artigo 13.º do DL
159/2014, quando afetem a justificação dos apoios recebidos ou a receber ou consubstanciem uma alteração aos elementos
determinantes da decisão de aprovação do apoio.
Alteração de algum dos critérios de elegibilidade da operação, nos termos definidos no regulamento específico e no aviso
aplicáveis, quando afetem a justificação dos apoios recebidos ou a receber ou consubstanciem uma alteração aos elementos
determinantes da decisão de aprovação do apoio.
Alterações aos elementos determinantes da decisão de aprovação que ponham em causa o mérito da operação.
ALTERAÇÕES DOS OBJETIVOS E NATUREZA DA OPERAÇÃO
(quando sejam invocadas circunstâncias supervenientes, imprevisíveis à data de decisão de aprovação, incontornáveis e não
imputáveis ao beneficiário e desde que a operação continue a garantir as condições obrigatórias de seleção do respetivo
concurso ou convite e não seja posto em causa o tratamento equitativo dos proponentes de candidaturas apresentadas no
âmbito desse concurso ou convite)
Alteração dos objetivos da operação.
Alteração dos resultados contratados.
Alterações relativas à locação, alienação ou, por qualquer modo, oneração, no todo ou em parte, dos empreendimentos
comparticipados e os bens de equipamento adquiridos para realização da operação aprovada.
Alteração da localização de operações infraestruturais.
ALTERAÇÕES TEMPORAIS
Nas condições estipuladas nos regulamentos específicos aplicáveis.

54

Art.º 23.º do Decreto-Lei 159/2014, de 27/10.

55

RECI: Portaria 57-A/2015, de 27/02 (Art.º 98.º, 122.º e 146.º); RESEUR: Portaria 57-B/2015, de 27/02 (art.º 13º); RECH: Portaria 60-B/2015, de 2/03
(art.º 10.º, 43.º); REISE: Portaria 97-A/2015, de 30/03 (art.º 13.º)
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As alterações da operação que afetem os requisitos considerados na admissão e na avaliação de mérito da
operação apenas excecionalmente poderão ser autorizadas e desde que não contendam com os requisitos de
elegibilidade obrigatórios nem ponham em causa o tratamento equitativo dos proponentes de candidaturas
apresentadas no mesmo concurso.
Pelo seu lado, a AG pode promover alterações à decisão de financiamento, designadamente, as que decorram
de significativos atrasos na execução e da redução dos valores aprovados em consequência de valores
adjudicados inferiores aos previstos na candidatura inicial ou de correções financeiras decorrentes de
auditorias e ações de verificação no local.
As alterações acima referidas, feitas a pedido do beneficiário, implicam a submissão de um Pedido de Alteração
através do Balcão 2020, cuja tramitação é idêntica à do circuito de análise de candidaturas.
Salvo motivos excecionais, devidamente fundamentados, não é aceite a apresentação:


de mais do que um pedido de alteração em cada ano de execução da operação e de mais do que 3
pedidos por operação;



de pedidos de alteração que impliquem uma variação do montante elegível das componentes igual ou
inferior ao maior dos seguintes valores: 1.000,00€ ou 0,5%, por referência à decisão de aprovação da
operação em vigor, devendo esses pedidos ser apresentados no contexto de uma reprogramação final
da operação a decidir pela AG antes da entrega do relatório de execução final pelo beneficiário;



de pedidos que impliquem o aumento do custo total elegível inicialmente aprovado.

No que ao processo de decisão diz respeito, assume-se a seguinte categorização das situações tendo em conta
a diferente natureza das alterações pretendidas, do “risco” associado, das exigências de análise e,
consequentemente, dos níveis a que podem/devem ser decididas:


Alteração substantiva. Implica uma modificação dos elementos estruturantes da decisão de
financiamento, carecendo de deliberação da Comissão Diretiva e da correspondente alteração do TA.



Alteração não substantiva. Envolve alterações que, apesar de não implicarem uma modificação da
decisão de financiamento, devem ser alvo de verificação e pronunciamento do OI e/ou da AG. Exige a
emissão de um parecer técnico e a validação dos responsáveis das unidades incumbidas da análise,
podendo por eles ser decidida ou pelo Vogal competente. Deve ser formalizada, em regra, por via da
anexação ao dossier do pedido de alteração apresentado pelo beneficiário e da correspondente
decisão tomada.



Alteração acessória. O pedido de alteração diz respeito a elementos auxiliares, de mero suporte ou
expediente. É verificada ao nível das unidades incumbidas da análise, não carecendo de emissão de
parecer nem de decisão do Vogal competente ou de deliberação da Comissão Diretiva.

As alterações que carecem de nova decisão da AG só são concretizadas após autorização expressa da Comissão
Diretiva, salvo nas situações em que os regulamentos Específicos prevejam o deferimento tácito56.

Intervenientes





56

Beneficiários
Secretariados/unidades temáticos da AG (STIDICE, STSTATI e UACHISE), com o apoio do STGF
Unidades competentes dos OI
STSTATI (supervisão de OI)

Tal como previsto no art.º 13.º da Portaria 97-A/2015 de 30/03.
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UAJ (se necessário)
Comissão Diretiva

Procedimentos
(i) Apresentação do pedido de alteração
Os pedidos de alteração a operações aprovadas são apresentados pelo beneficiário no Balcão 2020, onde
está disponível um ecrã para esse efeito. Neste mesmo ecrã, é disponibilizado ao beneficiário informação
sobre a decisão da AG relativa ao seu pedido.
Os pedidos de alteração devem ser formalizados mediante a reformulação da candidatura submetida
eletronicamente, acompanhado de nota justificativa com a síntese das alterações solicitadas e seus
fundamentos e a respetiva documentação de suporte.
(ii) Análise e decisão sobre o pedido de alteração
A análise dos pedidos de alteração cabe às unidades incumbidas da análise da candidatura inicial (da AG
ou do OI). Contudo, quando aplicável e necessário, deverá solicitar o apoio do STGF, uma vez que cabe a
este ST o acompanhamento da execução financeira, bem como à UAJ ou ao STCMAE.
Atentas algumas especificidades, a tramitação da análise dos pedidos é efetuada em moldes semelhantes
aos aplicáveis à análise das candidaturas. Exceto no caso de alterações acessórias, todos os pedidos
relativos a operações acompanhadas pelos OI são alvo da validação do STIDICE ou do STSTATI.
Tendo em conta a diferente natureza das alterações pretendidas, do “risco” associado, das exigências de
análise e, consequentemente, dos níveis a que podem/devem ser decididas, os procedimentos
encontram-se sintetizados no quadro seguinte.

Tabela 35 - Matriz de tipos de alteração de operações e procedimentos a assegurar
Tipo de
Alteração

ALTERAÇÕES

Parecer/
Decisão
do
Técnico

Parecer/
Decisão
responsável
da unidade
(AG ou OI)

Procedimentos a assegurar
Parecer do
Parecer/
responsável
Delib.
Decisão
pela
da
Audiência Prévia
do
supervisão
CD
Vogal
do OI

Formalização

I- RELATIVAS AO(S) BENEFICIÁRIO(S)
Alteração da morada ou outros elementos de
contacto

Acessória













(exceto se
dispensável)

(exceto se
dispensável)

Alteração de designação, natureza jurídica,
objeto social ou NIF

Substantiva











Inclusão, eliminação
beneficiário(s)

Substantiva











Acessória















ou

substituição

de

Alteração do IBAN


Alteração do TA

Alteração do TA
Anexo

II - RELATIVAS À OPERAÇÃO
II. 1 - ALTERAÇÃO DOS DADOS GERAIS E CLASSIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO
Alteração dos responsáveis do projeto e
respetivos contactos
Alteração de identificação do PO, do fundo, do
eixo, da prioridade de investimento, da medida,
da ação ou do objetivo específico da tipologia da
operação
e
dos
códigos
europeus
correspondentes

Acessória













Substantiva












(exceto se
dispensável)

Alteração do TA












(exceto se
dispensável)

Alteração do TA

II. 2 - ALTERAÇÕES DOS REQUISITOS DE SELEÇÃO*
Alteração de algum dos critérios de elegibilidade
do beneficiário previstos nas alíneas a), c), d), f),
h) e i) do artigo 13.º do DL 159/2014, quando
afetem a justificação dos apoios recebidos ou a

Substantiva
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Parecer/
Decisão
do
Técnico

Parecer/
Decisão
responsável
da unidade
(AG ou OI)

Procedimentos a assegurar
Parecer do
Parecer/
responsável
Delib.
Decisão
pela
da
Audiência Prévia
do
supervisão
CD
Vogal
do OI

ALTERAÇÕES

Tipo de
Alteração

receber ou consubstanciem uma alteração aos
elementos determinantes da decisão de
aprovação do apoio.
Alteração de algum dos critérios de elegibilidade
da operação, nos termos definidos no
Regulamento Específico e no aviso aplicáveis,
quando afetem a justificação dos apoios
recebidos ou a receber ou consubstanciem uma
alteração aos elementos determinantes da
decisão de aprovação do apoio.
Alteração dos elementos determinantes da
decisão de aprovação que ponham em causa o
mérito da operação.

Substantiva












(exceto se
dispensável)

Alteração do TA

Substantiva












(exceto se
dispensável)

Alteração do TA

Formalização

II.3 - ALTERAÇÕES RELATIVAS AOS OBJETIVOS E NATUREZA DA OPERAÇÃO

(exceto se
dispensável)

(exceto se
dispensável)

(exceto se
dispensável)

(exceto se
dispensável)

Alterações de Equipa Técnica (apenas se
contenderem com elementos considerados
relevantes da decisão de aprovação inicial)

Não
substantiva











Alteração de objetivos da operação

Substantiva











Substantiva











Acessória











Não
substantiva












(exceto se
dispensável)

Anexo

Substantiva












(exceto se
dispensável)

Alteração do TA

Substantiva











Não
substantiva











Antecipação da data de início da operação
(desde que dentro do período de elegibilidade
regulamentar ou do aviso)

Acessória











Prorrogação da data de início da operação
inferior a 3 meses

Acessória











Não
substantiva











Alteração
operação

de

resultados

contratados

da

Alteração de caraterísticas acessórias da
operação
Alteração de características estruturantes da
operação (atividades, ações, outputs materiais),
a que correspondem as principais atividades ou
indicadores de realização (supressão; adição de
intervenções ou investimentos que não se
encontravam previstos na operação contratada,
desde que garantida a ligação física e/ou
funcional das novas componentes propostas
com as inicialmente aprovadas e as mesmas não
tenham impacto nos objetivos e resultados
inicialmente aprovados)
Alterações relativas à locação, alienação ou, por
qualquer modo, oneração, no todo ou em parte,
dos empreendimentos comparticipados e os
bens de equipamento adquiridos
Alteração da
infraestruturais

localização

de

operações

Reafetação de atividades ou ações já previstas a
diferentes parceiros da operação


(exceto se
dispensável)

(exceto se
dispensável)



Alteração do TA

Alteração do TA

Anexo

Alteração do TA

Anexo

II. 4 - ALTERAÇÕES TEMPORAIS

Prorrogação da data de início da operação e de
apresentação do primeiro pedido de
pagamento, para além de 3 meses após a
assinatura do TA
Antecipação da data de fim da operação

Acessória











Prorrogação da data de fim da operação, para
além da duração prevista no TA

Substantiva











Interrupção da operação por período superior a
90 dias úteis

Não
Substantiva











Substantiva












(exceto se
dispensável)

(exceto se
dispensável)

(exceto se
dispensável)


(exceto se
dispensável)

(exceto se
dispensável)

Anexo

Anexo

Anexo
Anexo
Alteração do TA

Anexo

II. 5 - ALTERAÇÕES FINANCEIRAS
Alteração de fontes de financiamento nacional e
europeu


(exceto se
dispensável)

Alteração do TA
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Parecer/
Decisão
do
Técnico

Parecer/
Decisão
responsável
da unidade
(AG ou OI)

Procedimentos a assegurar
Parecer do
Parecer/
responsável
Delib.
Decisão
pela
da
Audiência Prévia
do
supervisão
CD
Vogal
do OI

(exceto se



dispensável)

(exceto se



dispensável)

ALTERAÇÕES

Tipo de
Alteração

Alteração da taxa de cofinanciamento da
operação

Substantiva





Diminuição do custo total elegível da operação

Substantiva





Aumento do custo total elegível da operação

Não
admissível

-

-

-

-

-

-

-

Não
admissível

-

-

-

-

-

-

-

Alteração
do
montante
elegível
de
componentes, com variação igual ou inferior a
1.000€ (ou 0,5% da componente), por
referência aos termos da última decisão de
aprovação a operação
Alteração
do
montante
elegível
de
componentes, com variação igual ou inferior a
10% do valor e desde que maior que 1.000€ (ou
0,5%) e inferior a 100.000€ por componente,
por referência aos termos da última decisão de
aprovação a operação
Alteração
do
montante
elegível
de
componentes, com variação superior a 10% do
valor de cada componente ou 100.000€, por
referência aos termos da última decisão de
aprovação a operação
Alteração do investimento total da operação,
sem alteração do investimento elegível ou
cofinaciamento dos FEEI
Alteração da programação financeira anual
indicativa e/ou do montante anualizado do
apoio público
Alteração do montante da participação do
beneficiário no custo elegível da operação e a
respetiva taxa de participação
Reafetação financeira entre parceiros da
operação

Formalização

Alteração do TA

Alteração do TA

Não
substantiva












(exceto se
dispensável)

Anexo

Não
substantiva












(exceto se
dispensável)

Anexo

Não
substantiva











Substantiva











Substantiva











Substantiva











Substantiva












(exceto se
dispensável)

(exceto se
dispensável)

(exceto se
dispensável)

(exceto se
dispensável)

Anexo

Alteração do TA

Alteração do TA

Alteração do TA

II. 6 - ALTERAÇÕES DA INICIATIVA DA AG
Alterações à decisão de financiamento por
iniciativa da AG

Sempre

Alteração do TA

Além dos aspetos atrás identificados, alerta-se, de modo especial, para alguns dos que devem ser tidos
em conta na análise dos vários tipos de pedidos de alteração:


Alterações relativas ao(s) beneficiário(s): Quando aplicável, devem ser acauteladas as
repercussões em termos de elegibilidade.



Alterações dos requisitos de seleção da operação: Apenas poderão ser admissíveis, desde que a
operação continue a garantir as condições obrigatórias de seleção do respetivo concurso ou
convite, não contendam com a avaliação de mérito e não seja posto em causa o tratamento
equitativo dos proponentes de candidaturas apresentadas no âmbito de concurso.



Alterações financeiras: Nas alterações que impliquem o reforço do financiamento comunitário,
deve ser ponderada a disponibilidade de dotação. Se a proposta for de redução do
cofinanciamento, será necessário garantir que estão salvaguardados os objetivos fundamentais
da operação e confirmar que a mesma está num estado de execução que permita garantir o seu
custo final.



Alterações físicas: Nos casos em que esteja em causa a supressão de atividades/componentes,
será necessário garantir que estão salvaguardados os objetivos fundamentais da operação.
Quando o pedido incida sobre novas componentes/atividades, deve estar assegurada a ligação
física e/ou funcional entre componentes propostas e as componentes existentes e a coerência
com os objetivos iniciais da operação.
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No caso das operações financiadas pelo FEDER, a análise dos pedidos de alteração é feita com recurso à
“Ficha de análise de pedido de alteração”, procedendo-se à emissão do(s) respetivo(s) parecer(es) e
decisão ou deliberação, nos termos descritos no quadro supra, em função do tipo de alteração.
(iii)

Notificação, audiência prévia e formalização das decisões
O beneficiário é notificado da proposta de decisão sobre o pedido de alteração que é objeto da respetiva
audiência prévia, quando exigida, pelos serviços e nos termos descritos nos pontos B.5.2 | Notificação
do beneficiário e B.5.3 | Audiência prévia.
Quando haja lugar à emissão de novo TA, considera-se, mutatis mutandis, os procedimentos descritos
em B.6 | Contratação. Nos restantes casos, é anexada ao processo a documentação relativa ao pedido
e à sua análise e decisão.
Se o pedido for deferido, é da responsabilidade do técnico da unidade incumbida da análise atualizar
essas alterações no Sistema de Informação.

Documentos de referência
Anexo73_FichaAnalisePedidoAlteracao_FEDER
Anexo 72_MinutasTermoAceitação

B.9 | ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES

B.9.1 | Enquadramento

Para cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 125º do Regulamento (UE) 1303/2013, – “verificar
a realização efetiva dos produtos e serviços cofinanciados e o pagamento da despesa declarada pelos
beneficiários, bem como a sua conformidade com a legislação aplicável, com o programa operacional e cumpre
as condições de apoio da operação” –, o NORTE 2020 recorre a três tipos de verificações de gestão:
i.

verificações administrativas relativamente a cada pedido de pagamento;

ii. verificações administrativas sobre a execução dos indicadores de realização e de resultado das
operações;
iii. verificações no local das operações.
O registo do trabalho efetuado, os resultados das verificações e as datas, bem como o seguimento das
conclusões, incluindo as medidas adotadas relativas às irregularidades detetadas são conservados no SI
NORTE2020; o registo relativo às operações FSE é efetuado em ferramentas informáticas próprias disponíveis
no SIIFSE2020.
As verificações administrativas de cada pedido de pagamento e as verificações no local das operações são
executadas antes da certificação de despesa à CE e realizadas com a devida celeridade, de forma a garantir o
cumprimento dos prazos legalmente definidos e a capacitar a Autoridade de Certificação e a Autoridade de
Auditoria para o envio atempado dos documentos referidos no nº 5 do artigo 59º do Regulamento (UE)
966/2012, nomeadamente as contas sobre as despesas incorridas no exercício contabilístico e a declaração de
gestão.
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A metodologia implementada permite à AG transmitir à AC e à AA informação sobre as verificações realizadas,
bem como sobre as deficiências e/ou irregularidades detetadas (incluindo as suspeitas de fraude), no âmbito
das verificações de gestão, das auditorias e dos controlos e do respetivo acompanhamento.

Tabela 36 – Verificações de gestão da AG segundo o momento do ciclo de vida das operações

Encerramento

Âmbito das Verificações

Execução física
(Indicadores)

Pedidos de
pagamento

Verificações
administrativas
Verificações
no local

Os produtos e serviços cofinanciados foram fornecidos.

X

Estado atual da operação, incluindo a conformidade da execução física com a decisão de aprovação e com os
indicadores de realização e de resultados
A despesa declarada pelo beneficiário foi paga e está em conformidade com a legislação aplicável (incluindo
as regras de elegibilidade nacionais) e com o Programa e cumpre as condições de apoio da operação.
A operação está em conformidade com as políticas da União, tais como as relacionadas com:
Acessibilidade para pessoas com deficiência;
Auxílios de Estado;
Contratação pública;
Desenvolvimento sustentável;
Não discriminação;
Parceria e governação a vários níveis (transparência e igualdade de tratamento);
Promoção e igualdade entre homens e mulheres;
Receitas geradas
Regras ambientais.

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

As estruturas técnicas do NORTE 2020 que intervêm no exercício das verificações de gestão descritas e o tipo
de intervenção efetuada – verificação em contínuo (V), supervisão da conformidade (S) e reperformances (R),
são as apresentadas no quadro que se segue. De referir que a intervenção é distinta, consoante se trate de
operações acompanhadas diretamente pela AG ou de operações acompanhadas pelos OI.
Na tabela abaixo identificam-se as unidades orgânicas da AG responsáveis pela execução de cada tipo de
verificação, sendo que para cada OI, a unidade responsável encontra-se identificada no ponto 2.2.1.2. do
Sistema de Gestão e Controlo.

Unidades orgânicas da AG
Tipo de Operações

Operações
acompanhadas
diretamente pela AG

Âmbito das Verificações

Contratação pública
Verificação do Pedido
Pedidos de
Validação da Despesa
pagamento
Autorização do pagamento
Indicadores de realização e de resultado
Visitas ao local
Encerramento
Contratação pública
Verificação do Pedido

STAC

STGF

V

V
V
V
V
V
V
S/R
S/R

STSTATI

UACHISE

STIDICE

V
V
V

V
V
V

V
V
V

UASI

S/R

Unidades orgânicas
do OI (CIM/AMP)

Tabela 37 – Unidades Orgânicas da AG responsáveis pelas verificações de gestão

V
V
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Unidades orgânicas da AG
Tipo de Operações

Âmbito das Verificações
STAC

Operações
acompanhadas pelos
OI

Validação da Despesa
Autorização do pagamento
Indicadores de realização e de resultado
Visitas ao local
Encerramento
Pedidos de
pagamento

STGF

STSTATI

UACHISE

STIDICE

V
V
S
S

UASI

Unidades orgânicas
do OI (CIM/AMP)
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S
S
S/R
V

S/R
V

S
S/R
S/R

V
V
V

Em cumprimento do previsto no n.º 11 do artigo 19.º DL 137/2014, o “Gestor de procedimento” no âmbito
das verificações administrativas e de gestão é, em regra, o responsável da unidade que executa a tarefa descrita
na tabela acima, ou um seu colaborador, se para tal designado, garantindo-se que a sua identificação e
contacto são facultados ao beneficiário, no primeiro momento de interação entre a AG ou OI e o beneficiário
relativo a cada tipo de tarefa.

B.9.2 | Procedimentos de contratação pública

Considerando que as operações financiadas pelo NORTE 2020 devem respeitar as disposições comunitárias e
nacionais atinentes à adjudicação de contratos públicos, a AG do NORTE 2020 aprovou a Norma de Gestão
2/NORTE2020/2015 com o objetivo de clarificar, junto dos beneficiários deste Programa, a aplicação das
disposições legais em matéria de mercados públicos.
A apresentação da informação relativa aos procedimentos de contratação pública, por parte do beneficiário,
realiza-se, através do Módulo Contratos do Balcão 2020, obedecendo a um formulário eletrónico específico
com detalhe sobre fornecedores, formas de adjudicação, procedimentos e enquadramento legal relativos às
despesas previstas no âmbito da realização da operação, com suporte no conjunto de documentos a
apresentar, definidos na referida Norma. Para apoiar o beneficiário na realização desta tarefa foi, também,
elaborado um “Guião de Apoio ao Módulo Contratos do Balcão 2020”.
Após a submissão dos procedimentos de contratação pública, e em momento prévio à verificação do pedido
de pagamento que inclua despesa associada a esse procedimento, a unidade orgânica da AG ou do OI procede
à sua verificação, de forma a demonstrar o cumprimento, por parte do beneficiário, das regras nacionais e
comunitárias sobre esta matéria, utilizando para o efeito a Ficha de verificação dos procedimentos de
contratação pública – Parte A, que ficará disponível no Sistema de Informação. A realização desta tarefa,
quando necessário, poderá ter o apoio da Unidade de Apoio Jurídico (UAJ) da AG.
Ainda neste âmbito, complementarmente às verificações atrás referidas, a AG, pelo STAC, realizará, através de
ações de controlo específicas, a verificação de um conjunto de procedimentos relativos à formação e execução
do contrato. Para este efeito, este ST utilizará a Ficha de verificação dos procedimentos de contratação pública
– Parte B, que também ficará disponível no Sistema de Informação.
A verificação dos procedimentos de contratação pública subjacentes a cada operação é efetuada tendo em
conta o seguinte:
a. todos os contratos acima dos limiares são objeto de verificação exaustiva;
b. para contratos de valor superior a 10.000,00€ e abaixo dos limiares é efetuada a verificação de
uma amostra de 30 contratos, no limite até ao encerramento da operação.
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Apesar de os procedimentos de contratação pública subjacentes a uma determinada operação
poderem ser verificados por amostra, podem ser aplicados níveis de controlo superiores caso sejam
identificados erros sistémicos, erros aleatórios materialmente relevantes (≥ 2%) ou em resultado
de indícios de menor rigor que possam surgir na análise dos contratos identificados na amostra.
c. com base no risco, sempre que necessário.
Nos casos em que um determinado procedimento de contratação pública já foi analisado por outra entidade
nacional (por exemplo, pela IGF, pela AD&C ou por outra AG) e desde que o âmbito seja o mesmo, a AG do
NORTE 2020, se assim o entender, pode assumir para efeitos de verificação de gestão os resultados dessas
verificações.

Documentos de referência
Anexo 56_NormaGestao2_ProcedimentosContratacaoPublica
Anexo 74_GuiaoApoioModuloContratos_CD13042016
Anexo 75_FichaVerfContratacaoPublica_ModA
Anexo 76_FichaVerfContratacaoPublica_ModB

A figura que se segue sintetiza o circuito dos procedimentos de contratação pública.

Figura 7 - Fluxograma sobre processo de verificação/validação dos procedimentos de contratação pública
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B.9.3 | Pedidos de Pagamento

Sobre a apresentação de Pedidos de Pagamento (PP) pelos beneficiários, a AG do NORTE 2020 aprovou a
Norma de Gestão 3/NORTE2020/2015 com o objetivo de: (i) explicitar os conceitos de execução física e
financeira; (ii) definir as modalidades de pedidos de pagamento e os respetivos circuitos financeiros; (iii)
informar sobre os mecanismos e requisitos necessários à formalização dos pedidos de pagamento e (iv)
estabelecer regras relativas à apresentação de pedidos de pagamento que incluam determinadas despesas.
A apresentação de PP realiza-se, através do Módulo Pedidos de Pagamento do Balcão 2020 - com suporte no
conjunto de regras e nos documentos a apresentar, como definido na referida Norma -, e obedece a um
formulário eletrónico específico, cuja estrutura se encontra explicitada no “Guião de Apoio ao Módulo Pedidos
de Pagamento do Balcão 2020”.
A incorporação desta informação no SI NORTE2020, no caso de operações FEDER, e no SIIFSE2020, no caso de
operações FSE, realiza-se por webservices.
Após a submissão de cada PP, é efetuada a verificação pelas unidades orgânicas da AG ou do OI com
responsabilidade nesta matéria, com vista à confirmação de que as despesas apresentadas têm
correspondência inequívoca com a operação, estão explicitamente previstas, material e financeiramente, nas
componentes aprovadas e reúnem as condições de elegibilidade previstas nos regulamentos comunitários e
específicos do Programa e de que os montantes elegíveis e da comparticipação solicitada estão corretos.
As verificações administrativas incidem sobre os seguintes aspetos formais e substantivos:

a) Formais
1. Correto preenchimento dos formulários dos pedidos de pagamento e respetivos anexos, bem como a
assinatura pelo responsável competente da entidade.
2. Valores corretamente identificados incluindo totais corretamente calculados e coerência dos dados
do pedido.
3. Existência de documentos de suporte relevantes.
b) Substantivos
1. Despesa realizada e paga dentro do período de elegibilidade da operação.
2. Despesa em conformidade com a operação aprovada, incluindo a respetiva execução física e
indicadores de realização e de resultados.
3. Despesa em conformidade com as regras de elegibilidade das despesas definidas em regulamentos,
avisos ou normas de gestão.
4. Conformidade dos documentos de suporte e existência de uma pista de auditoria suficiente.
5. Ausência de duplicação de ajudas.
6. Confirmação da despesa declarada, seja por via da verificação dos documentos contabilísticos de
suporte, na modalidade de custos reais, ou da comprovação da atividade realizada e das condições
para o pagamento, no caso da modalidade de custos simplificados.
No caso da despesa apurada com base em custos simplificados é assegurado:
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Formas de Apoio
Tabelas normalizadas de
custos unitários

Montantes fixos
Taxa fixa

Regra / Procedimentos
As despesas são consideradas elegíveis se calculadas com base nas quantidades realizadas.
Para este efeito, a AG terá em consideração as regras definidas na Deliberação da CIC Portugal 2020 n.º 2B/2016 de 18/01/2016, no caso dos CEI e CEI+, e na Deliberação da CIC Portugal 2020 n.º 2JJ/2015 de
11/11/2015, no caso do PEPAL.
A aceitação da despesa depende da confirmação da concretização dos resultados contratualizados.
Para este efeito a AG terá em conta as regras definidas na legislação aplicável e no respetivo AAC.
Os custos indiretos são considerados elegíveis na devida proporção dos custos diretos, considerando a taxa
de imputação fixada na decisão de aprovação:
. Se a taxa foi estabelecida ao abrigo do definido na alínea b) do artigo 68.º do Regulamento (UE) 1303/2014,
a base de cálculo dos custos indiretos são os custos elegíveis diretos com pessoal validados nos pedidos de
pagamento.
. Se a taxa foi estabelecida ao abrigo do definido na alínea c) do artigo 68.º do Regulamento (UE) 1303/2014,
a base de cálculo dos custos indiretos são os custos elegíveis diretos da operação, com exclusão da
subcontratação e dos recursos disponibilizados por terceiros, validados nos pedidos de pagamento.

Com este propósito, foram desenhadas, para as operações cofinanciadas pelo FEDER modelos de fichas de
verificação, por modalidade de pedido de pagamento, as quais são geradas, preenchidas e anexadas, através
de upload, no SI NORTE2020 para cada pedido de pagamento submetido pelo beneficiário.
No caso das operações cofinanciadas pelo FSE, as verificações administrativas sobre cada pedido de
pagamento integram campos próprios do SIIFSE2020, definidos por tipologia ou conjunto de tipologias de
operações, as quais discriminam os diversos itens a conferir e analisar pelo técnico responsável.
A verificação dos documentos de despesa que integram cada PP é efetuada do seguinte modo:


para PP que integrem até 30 documentos, a verificação é exaustiva;



para PP que integrem mais de 30 documentos, a lista dos 30 documentos a verificar é uma amostra
construída de forma aleatória pelo Sistema de Informação.

Apesar de os documentos de despesa que integram um pedido de pagamento poderem ser verificados por
amostra, justifica-se o recurso a níveis de controlo superiores caso sejam identificados erros aleatórios ≥ 2%,
ou indícios de menor rigor que surjam na análise dos contratos identificados na amostra, verificando-se, no
limite, a totalidade dos documentos que integram o pedido.
Caso sejam identificados erros sistémicos, a AG garante que os mesmos são delimitados em toda a sua
extensão.
Caso a amostra aleatória não mitigue todos os fatores de risco identificados na avaliação do risco levada cabo
pela AG, esta avaliação será complementada por uma amostra de transações selecionadas tendo em conta
fatores de risco (valor, tipo de beneficiário, natureza da despesa, erros aleatórios, experiência passada).
Em regra, esta fase, em conjunto com a verificação dos procedimentos de contratação pública, é executada
nos 25 dias úteis após a apresentação do PP, desde que este tenha sido corretamente instruído e corresponda
à execução do mês anterior.
Este prazo é suspenso, caso seja necessário solicitar, por uma única vez, esclarecimentos adicionais relativos
ao pedido em análise, ou prolongado caso o beneficiário inclua num PP a despesa relativa a vários meses
anteriores de execução.
As despesas que não verificarem todos os pressupostos de elegibilidade serão retiradas da lista, através de
edição no SI NORTE2020 ou SIIFSE2020. O PP a submeter a confirmação corresponderá, portanto, à versão
editada quando a sua análise implique algum tipo de correção.
A validação da despesa pressupõe como condição prévia que a análise da despesa já se encontra concluída e
foi produzida e arquivada a respetiva Ficha de verificação. Esta tarefa compete em exclusivo à AG, sendo
efetuada pelo STGF.
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Após a validação da despesa, o beneficiário é notificado do resultado da análise do PP.
De seguida, e se aplicável, proceder-se-á junto da AD&C ou do IGFSS à comunicação da correspondente
autorização de pagamento ao beneficiário.
Sempre que por motivos não imputáveis ao beneficiário, seja impossível proceder à emissão da autorização de
pagamento sobre um pedido de reembolso no prazo máximo de 30 dias úteis, a contar da data de submissão
do Pedido, o STGF emite uma autorização de pagamento a título de adiantamento.
O pagamento efetuado a título de adiantamento, nos termos do parágrafo anterior, é convertido em
pagamento a título de reembolso, através da validação da correspondente despesa em prazo não superior a
60 dias úteis.
Antes da emissão da autorização de pagamento serão adicionalmente verificadas, para cada beneficiário, a
eventual decisão de suspensão de pagamentos e/ou a necessidade de recuperação de valores relativos a
dívidas constituídas. Caso se detete a existência de uma destas condições, tal é motivo suficiente para que não
se emita a autorização de pagamento.
Nesta fase, será desencadeado, pelo STGF, o mecanismo necessário à regularização da irregularidade e/ou
anomalia existente. Somente após esta regularização se dará continuidade ao processo.
Os pagamentos ao beneficiário, no âmbito de uma operação, são autorizados, no caso do FEDER, até ao limite
de 95% do montante de cofinanciamento aprovado, e, no caso do FSE, até ao limite de 85% do montante de
cofinanciamento aprovado, sendo a autorização do pagamento do respetivo saldo (5% ou 15%) pedido pela
AG após aprovação do Relatório de Execução Final da operação ou do Pedido de Saldo Final.

Documentos de referência
Anexo 37_Fichas verificações IF
Anexo 55_NormaGestão1_Elegibilidade de despesas_Operações públicas_FEDER
Anexo 77_NormaGestao3_RegrasApresentaçãoPedidosPagamento_OperaçõesPúblicas_FEDER
Anexo 78_GuiaoApoioModuloPedidosPagamento_CD13042016
Anexo 79_FichaVerifPedidoAD_ModA
Anexo 80_FichaVerifPedidoCF_ModB
Anexo 81_FichaVerifPedidoRE_ModC
Anexo 82_FichaVerifPedidoJA_ModD
Anexo 83_FichaVerifPedidoES_ModE
Anexo 84_DTF_Análise Téc. Fin. Reembolso_v2.1
Anexo 85_DTF_Análise Téc. Fin. Reembolso_Emprego_v1
Anexo 86_DTF_Análise Téc. Fin. Reembolso_Estágios_v1
Anexo 87_FichaSupervPedidoPagamento_ModF
Anexo 88_Db CIC 2-B_2016_CustosSimplificados_CEI_CEI+

A figura seguinte apresenta o circuito dos procedimentos de verificação e de validação dos pedidos de
pagamento.
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Figura 8 – Fluxograma de verificação/validação de pedidos de pagamento

B.9.4 | Execução física das operações (indicadores)

A apresentação da informação relativa à execução física das operações, por parte dos beneficiários, realiza-se,
através do Balcão 2020.
O registo desta informação no SI NORTE2020 e no SIIFSE2020 permitirá a monitorização da conformidade da
execução física dos produtos/serviços alcançados pelas operações com referência aos termos e às condições
do TA/Contrato e aos indicadores de realização e de resultado estabelecidos nos diversos níveis do Programa.
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Esta monitorização será realizada, de forma periódica, pelas unidades descritas no quadro acima, permitindo
a elaboração dos reportes trimestrais, a que a AG está obrigada, por força do disposto na Norma
08/AD&C/201557, e que incluem informação sobre as realizações e os resultados atingidos no terreno.

B.9.5 | Visitas ao local das operações

As verificações no local das operações são realizadas pelas unidades indicadas na tabela constante do ponto
B.9.1 supra e visam verificar, designadamente, a realidade da operação, o fornecimento dos produtos/bens em
conformidade com os termos e as condições do contrato, o progresso físico da operação e o respeito pelas
regras comunitárias em matéria de publicidade. As verificações no local também visam verificar se o
beneficiário está a fornecer informação precisa sobre a execução física e financeira da operação.
Constituindo uma das vertentes do acompanhamento da execução das operações, a visita ao local visa também
permitir um conhecimento mais profundo das condições de implementação dos projetos, a identificação dos
principais aspetos positivos a potenciar e as dificuldades/limitações a ultrapassar, corrigindo e, se possível,
prevenindo a ocorrência de inconformidades
As verificações no local são realizadas num momento prévio à certificação de despesa à CE, pelo que o Plano
Anual das verificações relativas ao exercício contabilístico N é realizado, pela AG e pelos OI com competências
delegadas, e concluído, no limite, até ao dia 15 de Setembro do exercício contabilístico N+1. Deste modo é
garantida a reflecção dos seus resultados na declaração de gestão.
Na impossibilidade de tratamento, em sede de reembolso ou saldo, de um relatório de verificação no local,
respeitante a uma determinada operação cofinanciada, a AG procede ao apuramento das despesas incluídas
em pedidos de pagamento intercalares do exercício contabilístico, sendo as mesmas integralmente excluídas
do montante total da despesa elegível a declarar para efeitos das contas, com possível inclusão em PPI a
submeter no exercício contabilístico subsequente, conforme previsto no n.º 2 do artigo 137.º do Regulamento
(UE) 1303/2013.
A AG garante, nos termos infra explicitados, que as verificações no local realizadas são suficientes para suportar
as declarações de gestão
Em concreto, as verificações no local têm como objetivo comprovar um conjunto de aspetos que se encontram
devidamente plasmados no modelo de relatório de verificações no local e respetivos anexos.
Estes documentos servem de guião e suporte à realização das visitas e, simultaneamente, permitem registar e
evidenciar os trabalhos efetuados, os seus resultados/conclusões e as medidas a adotar para correção de
anomalias eventualmente detetadas. Os relatórios de visita são disponibilizados em SI NORTE2020, SGO2020
e SIIFSE2020, onde ficam registadas.
Programação/Seleção de operações
A Programação das verificações no local é desenvolvida pelo STAC, em articulação com o STGF, tendo por base
os projetos com execução no ano contabilístico em curso.
O Plano anual de verificações no local contempla, no mínimo, 30 operações por cada um dos Fundos FEDER e
FSE.
Os métodos e procedimentos a utilizar, para efeitos de realização dos exercícios de planeamento, têm em conta
quer as regras nacionais e comunitárias do corrente período de programação, quer as melhores práticas que,
por experiência, se retiraram do passado.

57

Esta Norma trata as orientações sobre o sistema de monitorização do Portugal 2020.
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A metodologia a adotar pela AG não exclui conceptualmente nenhuma operação da possibilidade de vir a
integrar o universo verificável. No entanto, a gestão do processo das verificações no local, centrada na lógica
do ano contabilístico, vem impor que dois fatores desempenhem um papel determinante no desenho das
fronteiras do universo verificável: a data de reporte da despesa e o grau de execução acumulada registado para
cada operação cofinanciada (operações com uma execução de 25% relativamente ao aprovado à data da
seleção da amostra).
Assim, para a delimitação do universo verificável, são tidos como base os seguintes critérios cumulativos:
a. Consideração de todas as operações com despesa executada no ano contabilístico em curso com exclusão
das operações relativas a Instrumentos Financeiros (com amostra especifica conforme infra descrito)
b. Operações que registem, à data do exercício de planeamento, um grau de execução financeira acumulado
igual ou superior a 25%.A seleção das operações para verificação no local é efetuada por amostragem
adotando critérios de amostragem aleatória simples abrangendo no mínimo 30 operações por cada um dos
Fundos.
Atenta a metodologia de amostragem referida ficará garantido que as verificações no local previstas no plano
ocorrem sempre ao longo da execução da operação.
Sempre que as operações são imateriais ou quando pouca ou nenhuma evidência física permanece após a sua
conclusão, as verificações no local deverão ser realizadas durante a sua execução.
Relativamente a projetos de infraestruturas de grandes dimensões, com um período de execução de vários
anos, é previsível, sempre que possível, a realização de mais do que uma verificação no local, incluindo uma
verificação aquando da conclusão para aferir a realidade da operação.
No caso de operações que envolvem a construção ou a compra de ativos e onde é imposta a manutenção de
determinadas condições ao beneficiário após a conclusão da operação (i.e. manutenção da propriedade,
número de novos empregados), poderá ser necessária a realização de verificações no local durante a fase
operacional para assegurar que aquelas condições continuam a ser observadas.
A extração da amostra é efetuada em dois momentos novembro e junho, sendo que no 2º momento ao
universo verificável são retiradas as operações que tenham sido contempladas no 1º de momento a fim de
assegurar que a mesma operação não seja verificada 2 vezes no mesmo ano contabilístico.
Caso sejam identificados erros aleatórios materialmente relevantes (≥ 2%), a AG procede ao alargamento da
amostra seguindo as orientações da CE sobre amostragem estatística ou projeta o erro para as despesas não
selecionadas (população).
Caso sejam detetados erros sistémicos, os mesmos são delimitados em toda a extensão
Acresce referir que a despesa a verificar nas operações selecionadas pode igualmente ser definida por amostra
aleatória ou dirigida numa lógica de atuação preventiva, por força da identificação de riscos específicos
sinalizados.
O Plano Anual é aprovado pela Comissão Diretiva do NORTE 2020, que decide com base em informação
elaborada pelo STAC. Esta informação integra a explicitação dos pressupostos e da metodologia adotada,
incluindo os critérios subjacentes à respetiva seleção, e apresenta a lista detalhada das operações da amostra
Este plano anual, elaborado para um determinado exercício contabilístico (ano N), não condicionará a atuação
da AG ou do OI no exercício das verificações de gestão.
Neste sentido, podem ser desenvolvidas ações complementares de verificação no local, que não estando
previstas no Plano Anual, se mostrem necessárias, numa lógica de atuação preventiva, por força da
identificação de riscos específicos sinalizados, nomeadamente os decorrentes: (i) da avaliação de risco,
incluindo de fraude, efetuada anualmente pela AG; (ii) das conclusões das verificações efetuadas pela AA ao
sistema de gestão e controlo; (iii) da delimitação de eventual erro sistémico e (iv) de denúncias/queixas.
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Deste modo, as conclusões da avaliação de risco efetuada anualmente pelo Programa são tidas em
consideração no que diz respeito à programação, podendo tal impacto ocorrer logo em sede de cada exercício
regular de definição da amostra (em moldes que só é possível definir em presença de um diagnóstico concreto
de risco), ou ficar reservado para um (ou vários) exercícios de programação com carácter pontual, em
concordância com a natureza ou a gravidade do risco diagnosticado
As operações incluídas no Plano Anual são assinaladas em SI NORTE2020, em SGO2020 e em SIIFSE2020,
ficando igualmente disponíveis em SI AUDIT2020. Com a inserção em Sistema de Informação, todos os
utilizadores com perfil de utilizador adequado passam a ter acesso à consulta ao Plano Anual.
O STAC remete, por e-mail, às estruturas técnicas da AG com responsabilidade na prioridade em que se insere
a operação e aos OI, a amostra das operações selecionadas no Plano Anual de verificações no local por fundo
(FEDER e FSE) solicitando que estes, no prazo de 5 dias úteis, remetam a sua proposta de calendário para a
realização das visitas, atentos os prazos internos estabelecidos para o reporte dos resultados.
Metodologia
As verificações no local das operações a realizar pelas estruturas técnicas da AG e dos OI têm como objetivo
comprovar a sua real execução e a sua conformidade com os termos em que foram aprovadas. As mesmas
deverão incidir no mínimo e quando aplicável sobre os seguintes aspetos:
1. Existência e organização do dossier de operação;
2. Existência dos originais dos documentos de despesa e de quitação que tenham sido inscritos na lista de
documentos justificativos de despesa já apresentados em pedidos de pagamento. No caso de empreitadas,
os documentos de despesa (faturas) deverão estar acompanhados dos autos de medição dos trabalhos
faturados;
3. Existência de autos de receção e conta final das empreitadas concluídas à data da verificação;
4. Existência de um sistema contabilístico separado ou uma codificação contabilística adequada para todas
as transações relacionadas com a operação;
5. Evidência de registo contabilístico adequado da comparticipação comunitária e nacional recebida no
âmbito da operação;
6. Avaliação da existência e/ou tratamento adequado das receitas geradas pela operação;
7. Fornecimento de produtos/serviços em total conformidade com os termos e condições do termo de
aceitação/contrato de financiamento;
8. Respeito pelas regras comunitárias e nacionais em matéria de publicidade;
9. Progresso físico da operação medido por metas de realização específicas do Programa e quando aplicável
indicadores de resultados e dados desagregados;
10. Ausência de duplicação de ajudas.
Importa destacar que as verificações variam consoante estejamos perante operações financiadas através da
modalidade de custos reais ou de custos simplificados, sendo que, no âmbito desta última modalidade, o foco
das verificações centra-se na realização e nos resultados alcançados.
Acresce que, nas operações executadas por BREPP, a AG seleciona, aleatoriamente, um número de projetos
individuais a verificar no terreno, suscetível de garantir a representatividade das mesmas. Se em resultado das
verificações no local forem identificados erros materiais relativos à despesa já certificada à CE, a AG garante o
reforço das verificações administrativas ou das verificações no local antes da próxima certificação de despesa
à CE.
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Execução das Visitas
As entidades beneficiárias são notificadas da verificação no local, pelas estruturas técnicas da AG com
responsabilidade na prioridade em que se insere a operação (STSTATI, STIDICE, UACHISE, STGF) ou pelos OI por
correio eletrónico (em casos especiais, a notificação pode ser enviada por via postal, por meio de carta
registada com aviso de receção), com uma antecedência mínima de 2 dias úteis relativamente à data agendada
para o início dos trabalhos de campo, para garantir que os responsáveis e a documentação estejam disponíveis
durante a verificação.
Os trabalhos de campo relativos às verificações no local realizadas diretamente pela AG são obrigatoriamente
realizados por uma equipa composta, no mínimo, por dois técnicos da AG, um da estrutura técnica com
responsabilidade na prioridade em que se insere a operação e outro do STGF, assumindo o primeiro a função
de relator (coordenador da equipa), com responsabilidade pela execução da verificação no local e elaboração
do respetivo relatório de visita. Na constituição destas equipas é garantido o princípio da segregação de
funções, pela não inclusão de qualquer elemento que tenha estado envolvido na decisão das operações.
Esta equipa poderá, sempre que necessário, em especial na análise da contratação pública, ser reforçada com
um elemento da Unidade de Apoio Jurídico da AG.
Ao relator cabe a recolha e tratamento da informação no terreno, bem como o desenvolvimento de outras
diligências necessárias, designadamente a realização de visitas aos locais onde se realizam as atividades
financiadas e a inquirição aos intervenientes, nos casos em que se considere necessário.
O segundo elemento da equipa assume o papel de técnico coadjuvante que, tendo analisado os pedidos de
reembolso e realizadas as verificações administrativas detém, por essa razão, um conhecimento próximo dos
aspetos financeiros da operação e dos resultados das verificações administrativas realizadas. Caberá a este
técnico dar conhecimento ao técnico relator da amostra financeira selecionada, quando exista, bem como das
ações/atividades que serão alvo de verificação técnica, a fim de que aquele possa preparar convenientemente
a execução dos trabalhos de campo.
Destaca-se, contudo, que os elementos da equipa assumem a responsabilidade pelas conclusões traduzidas
no respetivo relatório de verificação no local.
Os resultados dos trabalhos de terreno são vertidos para as fichas de verificação no local, nas quais constam
as conclusões finais das verificações, as recomendações às entidades beneficiárias, sendo o respetivo followup assegurado pelas referidas estruturas técnicas.
A equipa que realiza a visita assegura ainda o cumprimento da audiência de interessados às conclusões
preliminares da visita, sempre que existam propostas de redução financeira ou outras consequências negativas
para a entidade beneficiária.
Os trabalhos de campo das verificações no local de operações geridas por OIS são efetuadas por equipas
definidas pelos próprios OI, podendo a UASI acompanhar essas verificações sempre que entenda necessário.
No fim do processo da realização das visitas ao local, os relatórios de visita são depositados no SI NORTE2020,
SIIFSE2020 e SGO2020.
As estruturas técnicas da AG com responsabilidade na prioridade em que se insere a operação (STSTATI,
STIDICE, UACHISE, STGF) e os OI procederão ao reporte dos principais resultados obtidos/os tipos de erro
detetados e se for o caso o impacto financeiro desses erros, para que essa informação seja vertida para o
quadro 2.1 “Síntese das principais resultados“ relativo às verificações no local do Anexo H da norma
09/AD&C/2015.
Enquanto esta funcionalidade não estiver disponível no SI NORTE2020 e no SIIFSE2020, este reporte será
efetuado por e-mail para o STAC em ficheiro Excel respeitando o modelo do quadro 2.1 do Anexo H da Norma
09/AD&C/2015.
O STAC será responsável pelo registo do plano anual em SI AUDIT2020, bem como pelo seu follow-up,
articulando-se para o efeito com as estruturas de AG e com os OI com competências delegadas nesta matéria.
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Operações de Instrumentos Financeiros (IF)
Também no caso dos IF, as verificações no local constituem um complemento das verificações administrativas.
São, em regra, realizadas ao nível dos beneficiários (organismo que executa o instrumento financeiro ou Fundo
de Fundos), sendo conduzidas ao nível dos beneficiários finais sempre que (i) os documentos não estejam
disponíveis ao nível dos intermediários financeiros/organismos que executam o Fundo de Fundos, ou (ii) no
caso de legítima dúvida de que os documentos não refletem a realidade das aplicações. As situações que
carecem de verificação no local encontram-se identificadas nas fichas de verificação mencionadas no item
relativo às verificações administrativas.
À semelhança do já referido para as verificações administrativas, as verificações no local são da
responsabilidade da AG para todos os instrumentos financeiros sendo exclusivamente realizadas pela AG no
caso das verificações efetuadas com base na check-list 1 ao nível do Fundo de fundos e na check-list 2 ao nível
dos intermediários financeiros
As verificações no local dos IF são efetuadas de acordo com uma amostra aleatória de 5% do número de
operações objeto de financiamento.
Tal como referido no âmbito das verificações administrativas, se forem identificadas irregularidades
materialmente relevantes (≥ 2%), a AG procede ao alargamento da amostra seguindo as orientações da CE
sobre amostragem estatística ou, se aplicável, à delimitação do erro.
Para cada exercício financeiro, a AG no âmbito do plano anual de verificação no local para os IF identifica as
operações sujeitas a verificação no local junto dos intermediários financeiros e, se necessário, dos beneficiários
finais (apenas nas situações supra referidas).
Caso no referido plano de visitas sejam selecionados IF de dívida e/ou capitalização será garantida a verificação
aleatória de 30 operações.
O prazo para a conclusão dos planos anuais de verificações no local será até 15 de setembro, dado que a
informação daí resultante constitui um importante pilar quanto à regularidade e legalidade da despesa, de
modo a garantir a sua compatibilidade com os prazos internos estabelecidos para a elaboração da declaração
de gestão e o relatório anual de síntese, atendendo ao calendário estabelecido na Norma nº 09/AD&C/2015
Em caso de deteção de irregularidades, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Delegado (UE)
480/2014, os organismos de execução dos IF são responsáveis pelo reembolso das contribuições do Programa
afetadas pelas mesmas, acrescidas dos respetivos juros e quaisquer outros ganhos por elas gerados. Não
obstante, não são responsáveis pelo reembolso daqueles montantes, desde que demonstrem que estão
preenchidas cumulativamente as seguintes condições:
a. A irregularidade ocorreu ao nível dos beneficiários finais ou, no caso de um Fundo de Fundos, ao nível dos
intermediários financeiros ou dos beneficiários finais;
b. Em relação às contribuições do Programa afetadas pela irregularidade, os organismos de execução dos IF
desempenharam as suas tarefas em conformidade com a legislação aplicável e agiram com grau de
profissionalismo, eficiência, transparência e diligência esperada;
c. Os montantes afetados pela irregularidade não podem ser recuperados, apesar de os organismos de
execução de todos os IF terem envidado todos os esforços contratuais e legais para o efeito.

Documentos de referência
Plano Anual de Visitas
Anexo 37_Fichas verificações IF
Anexo 89_FichaVerificLocal_FEDER_ 27042016
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B.10 | ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

Enquadramento
No prazo estipulado no TA/Contrato, e para que a AG ou o OI possam a avaliar os termos em que a operação
foi executada, bem como o grau de cumprimento dos objetivos inicialmente fixados e das metas
contratualizadas para os indicadores de realização e de resultado, o beneficiário é obrigado, através do Balcão
2020:


No caso de operações FEDER58, a apresentar o Relatório de Execução Final (REF) da operação, que obedece
a um formulário eletrónico específico que integra um conjunto de documentos exigidos.
Os REF são gerados previamente preenchidos, com todos os registos existentes no SI NORTE2020 à data a
que reporta cada Relatório, sendo que caberá ao beneficiário a validação dessa informação, o registo das
observações/justificações que entenda necessárias para justificar os resultados obtidos e a anexação dos
documentos que resultam como obrigatórios face à natureza do Relatório.



No caso de operações FSE, e uma vez concluída a operação, o beneficiário dispõe de um prazo máximo de
45 dias úteis para formalizar, o respetivo pedido de pagamento de saldo final.

Tendo por base a documentação apresentada pelo beneficiário, a AG ou o OI desencadeiam um conjunto de
verificações com o objetivo de confirmar que:


a operação está concluída em termos físicos e financeiros;



as características físicas da operação realizada correspondem à descrição aprovada e têm enquadramento
nos objetivos da decisão de aprovação;



está assegurada a conformidade da operação com os princípios gerais e as políticas da União;



se encontram reunidas as condições para a prossecução dos objetivos enunciados para a fase de
exploração da operação, se aplicável.

Note-se que, estas verificações, em fim de linha, podem originar a realização de alterações à decisão em vigor
e/ou correções financeiras que se venham a revelar necessárias.

Intervenientes
As verificações necessárias ao encerramento de uma operação são da responsabilidade das unidades da AG
ou do OI envolvidas no acompanhamento físico e financeiro da operação, com suporte na Ficha de verificação
do relatório de execução final59, produzida e integrada no próprio Sistema de Informação. Tratando-se de uma
ficha de verificação genérica, o seu preenchimento terá em conta as especificidades da modalidade da
operação em causa.
Neste processo deve ainda ser auscultado o STAC com o objetivo de identificar se a operação em causa integra
alguma ação de controlo ainda não decidida.

58

59

Não aplicável às operações enquadráveis no Eixo Prioritário 10 de Assistência Técnica.

Esta Ficha integra os anexos deste Manual.
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Procedimentos de verificação
Em termos procedimentais, o encerramento de uma operação deve obrigatoriamente respeitar os seguintes
passos:
I – Verificação documental, financeira e contabilística
a) Pretende-se verificar se o beneficiário apresentou todos os documentos necessários ao encerramento
do investimento, nomeadamente:


Relatório de Execução Final devidamente preenchido e os anexos nele exigidos; ou



Formulário de pedido de pagamento de reembolso final / saldo final e, se aplicável, respetivo Anexo
devidamente preenchido, incluindo a Declaração da Despesa de Investimento;



Documentos adequados para comprovação de eventuais condições específicas constantes do
TA/Contrato.

b) Tendo por base a declaração de despesa do investimento apresentada pelo beneficiário e certificada
pelo ROC, Contabilista Certificado ou, no caso de entidades públicas, pelo responsável financeiro, a AG
/ OI deverão confirmar:


O correto preenchimento e certificação do mapa;



Identificação dos documentos de despesa e do meio de pagamento/fluxo financeiro;



Identificação do registo contabilístico;



No caso de imputação parcial da despesa contida num documento, a identificação do critério de
imputação;



Declaração de conformidade da lista apresentada e da ausência de imputação da despesa a outros
mecanismos de financiamento, assinada pelo beneficiário.



Identificação dos Procedimentos de Contratação (nº e data da decisão de contratar, nos casos da
despesa decorrer no âmbito de um procedimento de contratação pública).

II – Verificação física do investimento
A verificação física do investimento tem por objetivo comprovar que os bens adquiridos/construídos se
encontram no beneficiário e afetos ao fim para que foram financiados.
Para aferir da conclusão física do investimento, a AG/OI deverão assegurar a realização de uma visita ao local
do projeto, nos termos definidos no ponto B.9.5 | Verificações no local das operações.
III – Avaliação do cumprimento das obrigações do beneficiário
Pretende-se avaliar o cumprimento por parte do beneficiário das obrigações legais e contratuais a aferir nesta
sede, bem como das condições específicas previstas no TA/Contrato, identificando-se os respetivos elementos
de suporte e as situações de incumprimento, consistindo nas seguintes tarefas:
a) Prazo de realização do Investimento
Verificar se o beneficiário cumpriu o prazo de execução do investimento previsto no TA ou, quando
aplicável, o posteriormente autorizado.
b) Organização do dossier do beneficiário
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Verificar se a Declaração do ROC, Contabilista Certificado ou, no caso de entidades públicas, pelo
responsável financeiro, confirma a existência do dossier da operação no beneficiário e se o mesmo se
encontra devidamente organizado.
c) Publicitação do apoio da União
Verificar se foram cumpridas as regras comunitárias e nacionais de informação e de publicidade relativas
ao financiamento do FEDER/FSE.
d) Cedência, locação, alienação ou oneração do investimento
Verificar se ocorreu alguma transmissão da propriedade ou da exploração do estabelecimento não
autorizada, bem como se o beneficiário cedeu, alienou ou onerou, no todo ou em parte, bens do projeto,
sem autorização prévia da AG/OI.
e) Titularidade de contabilidade organizada
Verificar se a Declaração do ROC, Contabilista Certificado ou, no caso de entidades públicas, pelo
responsável financeiro confirma que a contabilidade se encontra organizada de acordo com as normas
contabilísticas aplicáveis, e atualizada nos termos legais.
f)

Contabilização do investimento e do apoio da União
Verificar se a Declaração do ROC, Contabilista Certificado ou, no caso de entidades públicas, do
responsável financeiro confirma que foi efetuada a adequada relevação contabilística das despesas
associadas ao projeto e do apoio da União.

g) Situação regularizada do beneficiário perante a Segurança Social e a Administração Fiscal
Verificar se o beneficiário mantém a situação regularizada perante estas entidades.
h) Cumprimento das condições específicas previstas no TA/Contrato
Verificar se estão cumpridas as condições específicas constantes do TA/Contrato.
i)

Manutenção das condições legais de funcionamento dos estabelecimentos cofinanciados
Verificar se os estabelecimentos se encontram em funcionamento e, quando aplicável, devidamente
licenciados para a respetiva atividade e em condições de funcionar.

j)

Avaliação da Integração da Perspetiva da Igualdade entre Homens e Mulheres e Igualdade de
Oportunidades e da não discriminação, sempre que aplicável em função da natureza da operação, pela
AG ou pelo OI, de acordo com a ficha de verificação respetiva.

k) Cumprimento da legislação ambiental, sempre que aplicável em função da natureza da operação, pelo
OI/AG de acordo com a ficha de verificação respetiva.
IV – Apuramento do Investimento e das Fontes de Financiamento
a) No apuramento do investimento realizado, deve-se ter em atenção os desvios ocorridos referentes a
investimentos previstos e não realizados e a investimentos realizados que não estavam previstos na
candidatura, avaliando as alterações em causa e os seus efeitos no cumprimento dos objetivos do
projeto;
A Declaração do ROC/TOC ou pelo responsável financeiro, no caso de entidades públicas, e eventuais
reservas por estes manifestadas.
b) Avaliar se, face ao grau de execução, foram cumpridos os objetivos essenciais que presidiram à
aprovação da operação.
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c) No apuramento das Fontes de Financiamento da operação, deve-se verificar se esta foi financiada nos
termos previstos inicialmente.
V – Avaliação do cumprimento dos objetivos do projeto
a) Fatores de majoração do financiamento.
Quando aplicável, na verificação dos fatores de majoração do financiamento devem a AG e os OI avaliar
a manutenção dos pressupostos que determinaram a concessão inicial dessas majorações.
b) Confirmação do Mérito do Projeto (quando aplicável).
Na avaliação do mérito do projeto, devem ser tidos em consideração os fatores de valorização do projeto
considerados na análise da candidatura e determinar se os mesmos foram atingidos, devendo ser
apresentada pelo beneficiário toda a informação necessária para o efeito.
c) Cumprimento das condições a que ficou sujeito o encerramento do investimento.

Processo de decisão – operações acompanhadas pela AG
No caso de operações acompanhadas diretamente pela AG, o encerramento das operações deve respeitar a
seguinte metodologia:
1. À Unidade da AG com responsabilidade na prioridade em que se insere a operação (STSTATI, STIDICE,
UACHISE) e ao STGF cabe a análise do Relatório de Execução Final apresentado pelo beneficiário e consequente
elaboração da Ficha de Análise. Esta Ficha integrará de forma agregada (Parte A e Parte B) a análise realizada
por cada um dos ST.
2. Caso da análise do Relatório de Execução apresentado pelo Beneficiário, ou por solicitação deste, resulte ser
necessário proceder à sua correção ou à anexação de novos documentos, é possível, através do Sistema de
Informação proceder ao desbloqueio do Relatório anteriormente submetido.
3. Depois de concluída a análise do Relatório de Execução Final, cabe à Unidade da AG com responsabilidade
na prioridade em que se insere a operação (STSTATI, STIDICE, UACHISE) o envio da proposta de decisão ao
membro da Comissão Diretiva para validação, cabendo a este último o posterior envio à Comissão Diretiva para
aprovação.
4. Cabe à Unidade da AG com responsabilidade na prioridade em que se insere a operação (STSTATI, STIDICE,
UACHISE) informar o beneficiário da proposta de decisão e, se aplicável, proceder à realização da audiência
aos interessados.
5. Na sequência da realização da audiência prévia aos interessados, se aplicável, e da eventual reanálise
decorrente das alegações contrárias, os mesmos responsáveis colocam à consideração da Comissão Diretiva a
proposta de decisão definitiva.
6. Depois de aprovado definitivamente o Relatório de Execução Final, cabe à Unidade da AG com
responsabilidade na prioridade em que se insere a operação (STSTATI, STIDICE, UACHISE) informar o
beneficiário e o STGF.
7. Ao STGF cabe: (i) a comunicação junto da Entidade Pagadora da autorização do pagamento final, caso resulte
um montante a receber pelo beneficiário ou (ii) a formalização do processo de dívida, caso resulte um
montante a devolver pelo beneficiário ao Programa.
8. Culminadas as tarefas identificadas no ponto anterior, cabe ao STGF proceder ao encerramento da operação
em Sistema de Informação.
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Processo de decisão – operações acompanhadas pelos OI CIM/AMP
No caso de operações acompanhadas pelos OI CIM/AMP, o encerramento das operações deve respeitar a
seguinte metodologia:
1. À EAT da CIM/AMP cabe a análise do Relatório de Execução apresentado pelo Beneficiário e consequente
elaboração da proposta de Parecer.
2. Caso da análise do Relatório de Execução apresentado pelo Beneficiário, ou por solicitação deste, resulte ser
necessário proceder à sua correção ou à anexação de novos documentos, é possível, através do Sistema de
Informação proceder ao desbloqueio do Relatório anteriormente submetido.
3. Concluída a análise, cabe ao Coordenador Técnico da CIM/AMP o seu envio ao STSTATI para confirmação da
mesma. Para este efeito, e sempre que se justifique, esta Unidade deve solicitar o apoio do STGF.
4. Depois de confirmada a análise do Relatório de Execução Final, cabe ao responsável pelo STSTATI o seu envio
ao membro da Comissão Diretiva para validação, cabendo a este último o posterior envio à Comissão Diretiva
para aprovação.
5. Ao responsável pelo STSTATI cabe informar o Coordenador Técnico da CIM/AMP da intenção da decisão,
cabendo a este último informar o beneficiário dessa intenção de decisão e, se aplicável, proceder à realização
da audiência aos interessados.
6. Na sequência da realização da audiência prévia aos interessados, se aplicável, e da eventual reanálise
decorrente das alegações contrárias, os mesmos responsáveis colocam à consideração da Comissão Diretiva a
proposta de decisão definitiva.
7. Ao Coordenador Técnico da CIM/AMP cabe informar o beneficiário da decisão final da Comissão Diretiva,
com conhecimento dessa comunicação ao STGF.
8. Ao STGF cabe: (i) a comunicação junto da Entidade Pagadora da autorização do pagamento final, caso resulte
um montante a receber pelo beneficiário ou (ii) a formalização do processo de dívida, caso resulte um
montante a devolver pelo beneficiário ao Programa.
9. Culminadas as tarefas identificadas no ponto anterior, cabe ao STGF proceder ao encerramento da operação
em Sistema de Informação.

Documentos de referência
Anexo 90_FichaVerifcRelatorioExecucaoFinal

B.11 | DOSSIER DA OPERAÇÃO

Considerando o estabelecido no artigo 140.º do Regulamento (UE) 1303/2013 e no artigo 24.º do DL 159/2014,
as entidades beneficiárias do NORTE 2020 são obrigadas, para cada operação aprovada, a conservar toda a
documentação técnica, contabilística, financeira e das auditorias, que comprove a sua realização física e
financeira e o seu financiamento.
No caso concreto das operações cofinanciadas pelo FSE, a Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março, estabelece
as regras a respeitar na organização do processo técnico e contabilístico da operação cofinanciada.
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Com o propósito de apoiar as entidades beneficiárias na realização desta obrigação, a AG do NORTE 2020
aprovou a Norma de Gestão 4/NORTE2020/2015, que determina as instruções sobre a estrutura e o conteúdo
do dossier da operação, bem como, sobre o prazo de conservação desse dossier, no âmbito das operações
públicas financiadas pelo FEDER e pelo FSE.
Resulta também desta Norma que, sempre que se considere necessário, atenta a especificidade das
operações, a AG do NORTE 2020 divulgará, em sede de aviso, instruções mais concretas e dirigidas para o tipo
de operações submetidas a concurso.
Apesar de os normativos acima referidos determinarem como obrigação do beneficiário a constituição de um
dossier por operação, este é um dos aspetos que deve ser obrigatoriamente verificado, aquando da realização
de uma visita ao local da operação.

Tabela 38 – Unidades Orgânicas da AG/OI responsáveis pela verificação do dossier da operação
EQUIPA TÉCNICA
TIPO DE DOCUMENTOS

Candidatura
Decisão
Reprogramações
Contratação pública
Pedidos de Pagamento
Medidas de publicidade
Ações de acompanhamento no local
Relatórios de Execução
Outros documentos

Elemento da Unidade com
responsabilidade na
prioridade em que se insere
a operação
X
X
X

Elemento da Unidade com
responsabilidade no
acompanhamento
financeiro da operação

X
X
X
X

OBSERVAÇÃO

X
X

Pode envolver elemento da UAJ

X

Depende da natureza do documento

Documentos de referência
Anexo 91_NormaGestao4_DossierOperacao_OperaçõesPúblicas
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MÓDULO C | AUXÍLIOS DE ESTADO

Enquadramento
As intervenções infraestruturais comparticipadas pelo FEDER merecem um acompanhamento específico no
que se refere à temática dos auxílios de Estado. Este acompanhamento específico justifica-se, tendo em conta
não só as disposições relevantes do Tratado de Funcionamento da União Europeia (TFUE), como a recente
alteração do entendimento da CE neste domínio. De acordo com o entendimento anterior a CE assumia que o
financiamento das infraestruturas não era abrangido pelas regras em matéria de auxílios de Estado tendo em
conta o pressuposto de que a construção e a exploração de uma infraestrutura constituíam uma medida geral
de política pública e não uma atividade económica.
A preocupação subjacente à implementação de mecanismos de monitorização e de controlo das regras em
matéria de auxílios de Estado tem por fundamento último o artigo 107.º do TFUE, disposição esta cujo objetivo
é, precisamente, evitar que as trocas comerciais entre os Estados membros sejam afetadas por vantagens
concedidas pelas autoridades públicas que, sob diversas formas, falseiem ou ameacem falsear a concorrência
ao favorecer certas empresas ou certas produções.
Devido à incerteza que existia antes dos Acórdãos Aéroports de Paris e Leipzig/Halle, as autoridades públicas
podiam legitimamente considerar que o financiamento de infraestruturas concedido antes desses Acórdãos
não constituía auxílio estatal e, nessa medida, tais medidas não tinham de ser notificadas à CE.
Acontece que o Acórdão Leipzig/Halle (de 19 de dezembro de 2012), veio confirmar que a construção de
qualquer tipo de infraestrutura que se destine a ser explorada economicamente, constitui uma atividade
económica por si só, o que significa que as regras em matéria de auxílios de Estado são aplicáveis à forma como
essa infraestrutura é financiada.
De modo a articular esta alteração de entendimento nesta matéria as “Notas de Orientação ao COCOF –
Verificação do cumprimento das regras em matéria de auxílios estatais em casos de infraestruturas”, de 21 de
novembro de 2012, elaboradas pelos serviços da Comissão, assinalam que esta “não tenciona examinar
sistematicamente o cumprimento das regras em matéria de auxílios de Estado de grandes projetos de
infraestruturas abrangidos pela presente nota que já tinha sido objeto de decisão relativamente ao montante
a ser cofinanciado pelos Fundos em data anterior à emissão da presente nota. Igualmente, no que se refere a
projetos que não sejam considerados grandes relativamente a tais infraestruturas, e para os quais a decisão
nacional de subvenção tenha sido tomada em data anterior à da presente nota (21 de novembro de 2012), não
há necessidade de reexaminação sistemática para fins da política de coesão.”
Convém ainda salientar que as regras em matéria de auxílios de Estado só são aplicáveis, de um modo geral,
quando o destinatário de um auxílio é uma empresa. Convém contudo alertar para que neste conceito deve
considerar-se abrangida qualquer entidade que desenvolva uma atividade económica, independentemente do
seu estatuto jurídico e do modo como é financiada.
Assumido o conceito de empresa nos termos aqui salientados, e tendo em conta o disposto no n.º 1 do artigo
107.º TFUE, as regras em matéria de auxílios de Estado são aplicáveis apenas a medidas que cumpram
cumulativamente os critérios previsto nesta disposição do Tratado e que são, em concreto:
(1) Medida imputável ao Estado ou proveniente de recurso estatal
(2) Vantagem económica
(3) Seletividade
(4) Efeito negativo sobre a concorrência e as trocas comerciais.
Em momento ulterior (2014) foi publicado o Regulamento (UE) 651/2014 da Comissão, 16 de junho de 2014
que declara certas categorias de auxílio compatíveis com o mercado interno, em aplicação dos artigos 107.º e
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108.º do TFUE. Este Regulamento, comummente designado como contendo o Regime Geral de Isenção por
Categoria (RGIC) , é aplicável às seguintes categorias de auxílio:
a) Auxílios com finalidade regional;
b) Auxílios às PME sob a forma de auxílios ao investimento, auxílios ao funcionamento e auxílios ao acesso
das PME ao financiamento;
c) Auxílios à proteção do ambiente;
d) Auxílios à investigação e ao desenvolvimento e inovação;
e) Auxílios à formação;
f)

Auxílios à contratação e ao emprego de trabalhadores desfavorecidos e trabalhadores com deficiência;

g) Auxílios destinados a remediar os danos causados por certas calamidades naturais;
h) Auxílios sociais ao transporte para habitantes de regiões periféricas;
i)

Auxílios a infraestruturas de banda larga;

j)

Auxílios à cultura e conservação do património;

k) Auxílios a infraestruturas desportivas e recreativas multifuncionais;
l)

Auxílios a infraestruturas locais.

Deve reter-se por ora este breve enquadramento para melhor compreensão dos procedimentos que o NORTE
2020 passará a adotar em matéria de monitorização e de controlo dos auxílios de Estado.

Procedimentos
O Secretariado Técnico de Monitorização e Controlo dos auxílios de Estado (STMCAE) considerado no modelo
de organização do NORTE 2020 tem por função apoiar tecnicamente a Comissão Diretiva e o Presidente no
exercício das suas funções, competindo-lhe despistar a existência de auxílios de Estado nas intervenções
infraestruturais do FEDER e, em caso afirmativo, a confirmação da sua compatibilidade com as regras
existentes.
Dado tratar-se de matéria relevante no âmbito da descrição do Sistema de Gestão e Controlo dos PO, a AD&C
manterá responsabilidades semelhantes às exercidas no âmbito do QREN no que respeita à análise e, quando
necessário, à instrução de notificações ou comunicações relativamente aos auxílios de Estado em
infraestruturas.
A AD&C pretende emitir uma nova Orientação a respeito da análise de auxílios de Estado em Infraestruturas
que identificará os procedimentos a implementar pelas AG e pela própria AD&C nos termos seguintes:


manter-se-á o envio de informação com periodicidade mensal por parte das AG que deverão efetuar
uma primeira despistagem (mais exaustiva do que a realizada no âmbito do QREN) da existência de
auxílios de Estado nas infraestruturas com base numa grelha que a própria AD&C fornecerá no âmbito
da Orientação;



a AD&C efetuará a análise de cada projeto, complementando a análise efetuada pelas AG, e transmitirlhes-á os resultados da sua análise;



as conclusões desta análise serão igualmente utilizadas pela AC para suporte à legalidade da inclusão
da despesa destes projetos nas declarações da despesa a remeter à CE;



a análise desenvolvida pelas AG será complementada e validada pela AD&C procurando responder às
questões que constam das Grelhas Analíticas propostas e disponibilizadas pela Comissão;
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caso o auxílio não tenha enquadramento em qualquer disposição de isenção de notificação do auxílio,
a AD&C preparará a sua notificação aos serviços competentes da Comissão Europeia, em articulação
com a respetiva AG.

A AD&C tenderá a manter responsabilidades equivalentes às assumidas no QREN no que respeita à análise dos
auxílios de Estado em infraestruturas e à instrução de notificações/comunicações quando for caso disso, mas
com maior envolvimento das AG, passando estas a assumir a tarefa de efetuar uma primeira análise reforçada
da existência de auxílios nos projetos apoiados nos respetivos programas.
Esta intervenção das AG exigirá uma estreita articulação com os secretariados técnicos, unidades orgânicas e
OI responsáveis pela análise da admissão e, em momento ulterior, pelo acompanhamento das operações
contratadas, o que certamente exigirá a identificação por parte de cada uma daquelas estruturas de um
interlocutor (e respetivo substituto). Em conjunto com o STMCAE, estes colaboradores analisarão as situações
concretas e estabelecerão um diálogo junto do beneficiário, tendo em vista a obtenção da informação
necessária para avaliação da aplicabilidade (ou não) – e em caso afirmativo, em que contexto - das regras em
matéria de auxílios de Estado. Esta articulação é fundamental para a interlocução paralela e ulterior que o
STMCAE deve estabelecer com a AD&C nos termos supra descritos, com o apoio, sempre que se revele
necessários das referidas estruturas (secretariados técnicos, unidades orgânicas e OI).

Documentos de referência
Anexo 92_Auxílios de Estado Orientações Jul 2013
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MÓDULO D| AUDITORIAS, CONTROLO INTERNO E SUPERVISÃO

D.1 | AUDITORIAS

Enquadramento
O NORTE 2020 está sujeito a ações de controlo e de auditoria por parte de um conjunto alargado de entidades
nacionais e comunitárias com responsabilidades nesta matéria, como a Autoridade de Auditoria (IGF), a
Autoridade de Certificação (AD&C), a Comissão Europeia (CE), o Tribunal de Contas Europeu (TCE), o Tribunal
de Contas Português (TC) e o Organismo da Luta Contra a Fraude (OLAF).
O acompanhamento das auditorias externas compreende as seguintes fases:










Apoio à preparação da auditoria;
Criação de processo no SI NORTE2020;
Acompanhamento da auditoria;
Análise do relatório preliminar;
Preparação da proposta de contraditório e informação à Comissão Diretiva;
Análise do relatório final e informação à Comissão Diretiva;
Registo de conclusões e de recomendações no SI NORTE2020 e exportação para SI Audit2020;
Implementação de medidas e follow-up;
Atualização de estados no SI NORTE2020 e exportação para SI Audit2020.

Neste contexto importa estabelecer os circuitos internos e externos nos procedimentos de auditoria.

Intervenientes





AG: Unidades Orgânicas do PO (STIDICE e UASI, STSTATI, UACHISE, STGF, STCG; UACD; STAC) e Comissão Diretiva
OI
Entidades Nacionais e Comunitárias com responsabilidade de controlo no âmbito do Portugal 2020 (IGF, AD&C;
TCE; TC; DG REGIO; DG EMPREGO; OLAF)

O STAC é o secretariado do NORTE 2020 que centraliza e coordena todos os processos de resposta e
acompanhamento das auditorias e do controlo que recaem sobre o PO.
Conforme o tipo/objetivo da auditoria ou do controlo qualquer ST do PO, Unidades de Apoio e OI podem ser
chamados a participar do processo de preparação, acompanhamento e follow-up de uma ação/missão de
controlo.

Procedimentos

(I) Início da ação de controlo
Notificada a AG da realização de uma ação de controlo a mesma é direcionada para o STAC.
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Esta notificação é divulgada pelo STAC, com maior brevidade possível, via correio eletrónico, aos ST do PO,
Unidades de Apoio e OI, considerando o âmbito da amostra da ação de controlo, tendo em vista:




dar conhecimento da data da realização da ação de controlo;
solicitar, sempre que necessário, o envio de informação/documentação;
solicitar a preparação e, quando aplicável, o acompanhamento das visitas ao local das operações.

A notificação dos beneficiários/organismos é efetuada pelo STAC, com exceção dos promotores do Sistema de
Incentivos, cuja notificação é assegurada pelo respetivo OI.
Nesta notificação e sempre que aplicável será solicitado
documentação/elementos necessários à realização da ação de controlo.

ao

beneficiário/organismo

a

(II) Realização da ação de controlo
O STAC no contexto das suas tarefas e recursos procurará, sempre que possível, acompanhar o trabalho dos
auditores junto dos beneficiários/organismos.
Tratando-se de operações geridas pelos OI, o STAC far-se-á acompanhar, sempre que possível, por um
elemento do STSTATI ou da UASI.

(III) Receção do relatório preliminar e realização do contraditório
Findos os trabalhos de auditoria (administrativa/campo) por parte dos auditores, uma vez rececionado na AG
o Relatório Preliminar, cabe ao STAC encaminhá-lo, via correio eletrónico, aos ST do PO, Unidades de Apoio e
OI, definindo um prazo para a receção dos contributos/informações/documentos/evidências necessários à
elaboração do contraditório.
Com exceção dos promotores do Sistema de Incentivos, cuja articulação é assegurada pelo OI, o STAC garante
que os beneficiários com operações auditadas são notificados do extrato do Relatório Preliminar para que,
também eles, se possam pronunciar, fazendo chegar, nos prazos estabelecidos, os seus
contributos/informações/documentos/evidências de modo a integrar a pronúncia da AG.
Salienta-se que no caso das auditorias realizadas pela Estrutura segregada de auditoria da AD&C, após a
realização do trabalho de campo, a equipa de auditoria elaborará um relatório de auditoria, que submete,
diretamente, para efeitos de contraditório, quer ao beneficiário quer à AG.

(IV) Receção do relatório final e acompanhamento das conclusões/recomendações
Recebido que seja o Relatório Final de Auditoria, o STAC procede ao respetivo envio, via correio eletrónico, aos
ST, UA e OI, procedendo ainda à remessa do extrato do Relatório Final aos beneficiários com operações
auditadas, com exceção dos promotores do Sistemas de Incentivos, cuja notificação é assegurada pelo OI.
O acompanhamento da implementação das recomendações constantes dos relatórios finais de auditoria é
assegurado pelo STAC, solicitando, sempre que se justifique, a colaboração de todas as Unidades da AG e OI,
no sentido de serem recolhidas evidências que comprovem o cumprimento das recomendações.

(V) Natureza das recomendações
Neste domínio, importa distinguir as recomendações com consequências financeiras das que visam colmatar
deficiências verificadas.
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(VI) Recomendações com consequências financeiras
As propostas de correção financeira apresentadas em sede de auditoria são alvo de análise pelo STAC que após
articulação com o STGF elabora uma informação para aprovação da Comissão Diretiva tendo em vista dar início
ao processo de dívida nos termos descritos no MÓDULO E | RECUPERAÇÕES E IRREGULARIDADES deste
manual.
(VII) Recomendações sem consequências financeiras
O acompanhamento/follow-up das recomendações emitidas em sede de relatório final sem impacto financeiro
é da responsabilidade do STAC.

(VIII) Acompanhamento
O acompanhamento da correção das deficiências e/ou irregularidades detetadas pelas auditorias e pelos
controlos, realizados por entidades de controlo nacionais e comunitárias, será efetuado pelo STAC diretamente
no SI AUDIT 2020.
No SI AUDIT2020, a AG detém um perfil que lhe permitirá:




consultar todos os tipos de auditorias e de controlos que incidam sobre o seu PO;
registar as medidas adotadas na sequência de recomendações emitidas em sede de auditoria ou de
controlo, sempre que seja entidade auditada e/ou destinatária dessas mesmas recomendações;
fazer o acompanhamento de recomendações e proceder à atualização do estado das recomendações.

À entidade responsável pela realização da auditoria ou do controlo cabe, posteriormente, a avaliação do estado
da implementação da recomendação.
Neste processo de acompanhamento das recomendações emitidas por entidades auditoras externas e sempre
que necessário, o STAC apoia-se nos contributos dos ST, UA e OI para a atualização da informação sobre o
follow-up de recomendações não satisfeitas ou em curso.
A atualização da informação depositada em SI AUDIT2020 assume particular relevância para a elaboração da
declaração de gestão, pelo que sempre que o STAC solicite contributos aos ST, UA e OI, estes deverão ser
apresentados impreterivelmente no prazo máximo que for estabelecido pelo STAC.
Tendo presente que o relatório final indica um prazo para implementação das respetivas recomendações, entre
a emissão do citado relatório e até ao término do prazo nele estabelecido, são atualizados os registos:



no sistema de informação e no SI AUDIT2020 (pelo STAC);
na informação constante do Sistema de Recuperações e Dívidas (pelo STGF);

Para este efeito deverão ser escrupulosamente observados os prazos fixados pelo STAC.

Documentos de referência
Contratos de delegação de competências assinados entre o Gestor do PO e os OI (Sistemas de incentivos e CIM/AMP)

Anexo 93_Nota_28_04_2015_ AD&C_ Informação_a disponibilizar_no_SI_sobre_Auditorias
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D.2 | CONTROLO INTERNO

Enquadramento
A AG tem como função assegurar a criação e a descrição de um sistema de gestão, bem como garantir a criação
e o funcionamento de um sistema de controlo interno que previna e detete irregularidades e permita a adoção
das medidas corretivas oportunas e adequadas (al. f), n.º 2 do artigo 26º do DL 13/2014).

Intervenientes
No NORTE 2020, o ST responsável pela implementação do sistema de controlo interno é o STAC, que envolverá
nesta tarefa os restantes ST, as Unidades de Apoio e os OI com competências delegadas.

Áreas de atuação
As atividades desempenhadas pelo controlo interno da AG são agrupadas em dois tipos:
(i) De natureza periódica:
Neste conjunto de atividades estão contempladas, as tarefas que anualmente (seja no ano civil, seja no
contabilístico) o STAC desenvolve tendo em vista assegurar o cumprimento das obrigações da AG:
A - Definição e monitorização da execução do Plano Anual de Visitas ao Local da AG;
B - Verificação Temática da Contratação Pública
C - Avaliação Anual do Risco
D - Cálculo da Taxa de Erro anual dos OI
E - Resumo anual dos relatórios finais de auditoria e dos controlos realizados
F - Supervisão dos OI
(ii) De natureza pontual:
A - Tratamento de Denúncias
B - Tratamento de queixas e recomendações do Curador do Beneficiário
C - Verificações complementares

Procedimentos

(I) Atividades de natureza periódica

A - Definição e monitorização da execução do Plano Anual de Visitas ao Local da AG
Esta temática encontra-se descrita no ponto B.9.5 | Visitas ao local das operações deste Manual.
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B - Verificação Temática à Contratação Pública
À luz da experiência adquirida na gestão do Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013 e como
medida de simplificação e diminuição de custos de transação, a AG do NORTE 2020 opta pela não verificação
sistemática do enquadramento das entidades e dos procedimentos de contratação em sede da fase de seleção
das candidaturas. Assim, não obstante ser solicitado aos beneficiários que identifiquem o seu enquadramento
face ao Código dos Contratos Públicos e que apresentem documentação relativa aos procedimentos já
concluídos, a verificação sistemática, a efetuar pelo STGF, apenas incidirá sobre as operações aprovadas, em
momento necessariamente prévio à análise do primeiro pedido de pagamento.
Apenas nos casos em que estejam em causa valores iguais ou superiores aos limiares comunitários ou sejam
suscitadas fundadas dúvidas ou identificados indícios claros sobre a inconformidade legal dos procedimentos
de contratação mais relevantes é que a verificação dos procedimentos de contratação pública é efetuada em
sede de seleção da operação, devendo os ST/UA da AG solicitar ao STGF a verificação do cumprimento das
regras de contratação pública aplicáveis, recorrendo este STGF, se necessário, à UAJ. Concluída esta verificação
o resultado é remetido ao respetivo ST/UA no contexto do processo de seleção da operação.
Em ambos os casos a AG efetua a análise de todos esses contratos, usando uma ficha de verificação específica,
nos termos da Norma de Gestão n.º 2/NORTE2020/2015.
Em complemento destas verificações o STAC, em articulação com o STGF, define, anualmente, uma amostra
de projetos/procedimentos que serão alvo de uma ação de controlo temática aos procedimentos de
contratação pública, tendo em vista avaliar da regularidade e a legalidade dos procedimentos adotados.
Para a delimitação do universo verificável, são tidos como base os seguintes critérios cumulativos:
a) operações que registem, à data do exercício de planeamento, execução financeira;
b) operações que não tenham sido anteriormente auditadas pela AD&C;
c) operações que não tenham sido auditadas sobre a mesma temática pela IGF.
A seleção da amostra das operações é efetuada utilizando critérios de aleatoriedade simples, abrangendo,
sempre que possível, um conjunto de 30 procedimentos.
O Plano Anual de Controlo Temático da Contratação Pública é aprovado pela Comissão Diretiva do NORTE
2020, que decide com base em informação elaborada pelo STAC. Esta informação integra a explicitação dos
pressupostos e da metodologia adotada, incluindo os critérios subjacentes à respetiva seleção, e apresenta a
lista detalhada das operações/procedimentos da amostra.
Depois de aprovado o Plano Anual de Controlo Temático da Contratação Pública, será divulgado pelos ST e UA
com projetos selecionados indicando a data prevista para o início das verificações. A execução da Ação Anual
de Controlo Temático da Contratação Pública será efetuada pelo STAC com recursos próprios ou, quando
assim não for possível, por recurso à contratação de auditores externos.
As verificações a efetuar no âmbito desta Ação de Controlo Temática são verificações “On Desk” e utilizam o
modelo de ficha que consta como Anexo 4 - PARTE B da NORMA DE GESTÃO 01/NORTE2020/2015
“METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS ASSOCIADAS À CONTRATAÇÃO PÚBLICA
PELOS BENEFICIÁRIOS DO NORTE 2020”.
No final da Ação de Controlo é elaborado pelo STAC um relatório síntese onde constam as principais
conclusões e recomendações e as propostas de encaminhamento. Este relatório é aprovado pela Comissão
Diretiva do PO e ficará registado e depositado em SI AUDIT2020.
O Follow-up destas ações de controlo é da responsabilidade do STAC.
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C - Avaliação Anual do Risco
O STAC é responsável por anualmente (ano civil) efetuar a avaliação de risco do programa. O processo e os
procedimentos estabelecidos para este efeito encontram-se detalhadamente descritos no MÓDULO G |
ESTRATÉGIA ANTIFRAUDE E GESTÃO DE RISCOS deste manual.

D - Cálculo da Taxa de Erro anual dos OI
Nos contratos de delegação de competências celebrados entre o Gestor do Programa e os OI Sistemas de
Incentivos e as CIM e a AMP está previsto que estes OI se comprometem a “Não ultrapassar a taxa de erro
máxima anual a apurar para o PO por referência à taxa de erro reportada no relatório anual de auditoria”.
A avaliação desta disposição contratual será feita anualmente pelo STAC tendo por base os seguintes
pressupostos:
- A taxa de erro máxima terá como referência a “taxa de erro mais provável” reportada no relatório anual de
auditoria por Sistema Comum (SC – FEDER/FC e SC – FSE).
- A taxa de erro anual do PO Norte 2020, por Fundo, será igual à taxa de erro reportada no relatório anual de
auditoria, por Sistema Comum (SC – FEDER/FC e SC – FSE).
- A AG considerará, ao nível dos OI, a taxa de erro anual do PO Norte 2020 desde que as auditorias das
operações não reportem erros relevantes ao nível do agregado das operações de cada OI.
- Caso se verifiquem erros relevantes ao nível de um OI e de modo a avaliar a eventual necessidade de aplicação
da penalização prevista no contrato de delegação de competências, a AG procederá a verificações
complementares, recorrendo a metodologias compatíveis com a projeção de resultados que assegure uma
amostra de com um mínimo de 30 operações.
Os resultados das verificações complementares da AG para apuramento da taxa de erro por OI darão origem a
relatórios autónomos por OI que, depois de aprovados pela CD, serão transmitidos a cada OI, para que este se
possa pronunciar sobre o respetivo conteúdo.
Finda a análise da pronúncia dos OI serão emitidos e aprovados, pela CD, os relatórios finais onde constam as
principais conclusões e recomendações e as propostas de encaminhamento.
O Follow-up destes relatórios é da responsabilidade do STAC

E- Resumo anual dos relatórios finais de auditoria e dos controlos realizados
Em cada ano contabilístico o STAC é responsável por, em articulação com o STGF, proceder a elaboração do
resumo anual dos relatórios finais das auditoria e dos controlos realizados.
O processo e os procedimentos estabelecidos para este efeito encontram-se detalhadamente descritos no
ponto F.1 | INSTRUÇÃO DO PROCESSO DAS CONTAS ANUAIS.

F - Supervisão da atividade dos OI
Os procedimentos de supervisão dos OI encontram-se descritos no ponto D.3 deste Manual.
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(II) Atividades pontuais

A - Verificações complementares
Para além das atividades planificadas anualmente, o STAC poderá desenvolver ações de verificação no local ou
on-desK que se mostrem necessárias, numa lógica de cumprimento do acompanhamento e da supervisão das
tarefas delegadas nos OI, de atuação preventiva, por força da identificação de riscos específicos sinalizados,
nomeadamente os decorrentes: (i) da avaliação de risco, incluindo de fraude, efetuada anualmente pela AG;
(ii) das conclusões das verificações efetuadas pela AA ao sistema de gestão e controlo; (iii) da delimitação de
eventual erro sistémico e (iv) de denúncias/queixas.
Estas ações de verificação, sendo complementares às anualmente planificadas, são executadas por recursos
próprios do STAC ou, quando tal não for possível, por equipas de auditores externos.
Uma vez aprovada pela Comissão Diretiva, a realização de uma determinada verificação complementar, as
entidades a controlar serão notificadas da data de verificação no local.
Nestas verificações serão utilizado o modelo de relatório de controlo interno, com as necessárias adaptações
tendo em conta o âmbito da ação de controlo a executar.
Findos os trabalho de verificação será emitido um relatório preliminar da ação de controlo que, depois de
aprovado pela Comissão Diretiva, será remetido à entidade auditada para efeitos de contraditório.
Analisadas as alegações da entidade, pelo STAC ou pelos auditores externos é elaborado o relatório final, onde
constam as principais conclusões recomendações e as propostas de encaminhamento, a submeter à aprovação
da Comissão Diretiva.
O Registo destas ações de controlo e do competente follow-up no SI AUDIT2020 é da responsabilidade do STAC.

B - Tratamento de Denúncias
Neste ponto são descritos os procedimentos implementados pela AG no que respeita ao registo, tratamento e
decisão de denúncias ou reporte de suspeitas de fraude efetuados por pessoas ou entidades externas ou por
membros da estrutura de gestão e que incidam sobre operações, promotores ou beneficiários e estrutura de
gestão (incluindo OI).
Os procedimentos fazem parte das ações de deteção constantes da Estratégia Antifraude e de Avaliação do
Risco de Fraude, conforme previsto no Módulo G deste Manual.
São tratadas quer as denúncias (ou reportes) efetuadas diretamente, quer os pedidos de informação relativos
a denúncias efetuados por entidades externas pertencentes ao sistema de gestão (IGF, Curador, AD&C, etc.),
quer de outras entidades externas.
Nesse sentido importa definir o âmbito dos procedimentos, partindo da origem da denúncia (interna ou
externa à AG) e do seu objeto (sobre operações, beneficiários, a AG e/ou OI).
O tratamento das denúncias recebidas é centralizado no STAC, que procede à sua análise e, depois de ouvidos
os serviços envolvidos, propõe à Comissão Diretiva a solução mais adequada ao seu tratamento.
Independentemente da gravidade das questões denunciadas e do tipo de tratamento que venha a ser adotado
pela Comissão Diretiva do PO, estando em causa projetos inseridos em tipologias de operação geridas por OI,
será garantido por comunicação escrita (e-mail/carta) o encaminhamento de uma cópia da denúncia para o
respetivo organismo interveniente.
Findo o processo de apuramento e acompanhamento da denúncia, nos casos em que tal seja possível, o STAC
dará conhecimento por escrito (e-mail/carta) ao denunciante dos resultados finais apurados.
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Excecionam-se deste procedimento as denúncias que possam ocorrer sobre o próprio STAC, cujo tratamento,
caso a caso, será determinado pela CD.
Todas as denúncias, independentemente do grau e da extensão das irregularidades denunciadas, serão objeto
de um procedimento de controlo, sendo que todos os procedimentos terminam com deliberação da Comissão
Diretiva.
As conclusões e as recomendações resultantes serão integradas, quando necessário, na avaliação de risco do
Programa no que respeita ao tipo de operações, beneficiários e procedimentos da AG ou de OI.

C - Tratamento de queixas e recomendações do Curador do Beneficiário.
O DL 137/2014 prevê de forma inovadora, a instituição de um Curador do Beneficiário, ao qual compete
receber e apreciar as queixas apresentadas pelos beneficiários dos FEEI, diretamente relacionadas com atos
ou omissões dos órgãos de governação responsáveis, emitir recomendações sobre elas e propor a adoção de
medidas que contribuam para a melhoria da qualidade do serviço prestado pelos órgãos de governação.
O Curador do Beneficiário constitui, por um lado, um importante garante dos direitos dos beneficiários e, por
outro lado, um promotor de soluções que previnam a ocorrência de litígios relacionados com os FEEI.
As queixas são apresentadas diretamente no Balcão 2020, onde foi criado um módulo próprio.
Previamente à adoção das recomendações, o Curador do Beneficiário procede à audição do órgão de
governação visado na queixa sendo as respetivas recomendações comunicadas a este responsável e
publicitadas no Balcão 2020.
No NORTE 2020, a responsabilidade de articulação com o Curador do Beneficiário encontra-se cometida ao
STCG, sendo as denúncias encaminhadas por este ao STAC e sujeitas ao procedimento geral descrito no Módulo
G deste Manual.
Sempre que o Curador do Beneficiário emita recomendações, o STAC procede ao seu encaminhamento para
ao Secretariado Técnico ou Unidade Apoio competentes em razão da matéria, que procede ao seu estudo e
avaliação, com vista a propor à Comissão Diretiva a adoção das medidas corretivas consideradas necessárias.
As recomendações emitidas pelo Curador do Beneficiário, publicitadas no Balcão 2020, são integradas no SI
NORTE2020, em módulo próprio para o registo e acompanhamento das situações de denúncia. Nessa
funcionalidade, é ainda efetuado o registo do seguimento dado às recomendações do curador. Enquanto esta
funcionalidade do SI NORTE2020 não estiver operacional o registo é efetuado em ficheiro excel – solução de
contingência.
O acompanhamento das recomendações aceites será coordenado pela STAC após o parecer da Comissão
Diretiva, que estipulará um prazo para a sua conclusão, mediante a complexidade das mesmas. Todas as
unidades orgânicas necessárias ao tratamento das recomendações serão envolvidas no processo, cabendo ao
STAC acompanhar a evolução do tratamento das recomendações dentro dos prazos estipulados. Quando a
recomendação estiver tratada, produzir-se-á um relatório que será validado pela Comissão Diretiva.
Deste modo, qualquer queixa que venha ser colocada por via do Curador ao NORTE 2020 terá um tratamento
célere e adequado por parte da AG. O Curador do Beneficiário será informado da análise efetuada.

Documentos de referência
Anexo 94_ModeloRelatórioControloInterno
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D.3 | SUPERVISÃO DE COMPETÊNCIAS E DE FUNÇÕES

O exercício de supervisão das funções delegadas nos OI por parte da AG desenvolve-se através de três
dimensões fundamentais e que, no essencial, correspondem às funções nucleares que a AG preserva e que
constituem a sua reserva de garantia da aplicação dos FEEI de acordo com as disposições regulamentares e
com os princípios da boa gestão financeira:


Dimensão 1: supervisão prévia (ou ex ante) exercida (i) no plano regulamentar (elaboração da
regulamentação específica, definição, normalização e uniformização da aplicação dos critérios de
seleção aprovados pelo Comité de Acompanhamento e conceção dos avisos de Abertura de
Candidaturas), (ii) nos planos orgânico e procedimental (elaboração da descrição do sistema de gestão
e controlo, de manuais de procedimento e de orientações técnicas) e (iii) no plano instrumental
(conceção e utilização de sistemas e ferramentas informáticas normalizadas e consistentes com as
normas aplicáveis e desta forma capazes de garantir as evidências da sua aplicação);



Dimensão 2: supervisão contínua e sucessiva ao longo do ciclo de vida das operações, através da
validação dos pareceres e das verificações de gestão efetuadas pelo OI, designadamente nas fases de
análise e decisão das candidaturas, da execução dos projetos, do encerramento e das verificações no
local;



Dimensão 3: supervisão periódica (ou ex post) através de uma análise periódica da atividade dos OI,
tendo em vista (i) a verificação do cumprimento das responsabilidades e das obrigações estabelecidas
nos contratos de delegação de competências, e (ii) a reperformance das verificações efetuadas pelos
OI.

D.3.1 | Dimensão 1- Supervisão prévia (ou ex ante)
Esta dimensão corresponde ao exercício de funções não delegadas pela AG e que balizam a atividade dos OI
no âmbito das funções delegadas, sendo de salientar:
(i) No plano regulamentar


A elaboração da regulamentação específica – o que permite assegurar que as operações passíveis de
ser apoiadas se enquadram nas prioridades e nos objetivos estratégicos do NORTE 2020.



A definição, a normalização e a uniformização dos critérios de seleção aprovados pelo Comité de
Acompanhamento, o que permite garantir que os projetos são analisados pelo OI com base numa
efetiva aplicação dos critérios de seleção aprovados pelo Comité de Acompanhamento e com base
em metodologias, critérios e interpretações comuns, uniformes e consistentes com os objetivos e com
as prioridades de investimento a apoiar.



Consequentemente, uma vez emitido o parecer do OI e efetuada a sua validação pela AG (de acordo
com a supervisão contínua e sucessiva nos termos abaixo descritos, fica também assegurado que
apenas são aprovadas para financiamento pela AG as candidaturas que, reunindo condições de
elegibilidade, tenham mérito adequado a receberem apoio financeiro.



A conceção dos avisos para a Apresentação de Candidaturas, o que permite assegurar que seja
disponibilizado quer ao OI, quer ao beneficiário, mesmo antes da apresentação da candidatura, um
documento que estabelece as condições de apoio para cada operação, incluindo os requisitos
específicos aplicáveis aos produtos ou serviços a realizar no âmbito da operação, o plano de
financiamento e o prazo de execução.

(ii) Nos planos orgânico e procedimental


A elaboração da Descrição do Sistema de Gestão e Controlo – o que permite assegurar que são
instituídos, logo no início e ao longo do período de programação, e em estreita articulação com os OI,
os sistemas de gestão e controlo necessários e adequados ao exercício das responsabilidades quer da
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AG, quer de cada um dos OI, designadamente aos níveis orgânico, funcional e procedimental, bem
como os respetivos mecanismos de articulação e comunicação entre as partes, que são objeto de
formalização em sede de contrato de delegação de competências;


A elaboração de Manuais de Procedimentos que constituem documentos de referência para todos os
intervenientes na gestão do Programa, no exercício das competências que lhes foram confiadas,
incluindo os OI, e que se consubstanciam no estabelecimento dos procedimentos a observar em todas
as fases do ciclo de vida das operações.



A elaboração de orientações técnicas de aplicação obrigatória por todos os OI, em função dos
respetivos domínios de intervenção, pretende garantir que as funções são desempenhadas de acordo
com os requisitos estabelecidos pela AG.

(iii) No plano instrumental


Correspondendo à exigência regulamentar prevista na alínea b) do n.º 3 do artigo 26.º do DL
137/2014, a AG disponibiliza e utiliza no âmbito da sua atividade Sistemas de Informação (SI
NORTE20202, SIIFSE2020 e SGO2020) que garantem a gestão dos processos de candidatura e a pista
de auditoria da despesa, com as seguintes características essenciais:
a) correspondem a ferramentas informáticas normalizadas e de aplicação comum, uniforme e
obrigatória por todos os OI;
b) traduzem imperativamente as regras estabelecidas nos regulamentos, nos AAC, nos referenciais
de mérito e nos demais documentos e orientações de natureza funcional e procedimental;
c) constituem um sistema de registo das análises e das verificações efetuadas, ao mesmo tempo
que funcionam como arquivo eletrónico do essencial dos documentos que instruem os
processos de candidatura.



Estes instrumentos constituem-se assim como uma garantia de que as regras são verificadas e
aplicadas pelos OI no exercício das funções delegadas, nas sucessivas fases do ciclo de vida dos
projetos (da candidatura ao encerramento), ao mesmo tempo que registam e conservam as evidências
das análises e das verificações efetuadas pelos OI, bem como o exercício de supervisão
sistematicamente efetuado pela AG, conforme será devidamente explicitado na dimensão de
supervisão seguinte.

D.3.2 | Dimensão 2- Supervisão contínua e sucessiva

As ações relativas ao acompanhamento, monitorização e supervisão são desempenhadas pelas unidades da
AG responsáveis pela supervisão dos OI – STSTATI, STIDICE, STGF e UASI - ao longo das várias fases do ciclo de
vida dos projetos sendo utilizado como principal ferramenta de trabalho os sistemas de informação (SI
NORTE2020, SIIFSE2020 e SGO2020).

(i) Supervisão sobre os OI AICEP, ANI, IAPMEI e TP
Fase de análise e decisão das candidaturas
Após conclusão da análise da candidatura o OI emite formalmente um parecer sobre a mesma e exporta-a,
acompanhada da respetiva análise, para o SGO2020.
Os OI dispõem dos seguintes prazos máximos, contados a partir da data de encerramento de cada concurso,
para enviar à AG os pareceres sobre as candidaturas:
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a)
b)
c)
d)

Investigação e Desenvolvimento Tecnológico – 45 dias úteis;
Qualificação e Internacionalização das PME – 45 dias úteis;
Inovação Empresarial e Empreendedorismo – 45 dias úteis;
Projetos VALE – 10 dias úteis.

Acresce referir que este prazo máximo para registo do parecer no SGO2020 não inclui o prazo de 10 dias úteis
para período de eventuais esclarecimentos e de 15 dias úteis para os pareceres relativos a peritos externos.
O prazo restante, face ao período para decisão sobre as candidaturas estabelecido regulamentarmente (60
dias úteis), será o prazo de que dispõe a AG para proceder à verificação dos pareceres supra referidos.
A supervisão da AG, através da UASI, no caso de operações do sistema de incentivos, ou do STIDICE, no caso
de operações da PI 1.1,nesta fase incide sobre:
 O acompanhamento dos timings de inserção de pareceres por parte dos OI envolvidos.
 A validação da análise das candidaturas realizada pelos OI.
Com vista a imprimir aleatoriedade e, simultaneamente, rastreabilidade ao processo de seleção da amostra,
as candidaturas apresentadas, líquidas de desistências (ou seja, com parecer dos OI) e previamente à eventual
necessidade de reafectação entre PO, são ordenadas, pelo respetivo número atribuído (SGO2020) e
selecionada uma amostra representativa de 10% das candidaturas apresentadas.
Procurando alcançar suficiente representatividade a amostra abrange todos os OI envolvidos.
No decurso deste processo de análise e validação, cujo desenvolvimento está dependente do cumprimento
dos prazos de disponibilização dos pareceres finais por parte dos OI, a unidade da AG responsável pela
supervisão solicita os esclarecimentos e as correções necessárias às análises inseridas em SGO2020, em
articulação direta com os OI envolvidos nessa análise, sempre que as mesmas suscitem dúvidas, interação essa
que fica evidenciada em SGO2020, agregada à ficha de verificação de análise de candidaturas dos sistemas de
incentivos às empresas.
Como suporte à realização desta análise, a unidade da AG responsável pela supervisão utiliza a ficha de
verificação enunciada, cujo registo em Sistema de Informação ocorre em concomitância com o processo de
verificação e preparação da informação de suporte à decisão da Comissão Diretiva do NORTE 2020:


Obter informação de base para preparar a reunião da Comissão Diretiva, que tomará as decisões sobre
aprovação/não aprovação de candidaturas.



Registar as deliberações da Comissão Diretiva e enviar as notificações aos promotores.

Fase das alegações contrárias
A unidade da AG responsável pela supervisão procede ao levantamento das situações que não foram objeto
de alegações contrárias, tendo em vista a adoção da decisão final pela Comissão Diretiva sobre tais
candidaturas.
Quanto às demais, cujos candidatos se manifestaram em contrário, são reapreciadas pelos OI à luz da
argumentação apresentada.
A unidade da AG responsável pela supervisão, através da consulta ao SGO2020, assegura, de igual modo, nesta
fase, a monitorização dos timings de disponibilização dos respetivos pareceres e, uma vez registados, a sua
verificação em moldes semelhantes aos acautelados aquando da apreciação das candidaturas.
Procede-se, assim, a uma verificação por amostragem, incidindo agora sobre as candidaturas ordenadas de
acordo com a proposta de decisão anteriormente submetida à Comissão Diretiva para as mesmas candidaturas.
Tal amostra será reforçada, quando necessário, com a verificação de todas as reanálises para as quais os OI
inflitam o sentido do parecer anteriormente formulado.
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Fase de contratação dos Incentivos
A unidade da AG responsável pela supervisão, por consulta ao SGO2020, acompanha o processo de validação
pelos OI da conformidade dos termos de aceitação com a decisão de aprovação.
Fase de execução dos projetos
Na fase de execução, a unidade da AG responsável pela supervisão, de igual modo, acompanhará através do
SGO2020 a evolução da execução dos projetos contratados e as tarefas que, nesta matéria, estão atribuídas
aos mesmos OI. Neste contexto, a Unidade enceta diligências no sentido do acompanhamento da validação
das despesas executadas e declaradas pelos promotores, monitorizando o estado do processo de análise e
verificação dos pedidos de pagamento pelos OI.
Através de uma amostra e previamente à apresentação de um pedido de pagamento intercalar à AC, a unidade
da AG responsável pela supervisão procede a uma verificação das análises disponibilizadas pelos OI.
A seleção da amostra é aleatória e estratificada e procura assegurar uma representatividade mínima, para cada
estrato, de 5% do acréscimo de despesa a reportar em cada pedido de pagamento intercalar, devendo ainda
incidir sobre um mínimo de 6 operações para o total dos estratos.
Entende-se pertinente uma estratificação por via da dimensão dos projetos, de acordo com os seguintes
limiares:







Projetos com despesa elegível aprovada igual ou superior a 1 milhões de euros;
Projetos com despesa elegível aprovada inferior a 1 milhão de euros mas igual ou superior a 500 mil euros;
Projetos com despesa elegível aprovada inferior a 500 mil euros mas igual ou superior a 250 mil euros;
Projetos com despesa elegível aprovada inferior a 250 mil euros mas igual ou superior a 100 mil euros;
Projetos com despesa elegível aprovada inferior a 100 mil euros mas igual ou superior a 50 mil euros;
Projetos com despesa elegível aprovada inferior a 50 mil euros.

A verificação da unidade da AG responsável pela supervisão confirma os aspetos mais relevantes da verificação,
nomeadamente:







O total das despesas verificadas suportado em listagem identificativa dos documentos de despesa;
Elegibilidade Temporal;
Natureza da despesa no contexto do projeto aprovado;
Evidência da verificação da despesa por parte do ROC/TOC ou responsável financeiro;
Observância do cumprimento da verificação da amostra documental mínima;
Outras condições necessárias para a certificação de despesas junto da Autoridade de Certificação.

A evidência destes trabalhos fica igualmente vertida para o Sistema de Informação.
Fase de encerramento
A unidade da AG responsável pela supervisão acompanha, através do SGO2020, o encerramento dos projetos
contratados e as tarefas que, nesta matéria, estão atribuídas aos OI e que deverão ocorrer nos moldes previstos
no Manual de Procedimentos. Nos casos em que o encerramento do investimento (ou do projeto) tem de ser
decidido pela AG, a unidade da AG responsável pela supervisão analisa as propostas de encerramento emitidas
pelos OI, preparando a informação a submeter à Comissão Diretiva para decisão. Uma vez tomada essa decisão,
a unidade da AG responsável pela supervisão regista no SGO2020, disso dando nota ao OI, por forma a que o
mesmo possa dar a devida sequência, designadamente processando as autorizações de pagamentos.
A supervisão no encerramento é efetuada em função do grau de realização dos investimentos, nos seguintes
termos:


Investimento realizado inferior a 70% do investimento elegível inicialmente previsto – Supervisão sobre a
totalidade das operações;



Investimento realizado igual ou superior a 70% do investimento elegível inicialmente previsto – Supervisão
sobre uma amostra mínima de 3 a 5 operações por OI ao longo do exercício contabilístico.
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Fase de verificações no local
O Plano Anual de visitas é aprovado pela Comissão Diretiva do NORTE 2020 e notificado pelo STAC aos OI, por
e-mail, solicitando que estes, no prazo de 5 dias úteis, remetam a sua proposta de calendário para a realização
das visitas, atentos os prazos internos estabelecidos para o reporte dos resultados, garantindo que o respetivo
resultado possa ser integrado nas contas anuais da AG.
A supervisão do Plano Anual de visitas será efetuado pelo STAC, no que respeita ao cumprimento dos prazos,
e pela unidade da AG responsável pela supervisão no que respeita à execução das visitas. A unidade da AG
responsável pela supervisão efetua pelo menos uma supervisão direta acompanhando, em cada OI, uma das
visitas ao local programadas.
No final de cada Plano Anual, a unidade da AG responsável pela supervisão elabora um memorando que
remete ao STAC com a análise global dos resultados obtidos, a identificação de eventuais constrangimentos
sentidos na execução do Plano Anual e, se necessário, com propostas de revisão de metodologias adotadas
quer no que respeita à execução das tarefas delegadas, quer no que respeita à metodologia utilizada pela
unidade da AG responsável pela supervisão.
A unidade da AG responsável pela supervisão reporta ao STAC os principais resultados obtidos/os tipos de erro
detetados e se for o caso o impacto financeiro desses erros, para que essa informação seja vertida para o
quadro 2.1 “Síntese dos principais resultados“ relativo às verificações no local do Anexo H da norma
09/AD&C/2015.

(ii) Supervisão dos OI CIM/AMP
Fase de análise e decisão das candidaturas
Os OI CIM/AMP procedem à análise das candidaturas e emitem um parecer que fica depositado em SI
NORTE2020 ou SIIFSE2020.
Os OI CIM/AMP dispõem de 40 dias úteis como prazo máximos, contados a partir da data de encerramento de
cada concurso, para disponibilizar à AG no respetivo Sistema de Informação os pareceres sobre as
candidaturas.
Este prazo máximo para disponibilização do parecer não inclui o prazo de 10 dias úteis para período de
eventuais esclarecimentos e de 15 dias úteis para os pareceres relativos a peritos externos.
O prazo restante, face ao período para decisão sobre as candidaturas estabelecido regulamentarmente (60
dias úteis), será o prazo de que dispõe a AG, através do STSTATI, para proceder à verificação dos pareceres
supra referidos.
A supervisão do STSTATI nesta fase incide sobre:


O acompanhamento dos timings de inserção de pareceres por parte dos OI CIM/AMP.



A validação da análise realizada pelos OI CIM /AMP.

Para as candidaturas apresentadas em cada concurso, líquidas de desistências (ou seja, com parecer dos OI
CIM/AMP), é efetuada uma amostra aleatória abrangendo 10% das candidaturas apresentadas garantindo que
serão supervisionados pareceres (elegíveis e não elegíveis) de todos os OI CIM/AMP.
Durante o processo de análise e validação, o STSTATI poderá solicitar junto dos OI CIM/AMP esclarecimentos e
as correções aos pareceres inseridos no Sistema de Informação.
Como suporte à realização desta análise o STSTATI utiliza a ficha de verificação anexa ao Manual de
Procedimentos, cujo registo em Sistema ocorre em concomitância com o processo de verificação e preparação
da informação de suporte à Comissão Diretiva.
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Findo o processo de supervisão, o STSTATI elabora a informação que é submetida para apreciação da Comissão
Diretiva que tomará as decisões sobre todas as candidaturas apresentadas no Aviso.
Fase de execução dos projetos
A supervisão da AG, através do STGF, nesta fase incide sobre:


O acompanhamento dos timings de análise dos pedidos de pagamento por parte dos OI CIM/AMP.



A validação das análises realizadas pelos OI CIM/AMP, seja no que respeita aos procedimentos de
contratação pública seja no que respeita à elegibilidade da despesa.

Na fase de execução, o STGF acompanha através do SI NORTE2020 ou do SIIFSE2020 a evolução da execução
das operações e as tarefas que, nesta matéria, estão atribuídas aos OI CIM/AMP.
Os pedidos de pagamentos são analisados pelas estruturas técnicas dos OI CIM/AMP, procedendo ao
preenchimento de uma ficha de verificação dos pedidos de pagamento, a qual integra o respetivo Sistema de
Informação.
A supervisão desta tarefa é efetuada de forma sistemática pelo STGF, antes da validação da respetiva despesa
e, quando aplicável, do registo da correspondente autorização de pagamento. O resultado desta supervisão
fica registada na ficha de supervisão do pedido de pagamento, inserida no respetivo Sistema de Informação.
Fase de encerramento
O STSTATI acompanha, através do SI NORTE2020 ou do SIIFSE2020, o encerramento dos projetos contratados
e as tarefas que, nesta matéria, estão atribuídas aos OI.
Os OI CIM/AMP na fase de encerramento das operações são responsáveis por proceder à análise dos
documentos que suportam esse encerramento, nomeadamente os Relatórios de Execução Final das operações
(FEDER) ou os Pedidos de Saldo Final (FSE) e elaborar a respetiva ficha de análise.
No âmbito da supervisão, de forma sistemática, a análise efetuada pelos OI CIM/AMP é validada pelo STSTATI
em articulação com o STGF.
Finda a tarefa de verificação da conformidade, cabe ao STSTATI elaborar a informação a ser remetida à
Comissão Diretiva para aprovação do encerramento das operações.
A decisão da Comissão Diretiva sobre a análise realizada ao encerramento da operação é enviada ao
beneficiário pelo OI CIM /AMP responsável, que efetua, ainda, o follow-up de eventuais recomendações que
nesse âmbito tenham sido emitidas. Uma vez demostrado pelo beneficiário, junto dos OI CIM/AMP a satisfação
de recomendações pendentes é possível dar seguimento ao processo de encerramento da operação e
autorização do pagamento final.
Fase de verificações no local
O Plano Anual de visitas é aprovado pela Comissão Diretiva e notificado pelo STAC por e-mail, solicitando que
estes, no prazo de 5 dias úteis, remetam a sua proposta de calendário para a realização das visitas, atentos os
prazos internos estabelecidos para o reporte dos resultados, garantindo que o respetivo resultado possa ser
integrado nas contas anuais da AG.
A supervisão do Plano Anual de visitas será efetuado pelo STAC, no que respeita ao cumprimento dos prazos e
pelo STSTATI no que respeita à execução das visitas. O STSTATI efetua pelo menos uma supervisão direta
acompanhando, em cada OI, uma das visitas ao local programadas.
No final de cada Plano Anual, o ST responsável elabora um memorando que remete ao STAC com a análise
global dos resultados obtidos, a identificação de eventuais constrangimentos sentido na execução do plano e,
se necessário, com propostas de revisão de metodologias adotadas quer no que respeita à execução das tarefas
delegadas, quer no que respeita à metodologia utilizada por aquele ST na supervisão dessas tarefas delegadas.
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O ST responsável reporta ao STAC os principais resultados obtidos/os tipos de erro detetados e se for o caso o
impacto financeiro desses erros, para que essa informação seja vertida para o quadro 2.1 “Síntese dos
principais resultados“ relativo às verificações no local do Anexo H da norma 09/AD&C/2015.

D.3.3 | Dimensão 3- Supervisão periódica (ou ex post)
Enquadram-se ainda na supervisão da AG às funções delegadas nos OI as tarefas realizadas numa base
periódica:
(i) a verificação do cumprimento das responsabilidades e obrigações estabelecidas nos contratos de delegação
de competências
A articulação com cada OI é promovida através de reuniões em base regular e com uma periodicidade
mínima de 6 meses com vista à monitorização da execução das competências delegadas, sem prejuízo de
outras de reuniões de caráter extraordinário que se revelem necessárias.
De salientar que nas reuniões a realizar é estabelecida uma ordem de trabalhos previamente aprovada
pelas partes, estabelecendo as matérias a tratar, sendo elaborada a respetiva ata, sob proposta do OI, a
aprovar pela AG.
Encontra-se, ainda, previsto nos contratos de delegação de competências celebrados, um mecanismo
complementar de acompanhamento da atividade delegada nos OI, que consiste na obrigação destes
apresentarem pelo menos o relatório anual de execução, reportado a 31 de dezembro do ano civil
precedente, a qual deve conter as principais informações sobre a execução física e financeira das
tipologias de operações, quer em termos de realização, quer em termos de resultado, suscetível de
permitir uma avaliação dos progressos alcançados na realização dos objetivos e metas definidas.
Os relatórios anuais de execução são objeto de uma avaliação técnica, pelas unidades da AG responsáveis
pela supervisão dos OI – STSTATI, STIDICE, STGF e UASI - e poderão dar origem à emissão de orientações
ou recomendações que serão transmitidas por escrito, pelas primeiras, aos OI.
(ii) a reperformance das verificações efetuadas pelos OI
Para efeitos de garantia de uma adequada aplicação pelos OI dos procedimentos e metodologias de
análise e de verificações de gestão é efetuado, pela AG, uma reperformance (re-execução) desses
mesmos procedimentos.
As verificações de reperformance são efetuadas pelo STSTATI, STIDICE, STGF ou UASI, unidades da AG com
responsabilidade do acompanhamento dos OI, com base numa amostra aleatória simples de operações
de abrangendo todos os OI e as diferentes fases da vida da operação, ou seja:
1) Fases de seleção das operações - 2 operações por OI no ano contabilístico
2) Fase de execução das operações - 2 operações por OI no ano contabilístico
3) Fase de encerramento das operações - 2 operações por OI no ano contabilístico
4) Verificações no Local - 1 verificação no local por OI no ano contabilístico.
A análise do resultado das verificações de reperformance é vertida no memorando que o STSTATI, o
STIDICE e a UASI elaboram e inclui a informação necessária para o preenchimento do quadro 2.2
“Procedimentos de supervisão realizados sobre os OI“ relativo às verificações no local do Anexo H da
norma 09/AD&C/2015
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D.3.4 | Resultados
No âmbito da supervisão, caso sejam detetadas falhas ao nível das verificações, quer da conformidade dos
procedimentos, quer da reperformance, a AG garante a criação/revisão de procedimentos de modo a colmatar
tais situações. Além disso, desencadeia os necessários mecanismos de correção, regularização e emissão de
recomendações junto dos OI. Tais insuficiências são transmitidas aos OI através de comunicação via correio
eletrónico.
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MÓDULO E | RECUPERAÇÕES E IRREGULARIDADES

E.1 | SISTEMA DE DÍVIDAS E RECUPERAÇÕES (SDR)

Enquadramento
De acordo com a alínea h) do artigo 72.º do Regulamento (UE) 1303/2013, o Sistema de Gestão e de Controlo
do NORTE 2020, no respeito pelo princípio da boa gestão financeira estabelecido no artigo 4.º, n.º 8 do citado
regulamento, deve assegurar a prevenção, deteção e correção de irregularidades, incluindo fraudes, e a
recuperação de montantes indevidamente pagos, juntamente com os eventuais juros de mora.
Os procedimentos a desencadear no âmbito de um processo de recuperação encontram-se estabelecidos no
artigo 26.º do DL 159/2014.
Sobre esta temática, a AD&C aprovou a Norma 11/AD&C/2015 que visa promover a operacionalização do
Sistema de Dívidas e Recuperações nos Programas FEDER, FSE, FEAC e Fundo de Coesão para o Portugal 2020
(SDR2020), bem como identificar os elementos de informação necessários ao acompanhamento individual de
cada um dos processos de dívida pelos vários intervenientes.
Todos os montantes indevidamente pagos, independentemente da modalidade de recuperação adotada,
deverão ser registados no SDR2020. Esta obrigação é aplicável aos montantes ocorridos nas operações
financiadas no âmbito do Portugal 2020, designadamente, os que resultem de irregularidades ou anomalias,
inerentes à não elegibilidade da despesa ou da falta de cumprimento das regras gerais dos FEEI, dos
regulamentos específicos do PO ou dos termos de aceitação, bem como os resultantes da perda de qualquer
requisito de concessão do apoio, assim como os juros associados àquelas devoluções independentemente da
obrigatoriedade de comunicação da irregularidade ao Organismo de Luta Anti- Fraude (OLAF).
As situações de irregularidades ou de anomalias podem ser detetadas no âmbito de:
a) verificações administrativas ou no local das operações realizadas pela AG e/ou OI ou ainda na sequência
de situações reportadas pelos beneficiários;
b) desistência por parte do beneficiário, no todo ou em parte, da realização de uma operação, ou de rescisão
de financiamento;
c) do encerramento da operação, quando se verifique que a despesa final validada é inferior aos pagamentos
efetuados;
d) de auditorias realizadas ao PO, nomeadamente pela AA, pela estrutura segregada da AD&C, pela CE, pelo
Tribunal de Contas Europeu, pelo OLAF ou outras entidades de controlo (v.g. Tribunal de Contas ,
inspeções setoriais), bem como de ações de controlo pela AC.
O SDR2020 opera em estreita ligação com o SI AUDIT202060, a fim de garantir o reporte da informação e a sua
conformidade decorrentes de ações de controlo/auditoria, ficando assim assegurada uma parte substancial da
informação do registo de dívidas do tipo irregularidade. A interoperabilidade entre estes dois Sistemas permite

60

Este Sistema concentra o registo e arquivo da informação relativa a todos os controlos e auditorias realizadas pelas diferentes entidades de controlo
nacionais e comunitárias, bem como as verificações no local da responsabilidade da AG e / ou OI, incluindo as irregularidades comunicadas à OLAF, ao
abrigo do art.º 122 do Regulamento (UE) 1303/2013.
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dispor de informação atualizada, incluindo a possibilidade do pré-registo de dívida sujeito a posterior
confirmação pela AG e a emissão de reportes com informação consolidada no SDR2020.
Enquanto referencial de informação/histórico de dívidas no âmbito do FEDER, FSE, FC e FEAC, o SDR2020 influi
ainda na determinação dos códigos de idoneidade, fiabilidade e dívida a atribuir aos beneficiários dos FEEI que
constam da base de dados de promotor disponível no Balcão 2020.

Intervenientes
No âmbito do NORTE 2020, é da responsabilidade do STGF a formalização, o acompanhamento e o registo no
SDR2020 dos processos de dívida, independentemente da situação que deu origem a cada processo.
Excetua-se desta regra, a formalização dos processos de dívida junto dos beneficiários decorrentes de
auditorias e de ações de controlo promovidas pelas entidades identificadas na alínea d) do ponto E.1.1 e pelo
STAC, em que a responsabilidade é do próprio STAC.
De referir ainda que, considerando que a situação que origina uma dívida pode decorrer de verificações levadas
a cabo por outra unidade da AG que não o STGF, ou por um OI, essa unidade deverá reportar ao STGF para que
desencadeie o processo de recuperação do montante em dívida, nos termos definidos no ponto que se segue.

Procedimentos
1. Uma vez identificada uma situação não conforme (anomalia ou irregularidade), a unidade competente
inicia o procedimento administrativo, comunicando ao beneficiário por escrito o sentido provável da
decisão a proferir, de forma fundamentada, havendo obrigatoriamente lugar a audiência de interessados,
nos termos do Código do Procedimento Administrativo, por um prazo não inferior a 10 dias úteis.
2. Após ponderação da informação apresentada pelo beneficiário, na audiência de interessados, a AG emite
decisão final e a unidade competente comunica-a por escrito ao beneficiário.
Nesta comunicação, o beneficiário é informado: (i) da consequência do ato administrativo que praticou,
ou seja a constituição da dívida; (ii) de que a dívida será recuperada por compensação, caso existam
créditos apurados (despesa apresentada e validada pela AG) na operação associada à dívida ou noutra
operação do beneficiário no NORTE 2020, que lhe permitam fazer a compensação.
3. Considera-se constituída uma dívida quando é tomada uma decisão final no âmbito do procedimento
administrativo por parte da AG e a mesma é comunicada ao beneficiário. Esta comunicação da decisão
final determina a data em que o STGF procede ao primeiro registo no SDR2020 (ou ao envio através do
SIIFSE nas dívidas FSE) da constituição da dívida.
4. Nas situações em que o beneficiário venha a recorrer da decisão final da AG e por decisão judicial aquela
reclamação for considerada procedente, o STGF regista uma nova versão da dívida anulando os montantes
a recuperar e procedendo ao encerramento da dívida com a data em que a decisão judicial lhe tiver sido
comunicada.
5. A recuperação é efetuada pela AG por compensação com montantes devidos ao beneficiário já apurados
no âmbito do NORTE 2020 (despesa apresentada pelo beneficiário e validada pela AG).
Todas as dívidas integralmente compensadas, pela AG, com créditos devidos ao beneficiário no âmbito do
NORTE 2020, são obrigatoriamente registadas no SDR2020, podendo o seu encerramento ter lugar no
registo inicial.
6. Sempre que não haja créditos apurados devido a despesa não apresentada pelo beneficiário ou não
validada pela AG) a dívida só pode ser recuperada pela AD&C.
Nestes casos, o STGF procede à notificação do beneficiário informando sobre a entidade competente para
a recuperação do montante em dívida.
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7. Não sendo concretizável a compensação nos termos previstos no número anterior, a mesma é
obrigatoriamente efetuada pela AD&C.
Depois de registada a dívida no SDR2020 pelo STGF ou, em caso de uma dívida criada por “pré-registo” a
partir do SI AUDIT2020, após a sua confirmação pela AG e a criação da correspondente versão 1, a AD&C
inicia de imediato a recuperação por compensação no âmbito do NORTE 2020 ou noutro PO, no mesmo
ou noutro Fundo, em função dos pedidos de pagamento que se encontrarem submetidos.
8. Não sendo concretizável a recuperação total ou parcial do montante em dívida por compensação, a
recuperação será feita por reposição.
9. A não comprovação atempada de pagamentos a título de adiantamento contra garantia, ou de
pagamentos contra fatura, mediante a apresentação de despesas, constitui um pagamento indevido e
como tal deve a respetiva dívida ser registada no SDR2020.
10. A recuperação das dívidas que resultem do incumprimento na comprovação de pagamentos contra
garantia, será primeiramente efetuada por execução da mesma, emitida em nome da AD&C.
O montante remanescente da dívida, pelo valor não sujeito a garantia, será recuperado por compensação
ou por reposição, nos termos previstos nos números anteriores.
11. A competência para efetuar a recuperação por reposição é da AD&C, que para o efeito notifica o
beneficiário devedor do montante a repor e do prazo de reposição de 30 dias úteis, contados a partir da
receção da notificação.
12. Todas as notificações devem ser comunicadas aos beneficiários através de correio eletrónico via Balcão
2020 ou de outro meio de transmissão escrita e eletrónica de dados.
13. Nos termos do n.º 13 do artigo 26.º do DL 159/2014, a entidade competente para a recuperação do
montante em dívida pode prescindir de recuperar quantias iguais ou inferiores a 100 euros, aferidas por
beneficiário e por operação. Neste caso, a dívida registada no SDR2020 é encerrada pela AD&C.
14. Em caso de incumprimento do prazo de 30 dias úteis para a recuperação, são devidos juros de mora à taxa
aplicável às dívidas fiscais ao Estado, atento o disposto no n.º 1 do artigo 3.º do DL 73/99, que estabelece
que a taxa de juros de mora tem vigência anual com início em 1 de janeiro de cada ano, sendo apurada e
publicitada pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E. através de aviso a
publicar no Diário da República.
15. No decurso do processo de recuperação ficam suspensos os pagamentos ao beneficiário devedor no
montante do valor em dívida, salvo nas situações em que é aprovado um plano faseado de reposição, caso
em que o montante suspenso é reduzido na exata proporção do cumprimento do referido plano de
reposição.
16. Findo o prazo da recuperação por reposição e não tendo sido concretizada a recuperação nem por
reposição nem por compensação, a AD&C, comunica ao beneficiário concedendo-lhe um prazo adicional
de 15 dias úteis para a realização da reposição pelo montante em dívida, sendo que, na ausência da
liquidação do valor em dívida ou de acordo para pagamento em prestações, dará início a um procedimento
de recuperação através de cobrança coerciva.
17. Em caso de recuperação parcial da dívida, o montante recuperado é primeiro imputado aos juros legais e
moratórios que se mostrem devidos e só depois ao Fundo ou à contrapartida pública nacional (CPN), caso
aplicável.
18. A AD&C é igualmente responsável pela autorização da reposição em prestações, conforme previsto no nº
6 do artigo 26º do DL 159/2014.
19. Para o efeito, deve o beneficiário apresentar à entidade competente para a recuperação do montante em
dívida, durante o prazo de recuperação por reposição, um requerimento fundamentado para a reposição
voluntária mediante um plano faseado, cujo deferimento depende das seguintes condições cumulativas:
a) Não exceder o limite máximo de 36 prestações mensais;
b) Códigos de idoneidade, fiabilidade e dívida atribuídos ao beneficiário;
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c) Sujeição ao pagamento de juros compensatórios à taxa fixada nos termos do n.º 1 do artigo 559.º
do Código Civil.
20. Na fixação do plano de pagamento de prestações, a entidade competente para a recuperação do
montante em dívida adotará como referencial mínimo para o valor de cada prestação, o montante
correspondente ao valor de uma unidade de conta à data do deferimento mencionado no parágrafo
anterior.
21. Quando for autorizado a reposição em prestações, o incumprimento de uma prestação determina o
vencimento imediato das restantes.
22. Em caso de incumprimento do dever de repor, a entidade competente para a recuperação do montante
em dívida promove a mesma através de mecanismo legalmente previsto no n.º 9 do art.º 26 do DL
159/2014.
23. Quer na reposição voluntária de montantes em dívida, quer em sede de execução fiscal os titulares dos
órgãos de direção, de administração ou de gestão dos beneficiários respondem subsidiariamente pelos
montantes em dívida, à data da prática de factos que determinam a recuperação dos respetivos apoios,
nos termos previstos no artigo 153.º do Código de Procedimento e de Processo.
24. A AD&C pode efetuar a recuperação de dívidas geradas em anteriores períodos de programação,
independentemente do PO e Fundo a que os montantes apurados e devidos ao beneficiário respeitem.
25. As notificações ao beneficiário via Balcão 2020, no âmbito do processo de recuperação de dívidas, como
previsto no ponto 16, serão asseguradas transitoriamente por via postal, através de carta registada com
aviso de receção.
Principais conceitos adotados
a) Dívida - montante financeiro a recuperar, por execução de garantias prestadas, por compensação ou
reposição, junto do beneficiário de uma operação, em consequência da verificação de desconformidade,
irregularidade ou erro administrativo.
b) Constituição da dívida – considera-se constituída uma dívida quando for emitida uma decisão final no
âmbito do procedimento administrativo por parte da AG e a mesma é comunicada por escrito ao
beneficiário. Esta comunicação determina a data em que deve a AG deve proceder ao registo no SDR2020
da constituição da dívida.
c) Erro administrativo ou técnico - erros assumidos por parte da Gestão (AG ou OI) que conduziram a um
pagamento excessivo que se revela ter de ser recuperado.
d) Anomalia - situação identificada pela AG, OI ou pelo beneficiário, nomeadamente no que se refere a erros
administrativos ou técnicos relativamente à elegibilidade da despesa, erros praticados pelo beneficiário
e identificados pelo próprio junto da AG/OI, ou decorrentes de desistência total ou parcial de
financiamento, encerramento da operação por valor inferior ao pago e rescisões.
e) Irregularidade – uma violação do direito da União, ou do direito nacional relacionado com a sua aplicação,
resultante de um ato ou de uma omissão de um operador económico envolvido na execução dos FEEI
que tenha, ou possa ter, por efeito lesar o orçamento da União através da imputação de uma despesa
indevida a este orçamento.

Documentos de referência
Norma 11/AD&C/2015 - Norma sobre o Sistema de Dívidas e Recuperações nos Programas FEDER, FSE, FEAC e Fundo de
Coesão para o Portugal 2020 (SDR2020)
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E.2 | COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES AO OLAF

Enquadramento
O reporte de irregularidades (inclui irregularidades, suspeitas de fraude e fraude) ao OLAF é assegurado por
meios eletrónicos através do sistema de comunicação Irregularity Management System (IMS), que permite a
criação de um sistema articulado de comunicação, baseado na existência de utilizadores da AA e da AD&C,
com perfis de consulta, ou consulta e registo de casos, ou consulta, registo, validação e remessa das
comunicações ao OLAF, consoante as prerrogativas detidas.

Intervenientes
- Unidades orgânicas responsáveis pelo acompanhamento das operações (STIDICE E UASI, STSTATI, UACHISE, STGF),
STAC e o STCG
- AD&C
- IGF

Procedimentos
Com base na experiência obtida em períodos de programação anteriores, desenhou-se o SI AUDIT2020 que
transfere para o sistema IMS a informação contida em determinados campos comuns pré-definidos,
trimestralmente e de forma automática por upload, relativamente aos casos que cumpram cumulativamente
os seguintes critérios:


Existência de despesa não elegível cofinanciada pelo orçamento comunitário que tenha sido objeto
de certificação à Comissão.



Inelegibilidade associada a relatório concluído no trimestre anterior ao do mês em que se realiza a
pesquisa.



Montante igual ou superior ao limiar de comunicação (10.000€) ou inferior a esse limite sempre que
o caso apresente indícios da prática de ilícitos penais.

O SI AUDIT2020 concentra todos os controlos (resultantes das verificações no local por parte das AG e OI) e
das auditorias (realizadas pela AA, pela estrutura segregada de auditoria da AD&C e pelas outras entidades
nacionais e comunitárias.
Enquanto o SI AUDIT2020 não entrar em produção serão aplicados procedimentos para garantir a necessária
confiança dos dados a reportar, quer para efeitos de registo dos controlos e das auditorias, quer para o reporte
de irregularidades.
Os circuitos e procedimentos definidos para o período de programação 2014-2020 acrescentam segurança e
rigor, uma vez que introduzem mais níveis de validação e privilegiam a automatização na comunicação SI
AUDIT2020/IMS, que assegura da melhor forma a qualidade e a integralidade dos dados a comunicar ao OLAF.
O processo para a comunicação de irregularidades é desenvolvido trimestralmente, durante os dois meses
seguintes ao final de cada trimestre.
Assim, o prazo regulamentar para as comunicações ao OLAF termina em maio, agosto, novembro e fevereiro,
consoante se trate do 1º, 2º, 3º ou 4º trimestre, compreendendo as seguintes etapas:


Até ao dia 10 do mês seguinte ao final de cada trimestre, as entidades registam no SI AUDIT2020 as
conclusões e as constatações resultantes de todas as auditorias e verificações que realizaram. Assim,
aquele sistema regista todas as situações enquadráveis no conceito de irregularidade, e passíveis de
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comunicação, designadamente em função do valor. A AD&C assegura o registo no sistema das
irregularidades detetadas, quer pelas autoridades comunitárias (CE, OLAF e Tribunal de Contas
Europeu), quer pelo Tribunal de Contas. Nestes casos, o prazo aplicável é o do trimestre em que as
autoridades nacionais recebem o relatório final ou documento que encerra o processo de
contraditório ou de negociação com a CE;


Até ao dia 20 do mês seguinte ao final de cada trimestre, a Estrutura Segregada de Auditoria da
Agência, após proceder a uma análise de conformidade da informação registada no SI AUDIT2020,
informa a Autoridade de Auditoria acerca das irregularidades, detalhadas por Fundo e período de
programação, passíveis de comunicação nesse trimestre. Como o tratamento dos casos tem de ter
por suporte documentação mínima indispensável para a sua análise, o registo dos processos deve ser
acompanhado da divulgação da informação e/ou consulta via SI AUDIT2020 da documentação
pertinente.



Até ao dia 10 do segundo mês após cada trimestre, as autoridades nacionais aprovam as
comunicações por processo de consulta escrita. Para o efeito, a AA, para confirmação dos elementos,
remete à Estrutura Segregada de Auditoria, as listagens que identificam a totalidade dos casos
propostos para comunicação no trimestre. As deliberações de não comunicação de um caso devem
ser fundamentadas com referência aos documentos que as suportam. A suspensão da comunicação
de um caso pode ocorrer, até ao máximo de dois trimestres, quando existam dúvidas fundamentadas
sobre a sua qualificação. Os casos que tenham sido objeto de participação ao Ministério Público não
são passíveis de suspensão.



Até ao dia 20 do segundo mês após cada trimestre,os casos são registados no sistema IMS, numa fase
inicial por importação de ficheiro específico, posteriormente por transmissão direta (upload) através
do SI AUDIT2020.



No prazo regulamentar, ou seja, até ao final do segundo mês após cada trimestre, é assegurada a
transmissão ao OLAF, via IMS, das comunicações (novos casos e respetivas atualizações). O reporte
dos casos é promovido em exclusivo pela AA.

O fluxograma seguinte apresenta o circuito aplicável em matéria de comunicação de irregularidades ao OLAF,
nos termos do n.º 2 do artigo 122.º do Regulamento (UE) 1303/2013, para os casos detetados no âmbito dos
FEEI.
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Figura 9 - Circuito aplicável em matéria de comunicação de irregularidades ao OLAF
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MÓDULO F | PEDIDOS DE PAGAMENTO INTERCALARES E CONTAS ANUAIS

F.1 | PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DOS PEDIDOS DE PAGAMENTO INTERCALARES

Enquadramento
De acordo com o disposto na alínea a) do artigo 126.º do Regulamento (UE) 1303/2013, a AC é responsável
por apresentar à CE os pedidos de pagamento e certificar que os mesmos resultam de sistemas fiáveis de
contabilidade, baseiam-se em documentos comprovativos verificáveis e foram verificados pela AG.
Para efeitos da elaboração e apresentação dos pedidos de pagamento, a AC, nos termos das alíneas e) e f) do
artigo 126.º do citado regulamento, deve, por um lado, certificar-se que recebeu informação adequada da AG
sobre os procedimentos e as verificações realizados em relação à despesa e, por outro, ter em conta os
resultados de todas as auditorias efetuadas pela própria autoridade de auditoria ou realizados sob a sua
responsabilidade.
Sobre esta matéria a AD&C elaborou a Norma 06/AD&C/2015 com o objetivo de difundir pelas AG os modelos
padronizados e as condições específicas a que devem obedecer a prestação de informação no âmbito da
elaboração e apresentação dos pedidos de pagamento intercalares.

Intervenientes
Pelo NORTE 2020, a elaboração dos pedidos de pagamento a apresentar à AC é da responsabilidade do STGF,
com a necessária colaboração do STAC.

Procedimentos
Os pedidos de pagamento são enviados regularmente à CE abrangendo os montantes inscritos nos sistemas
de informação da AG e da AC, apenas durante o exercício contabilístico, sendo que parte desses montantes
podem ser incluídos em pedidos de pagamento a apresentar ao abrigo de exercícios contabilísticos
subsequentes. De referir que os montantes a declarar em sede de pedido de pagamento são acumulados
apenas no exercício contabilístico e não no período de programação.
Tendo em conta o definido sobre o processo de apresentação de pedidos de pagamento pelos beneficiários e
consequente processo de verificação da elegibilidade da despesa associada e considerando que o SI
NORTE2020 e o SIIFSE2020 contêm as características obrigatórias definidas na Norma atrás citada, os pedidos
de pagamento intercalares serão apresentados, via web service, com base no conjunto de anexos definidos
pela AD&C: (i) certificado e declaração de despesas; (ii) lista de operações que contribuem para o pedido de
pagamento intercalar; (iii) adiantamentos pagos no âmbito de auxílios estatais (n.º 5 do artigo 131.º do
Regulamento (UE) 1303/2013) e incluídos no pedido de pagamento (cumulativos desde o início do PO) e (iv)
contribuições do Programa pagas aos IF, como referido no artigo 41.º do Regulamento (UE) 1303/2013 e
incluídas nos pedidos de pagamento (cumulativas desde o início do PO).
A formalização de cada pedido de pagamento intercalar pela AG, através do STGF e do STAC, considera:


A informação registada no SI NORTE2020 e no SIIFSE2020, no que respeita à despesa validada para o
período correspondente ao pedido de pagamento intercalar.
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A informação inscrita no sistema de informação de controlo e auditoria (designado SI Audit2020) quanto
às auditorias e aos controlos realizados pelas diferentes entidades nacionais e comunitárias, incluindo as
verificações no local da sua responsabilidade, bem como quanto ao tratamento conferido aos resultados
dessas auditorias e desses controlos, abrangendo a informação sobre as deficiências e/ou irregularidades
detetadas e o respetivo acompanhamento no contexto das verificações de gestão.



A disponibilização à Autoridade de Certificação de um acesso ao SI NORTE2020 e ao SIIFSE2020, com perfil
de consulta, que lhe permitirá reconciliar a despesa e a informação transmitida por web service, consultar
os resultados das verificações de gestão, comprovar a regularização das irregularidades detetadas que
tenham impacto na despesa e editar relatórios com informação detalhada, por pedido de pagamento
intercalar, ao nível da informação constante das listas recapitulativas da despesa.

Aquando da apresentação de cada pedido de pagamento intercalar, a AG garante o cumprimento da
regulamentação comunitária em matéria de gestão financeira, norteada pelos seguintes princípios
Tabela 39 – Princípios a respeitar na apresentação dos pedidos de pagamento intercalares
Princípio
1

A despesa declarada nos pedidos de pagamento intercalares é relativa
apenas ao exercício contabilístico em curso.

2

As despesas relativamente às quais tenham sido apuradas
irregularidades deverão ser deduzidas/estornadas pela AG e refletidas
na despesa declarada num pedido de pagamento intercalar do exercício
contabilístico ou o mais tardar até à apresentação das contas à AC
relativas a esse mesmo exercício.
Este procedimento deverá igualmente ser adotado para as situações
que configurem anomalias com impacte na despesa.

3

Após o envio do último pedido de pagamento intercalar do exercício
contabilístico, a AG não pode em circunstância alguma apresentar
novos acréscimos de execução nesse mesmo exercício. O último pedido
de pagamento intercalar encerra o exercício contabilístico e servirá de
base para elaboração das contas.
As eventuais deduções/estornos, após a apresentação do último pedido
de pagamento intercalar do exercício contabilístico, que decorram de
irregularidades detetadas no âmbito de auditorias e controlos
realizados sobre a despesa declarada nesse mesmo exercício – e cujos
resultados venham a ser conhecidos após a apresentação desse último
pedido –, devem ser contabilizados nesse exercício contabilístico e
declarados à AC no âmbito das contas relativas a esse mesmo exercício.
Para efeitos de uma pista de controlo suficiente, todas as
deduções/estornos realizados, independentemente do momento em
que venham a ser concretizadas, devem identificar o exercício
contabilístico em que a respetiva despesa foi declarada, bem como ser
acompanhadas de uma justificação.
Sempre que o montante a deduzir/estornar respeite a despesa
declarada em mais que um exercício contabilístico, o registo em sistema
de informação deverá refletir a repartição do montante em causa pelos
respetivos exercícios contabilísticos.

4

5

Atuação da AG
O SI NORTE2020, o SIIFSE2020 e o SGO2020 garantem o
bloqueamento das despesas incluídas em pedidos de pagamento
intercalares anteriormente comunicados à AC.
O SI NORTE2020, o SIFSE2020 e o SGO2020, pela mesma valência
acima descrita, também garantem o bloqueamento das despesas
de cada exercício contabilístico.
Após a deliberação da Comissão Diretiva do Programa sobre uma
situação de irregularidade com apuramento da respetiva despesa,
o STGF dará de imediato sequência ao seu estorno e a Estrutura
Técnica responsável pela operação procederá à correspondente
supressão do apoio, nos termos do disposto nos n.ºs 2 e 4 do artigo
143.º do Regulamento (UE) 1303/2013, procurando sempre que tal
ocorra dentro do exercício contabilístico ou o mais tardar até à
apresentação das contas à AC relativas a esse mesmo exercício.
Este procedimento será também adotado para as situações de
anomalia, na parte respeitante ao estorno da despesa.
O cumprimento deste princípio é garantido pelo descrito em 1.

O cumprimento deste princípio é garantido pelo descrito em 1. e
pela implementação de uma classificação específica que ficará
associada a este tipo de estornos, que permitirá à AG identificá-los
de forma a descrevê-los no resumo anual dos relatórios finais de
auditoria e controlos realizados (Anexo H), documento que integra
a conta anual.
O cumprimento deste princípio é assegurado pela existência de
campos próprios que integram o formulário específico deste tipo
de despesas no SI NORTE2020, no SIIFSE2020 e no SGO2020.

O SI AUDIT2020, sistema da responsabilidade da AC, visa concentrar num único ponto:


O registo e o arquivo da informação relativa a todos os controlos e auditorias realizados pelas diferentes
entidades de controlo nacionais e comunitárias, incluindo as irregularidades comunicadas ao OLAF;



O acompanhamento dos resultados dos controlos e das auditorias, nomeadamente o seguimento das
recomendações e o tratamento dos erros, bem como das irregularidades comunicadas ao OLAF.
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A disponibilização, a todo o momento, de informação atualizada relativa a todos os controlos e auditorias,
bem como ao acompanhamento das suas conclusões e recomendações.

O SI AUDIT2020 foi estruturado em torno de três módulos, seguindo as principais etapas de qualquer tipo de
auditoria/controlo, a saber: a planificação dos trabalhos, a gestão (registo de relatório e acompanhamento dos
respetivos resultados) e o tratamento de irregularidades (criação e comunicação de fichas de irregularidades
e respetivo acompanhamento).
Aos utilizadores do sistema é atribuído um perfil de acesso diferenciado consoante o tipo de intervenção em
questão, sendo que o STAC do NORTE 2020 tem um perfil para registo quer das verificações no local, quer das
medidas adotadas na sequência de recomendações das auditorias/controlos em que seja entidade auditada
e/ou destinatária de uma recomendação.
Importa sublinhar que o acompanhamento, por parte da AG, das deficiências e/ou irregularidades detetadas
no contexto das verificações no local e das auditorias e dos controlos realizados por entidades de controlo
nacionais e comunitárias, é realizado diretamente no SI AUDIT2020, que contempla as seguintes
funcionalidades: acompanhamento de recomendações, tratamento de erros sistémicos, acompanhamento do
erro e comunicações de irregularidades ao OLAF.
O SI AUDIT2020 permite que, no âmbito do acompanhamento de recomendações, a AG proceda à atualização
do estado das recomendações, informando sobre o cumprimento da recomendação, cabendo posteriormente
à entidade responsável pela realização da auditoria/controlo a avaliação do estado da implementação da
recomendação.
Relativamente ao tratamento de erros sistémicos, o STAC procede à delimitação do perímetro do erro e à
identificação no SI AUDIT2020 de todas as operações afetadas pelo erro sistémico constatado na operação
amostrada, bem como os respetivos montantes irregulares em causa, para posterior validação por parte da
entidade responsável pela realização da auditoria/controlo. O erro detetado é corrigido no respetivo Sistema
de Informação nas operações em que o mesmo tenha sido identificado.
O ciclo anual de certificação corresponde ao exercício contabilístico, iniciando-se a 1 de julho e concluindo a
30 de junho do ano seguinte (com exceção do primeiro exercício contabilístico, que corresponde ao período
de 1 de janeiro de 2014 a 30 de junho de 2015, e ao último exercício contabilístico que corresponde ao período
de 1 de julho de 2023 a 30 de junho de 2024).
A AG garante que o último pedido de pagamento intercalar é apresentado entre 1 e 31 de julho, após o
encerramento do exercício contabilístico precedente e, em qualquer caso, antes do primeiro pedido de
pagamento intercalar do exercício contabilístico seguinte.
Uma vez que não podem ser efetuados pagamentos intercalares caso o relatório anual de execução não tenha
sido enviado à CE em conformidade com as regras específicas dos fundos, a AG garante o envio desse relatório
dentro do prazo regulamentar de 31 de maio de cada ano.

Documentos de Referências
NORMA 06/AD&C/2015 – Pedidos de Pagamento Intercalares
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Cronograma

Figura 10 - Ciclo anual de certificação61

F.2 | INSTRUÇÃO DO PROCESSO DAS CONTAS ANUAIS

Enquadramento
O processo de elaboração das contas traduz uma mudança de paradigma introduzida pela instituições
comunitárias para o período de programação 2014-2020 – nomeadamente quanto à acrescida
responsabilidade exigida aos Estados-membros no âmbito da execução do orçamento em regime de gestão
partilhada – e enquadra-se no conjunto de obrigações que os Estados-membros devem cumprir em matéria
de gestão, controlo e auditoria, como estabelecido tanto no Regulamento Financeiro como no Regulamento
(UE) 1303/2013.
A AC, de acordo com o estipulado no artigo 126.º do Regulamento (UE) 1303/2013, é responsável por elaborar
as contas, certificar a sua integralidade, exatidão e veracidade, bem como certificar que a despesa inscrita nas
contas cumpre a legislação aplicável e corresponde às operações selecionadas para financiamento em
conformidade com os critérios do NORTE 2020 e com a legislação aplicável.
A AC apresenta à CE até 15 de fevereiro do exercício seguinte as contas relativas às despesas efetuadas
durante o período de referência e que tenham sido apresentadas para reembolso à Comissão. As contas
contemplam os pré-financiamentos e os montantes relativamente aos quais estão em curso ou foram
concluídos processos de recuperação.
As contas são acompanhadas por três elementos fundamentais:
1. Declaração de Gestão que, segundo os responsáveis pela gestão dos fundos, atesta que:
a) as informações são apresentadas corretamente e são completas e exatas;
b) as despesas foram utilizadas para os fins previstos, definidos nas regras setoriais;

61

Esta figura foi extraída da Norma 06/AD&C/2015.
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c) os sistemas de controlo estabelecidos oferecem as garantias necessárias quanto à legalidade e à
regularidade das operações subjacentes.
2. Resumo anual dos relatórios finais de auditoria e dos controlos realizados, com:
a) a garantia de que as informações são apresentadas corretamente e são completas e exatas;
b) o registo das medidas corretivas adotadas ou previstas
3. Parecer de um organismo de auditoria independente que:
a) estabelece se as contas apresentadas dão uma imagem verdadeira e fiel e se as despesas cujo reembolso
foi pedido à Comissão são legais e regulares;
b) determina se os sistemas de controlo estabelecidos funcionam adequadamente.
Nos termos da alínea e) do n.º 4 do artigo 125º do Regulamento (UE) 1303/2013, a responsabilidade pela
elaboração da declaração de gestão e pela síntese anual dos relatórios é da AG.
Sobre esta matéria a AD&C elaborou a Norma 09/AD&C/2015 com o objetivo de difundir pelas AG os modelos
padronizados e as condições específicas a que deve obedecer a prestação de informação de suporte à
elaboração das Contas.

Intervenientes
Pelo NORTE 2020, a elaboração das contas anuais a apresentar à AC é da responsabilidade do STGF e do
STAC

Procedimentos
(I) Procedimentos para elaborar a declaração de gestão
A declaração de gestão deve corroborar que:


as irregularidades identificadas nos relatórios de auditoria final ou de controlo, referentes ao exercício
contabilístico e relatadas na síntese anual anexada à declaração de gestão, foram devidamente tratadas;



quando necessário, foi dado acompanhamento adequado às irregularidades detetadas nos referidos
relatórios, através da aplicação de medidas corretivas, nomeadamente no que respeita ao sistema de
gestão e controlo;



as despesas que estão a ser sujeitas a avaliação, quanto à sua legalidade e regularidade, foram excluídas
das contas, uma vez que estão dependentes da conclusão da avaliação, para possível inclusão num
pedido de pagamento intermédio dos anos seguintes;



os dados relativos aos indicadores, às metas e aos progressos do programa operacional, são fiáveis;



são adotadas e devidamente implementadas medidas antifraude eficazes e proporcionais;



não existem questões não relevadas, relacionadas com a execução do programa operacional que
poderiam ser prejudiciais para a reputação da política de coesão.

Assim, atento o conteúdo da declaração de gestão, com facilidade se depreende a importância do contributo
do SI Audit2020, na medida em que este disponibiliza, a todo o momento, informação atualizada relativa a
todos os controlos e auditorias, bem como o acompanhamento das suas conclusões e recomendações.
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De acordo com o calendário definido na Norma 9/AD&C/2015, os elementos das contas anuais da
responsabilidade da AG têm de ser submetidos à AC até ao dia 15 de novembro do exercício contabilístico
seguinte.
Na esteira do alinhamento com o ciclo anual de contas do exercício contabilístico, o cumprimento da
programação das verificações no local – realização da verificação no local, produção e validação de relatório e
incorporação em reembolso ou saldo com decisão – tem como data limite de referência o final do mês de
setembro do exercício contabilístico seguinte, ainda que se considere a possibilidade de manutenção deste
exercício até à data de apresentação da declaração de gestão à AC.
A declaração de gestão baseia-se na síntese anual e é suportada num conjunto de procedimentos inerentes
ao adequado funcionamento do sistema de gestão e de controlo e que já serviram de suporte ao trabalho da
AG no âmbito da elaboração dos pedidos de pagamento intercalares.
As contas a apresentar à CE que correspondem ao exercício contabilístico seguem os modelos em anexo à
referida Norma, e incluem genericamente, para cada eixo prioritário e, quando aplicável, para cada categoria
de regiões, a seguinte informação:
a) o montante total da despesa elegível do exercício contabilístico, o valor acumulado desde o início do
Programa e a ventilação dessa informação por forma de financiamento e por formas de apoio;
b) o montante total das despesas elegíveis incluídas nos pedidos de pagamento apresentados à Comissão
no exercício contabilístico a que reporta (até 31 de julho);
c) o montante total dos pagamentos efetuados aos beneficiários;
d) os montantes retirados e recuperados durante o exercício contabilístico, os montantes a recuperar no
final do exercício contabilístico e os montantes não recuperáveis;
e) a reconciliação entre a despesa declarada para efeitos das contas e a despesa declarada em relação ao
mesmo exercício contabilístico nos pedidos de pagamento intercalares, acompanhada de uma
explicação sobre as eventuais diferenças;
f)

informação quanto aos montantes relativos a irregularidades deduzidos ou estornados durante o
exercício contabilístico relativos a despesas já incluídas nas contas de exercícios contabilísticos
anteriores;

Até 31 de julho, a AG envia para a AC o último pedido de pagamento intercalar do exercício contabilístico que,
por princípio, integra despesa decidida até 30 de junho.
O SI NORTE2020 e o SIIFSE2020 bloqueiam a despesa declarada em pedido de pagamento intercalar em cada
exercício contabilístico, sendo que a partir desta data e até à data a que reportam as contas anuais, são geradas
no sistema de informação os registos de todas as deduções ou estornos dos montantes irregulares detetados
no âmbito de auditorias, controlos e verificações no local, realizados sobre a despesa declarada em pedido de
pagamento intercalar referente àquele exercício e cujos resultados só foram conhecidos e concretizados após
a apresentação do último pedido de pagamento intercalar.
Para efeitos de uma pista de controlo suficiente, estas deduções ou estes estornos estão sempre associados
ao documento que lhes deu origem – relatórios de auditoria e controlo, devidamente numerados e datados e que se encontram igualmente residentes nos sistemas de informação, o que permite a todas as instâncias
conhecer o seu motivo.
De referir ainda que, caso as deduções ou os estornos tenham impacto nos adiantamentos pagos no âmbito
dos auxílios estatais e nas contribuições do Programa pagas aos instrumentos financeiros, são devidamente
refletidos na informação a prestar a este respeito pela AG.
Nos casos em que à data a que reportam as contas anuais se encontram ainda em curso processos de avaliação
da legalidade e regularidade de despesas incluídas em pedidos de pagamento intercalares do exercício
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contabilístico, essas despesas são integralmente excluídas do montante total da despesa elegível a declarar
para efeitos das contas.
O STGF é informado pelo STAC de todas as despesas que se encontram nesta situação e aquele procede à sua
anulação, através de um procedimento nos sistemas de informação e no que permite associar essa mesma
despesa, agora com sinal negativo.
Aquando do tratamento final desses processos, já em período posterior ao apuramento das contas anuais, a
totalidade ou parte dessa despesa que venha a ser considerada legal e regular pode ser incluída num pedido
de pagamento intercalar relativo a um exercício contabilístico subsequente.
Para efeitos de uma pista de controlo suficiente, estas situações particulares são devidamente identificadas e
acompanhadas, através de criação de codificação nos sistemas de informação que as permite associar ao
procedimento descrito e de alguma forma justificar a sua futura reintrodução num pedido de pagamento
intercalar.
Sempre que sejam identificados montantes irregulares relativos a despesas incluídas nas contas de um
exercício contabilístico anterior, o STGF procede imediatamente à sua correção, de forma a que esses
montantes sejam refletidos, posteriormente, num pedido de pagamento intercalar do exercício contabilístico
em que a irregularidade é detetada.
Atendendo a que estas irregularidades e respetivas regularizações têm de ser reportadas à CE no âmbito das
contas, nos moldes do Anexo F. da Norma 09/AD&C/2015, o SI NORTE2020 e o SIIFSE2020 identificam o
exercício contabilístico em que a respetiva despesa foi declarada. Esta identificação é possível, pois estes
sistemas associam cada documento comprovativo de despesa ao respetivo pedido de pagamento intercalar e,
logo, ao exercício contabilístico.
Do mesmo modo, sempre que o montante a deduzir ou a estornar respeite a despesa declarada em mais do
que um exercício contabilístico, o registo nos sistemas de informação permite identificar a repartição do
montante em causa pelos respetivos exercícios contabilísticos.

(II) Procedimentos para elaborar a síntese anual dos relatórios finais de auditoria e dos controlos realizados
O STAC em articulação com o STGF elabora o resumo anual dos relatórios finais de auditoria e dos controlos
realizados que fornece uma visão global sobre o funcionamento do sistema de gestão e de controlo do
Programa baseada, quer nos resultados das auditorias/controlos realizados, durante o exercício contabilístico,
pelas diferentes entidades nacionais e comunitárias com responsabilidades nesta matéria, quer nos resultados
das verificações de gestão realizadas pela AG ou pelos OI.
A informação de suporte à elaboração das contas, a prestar pela AG, no que respeita ao resumo anual dos
relatórios finais de auditoria, obedecerá ao modelo Anexo H – Resumo anual dos relatórios finais de auditoria
e dos controlos realizados, constante da Norma 09/AD&C/2015 e inclui a seguinte informação:


Uma síntese dos principais resultados (conclusões e recomendações), da opinião de auditoria e do
seguimento das conclusões e recomendações de todas as auditorias e controlos realizados durante o
exercício contabilístico sobre o Programa, nomeadamente das auditorias realizadas pela AA ou sob a sua
responsabilidade, pela AC e pelas entidades comunitárias.



Uma síntese dos principais resultados (conclusões e recomendações) das verificações de gestão realizadas
pela AG, incluindo a estratégia de controlo adotada e os procedimentos de supervisão realizados sobre os
OI.



Uma análise da natureza e da extensão dos erros e das deficiências identificadas no sistema – incluindo as
deficiências de caráter sistémico – e o subsequente seguimento (medidas corretivas adotadas ou
previstas).
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Informação quanto à implementação de medidas preventivas e corretivas em caso de identificação de
erros sistémicos.



Identificação das eventuais deduções ou estornos realizados após a submissão do último pedido de
pagamento intercalar e até à submissão das contas à AC decorrentes de verificações de gestão.

A elaboração deste resumo anual dos relatórios finais de auditoria e dos controlos utiliza para o efeito a
informação registada no SI AUDIT2020 cuja conceção e desenvolvimento permite:


concentrar num único ponto o registo e o arquivo da informação relativa a todos os controlos e auditorias
realizados pelas diferentes entidades de controlo nacionais e comunitárias, incluindo as irregularidades
comunicadas ao OLAF;



realizar o acompanhamento dos resultados dos controlos e auditorias, nomeadamente o seguimento das
recomendações e o tratamento dos erros, bem como das irregularidades comunicadas ao OLAF;



disponibilizar, a todo o momento informação, atualizada relativa a todos os controlos e auditorias, bem
como o acompanhamento das suas conclusões e recomendações.

Este sistema funciona como repositório de informação, permitindo o registo de todos os relatórios finais de
auditoria realizados e, em simultâneo, o acompanhamento das deficiências e/ou irregularidades detetadas no
contexto das verificações no local e das auditorias e controlos realizados por entidades de controlo nacionais
e comunitárias, pelo que constitui uma ferramenta fulcral para a elaboração do resumo anual dos relatórios
finais de auditoria e dos controlos, complementada com o SI NORTE2020, no que concerne à informação
relativa às restantes verificações de gestão.
Enquanto o SI AUDIT2020 não entrar em produção é adotada a solução de contingência utilizando-se, para
efeitos da elaboração da síntese anual dos controlos, os ficheiros preenchidos pela AG, que integram a
informação relativa às auditorias e aos controlos (registo de relatório final e acompanhamento dos respetivos
resultados).
Apesar de a responsabilidade pela elaboração do resumo anual dos relatórios finais de auditoria e dos
controlos estar acometida ao STAC, cabe, no entanto, às restantes Unidades da AG remeter a este ST os seus
contributos no sentido de ser reunida toda a informação necessária para o efeito, nos termos da Norma n.º
9/AD&C/2015, tais como:


A lista de todas as verificações de gestão realizadas pela AG, ou pelos OI, a quem essas funções foram
delegadas, o resumo e a avaliação dos seus resultados, incluindo informações sobre os principais
problemas identificados (natureza e extensão dos erros e irregularidades identificadas nos sistemas) e as
medidas corretivas implementadas ou previstas, para melhorar o funcionamento dos sistemas de gestão
e controlo, e evitar a repetição das irregularidades sistémicas identificadas. Esta informação será
compilada com recurso aos Sistemas de Informação do NORTE 2020, nos termos do modelo que consta
no anexo H à Norma n.º 9/AD&C/2015 (quadros 1 e 2 relativas às verificações de gestão).



A identificação da estratégia de controlo adotada pela AG, nomeadamente o grau de cobertura das
verificações administrativas e os critérios utilizados para a seleção da amostra.



A descrição dos procedimentos de supervisão realizados sobre os OI, o resumo das principais conclusões
e o respetivo impacto financeiro, nos termos do quadro 1.2 relativo às verificações de gestão do anexo H
à Norma n.º 9/AD&C/2015.



A lista de todos os relatórios finais de auditoria/controlo, realizados durante o exercício contabilístico, a
identificação da entidade responsável pela execução da auditoria ou do controlo, uma breve descrição da
opinião de auditoria, o resumo e a avaliação dos seus resultados (conclusões e recomendações),
identificação da natureza e da extensão dos erros e das fragilidades detetadas, sinalizando os que foram
considerados de caráter sistémico, a quantificação das despesas irregulares detetadas, incluindo a
delimitação dos erros e a descrição das medidas corretivas adotadas ou planeadas pela AG.
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Para este efeito, será utilizado o modelo constante no anexo H à Norma n.º 9/AD&C/2015 (quadro 1
relativo aos relatórios finais de auditoria), recorrendo-se ao SI AUDIT2020 onde está residente toda a
informação relativa às auditorias, conforme já explicitado.


A análise da natureza e da extensão dos erros e das irregularidades identificadas no sistema de gestão e
controlo, incluindo a identificação de erros com caráter sistémico e relacionados com as recomendações
de auditoria, bem como as medidas corretivas tomadas ou previstas para evitar a repetição das
irregularidades sistémicas identificadas. A AG procederá à recolha desta informação no SI AUDIT2020.



A Identificação das eventuais deduções ou estornos realizados após a submissão do último pedido de
pagamento intercalar e até à submissão das contas à AC decorrentes de verificações de gestão.

No que concerne às verificações de gestão realizadas pela AG ou pelos OI, são incluídos no âmbito da
elaboração do resumo anual dos relatórios finais de auditoria e dos controlos realizados, os seguintes aspetos:


descrição da metodologia adotada relativamente à intensidade das verificações administrativas e do
método de amostragem, se aplicável, no que respeita aos pedidos de pagamento;



descrição da metodologia adotada relativamente à intensidade das verificações no local, dos critérios de
seleção das operações, dos objetivos destas verificações e dos principais aspetos verificados, no que
respeita às verificações no local e às informações que suportam os exercícios de programação efetuados
pelo STAC durante o ano contabilístico e aprovados pela Comissão Diretiva do NORTE 2020;



especificação da delegação de competências nos OI quanto às verificações de gestão (ou parte delas),
com a descrição dos mecanismos de supervisão implementados pela AG durante o exercício contabilístico,
incluindo as principais conclusões da análise efetuada ao trabalho realizado pelo OI e a sistematização dos
resultados da reperformance realizada pela AG sobre as tarefas delegadas no OI;



descrição dos principais resultados das verificações realizadas com detalhe por entidade responsável pela
sua execução (AG e/ou OI), identificando os principais erros detetados, tipificados por tipo de erro (v.g.,
inelegibilidade do projeto, inelegibilidade da despesa, incumprimento das regras de contratação pública),
a realizar pelo STGF, em articulação com o STAC;



descrição da avaliação efetuada aos resultados das verificações de gestão realizadas, incluindo sobre os
erros de natureza sistémica, e, consequentemente, das eventuais medidas corretivas adotadas que visem
a melhoria do funcionamento do sistema de gestão e controlo (v.g., avaliação da necessidade de
atualização das metodologia adotadas no âmbito das verificações de gestão ou disponibilização de
orientações aos beneficiários e aos potenciais candidatos), a realizar pelo STAC em articulação com ao
STGF e com a colaboração dos restantes secretariados técnicos e Unidades de Apoio;



no caso de existirem erros resultantes do trabalho desenvolvido pelo OI serão identificadas as medidas
recomendadas pela AG ao OI, que visem a melhoria dos procedimentos subjacentes à realização das
verificações de gestão delegadas, bem como a descrição da forma como a AG acompanhará a
implementação destas medidas, sendo este trabalho desenvolvido pelo STAC, em estreita colaboração
com os restantes secretariados técnicos e Unidades de Apoio;



identificação de eventuais deduções ou estornos realizados após a submissão do último pedido de
pagamento intercalar e até à submissão das contas à AC decorrentes de verificações de gestão, sendo este
trabalho desenvolvido pelo STGF.

A AG atribui responsabilidades claras, a fim de garantir que todos os dados necessários para preparar o sumário
anual são obtidos a partir dos seus serviços, dos OI e da AA, se for o caso, pelo que, de forma a garantir a
conclusão de todas as verificações de gestão, compatíveis com a emissão da declaração de gestão e do resumo
anual, as mesmas terão de ser disponibilizadas no limite até 15 de novembro de cada ano.
O trabalho desenvolvido pelo STAC é consubstanciado em memorando que traduz uma análise de todos os
aspetos acima mencionados, sendo o resumo anual, bem como os documentos de suporte e a informação
relevante, disponibilizados atempadamente à AC para efeitos da sua avaliação.
Em síntese, no âmbito da emissão do resumo anual, a AG garante, mediante os procedimentos acima descritos,
que todos os erros com impacto financeiro – resultantes quer dos relatórios finais de auditoria/controlo
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elaborados pelas diferentes entidades de controlo nacionais e comunitárias, quer das verificações de gestão –
foram deduzidos à despesa a declarar nas contas, que todas as recomendações foram seguidas e
implementadas e que foram adotadas as necessárias medidas relativas às deficiências e aos erros identificados.

Documentos de Referência
Norma 09/AD&C/2015 – Norma sobre as contas a que se refere a alínea a) do artigo 59.º do Regulamento Financeiro

Cronograma

Figura 11 - Ciclo das Contas no Exercício Contabilístico Ano N62

62

Esta figura foi extraída da Norma 09/AD&C/2015.
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MÓDULO G | ESTRATÉGIA ANTIFRAUDE E GESTÃO DE RISCOS

G.1 | ESTRATÉGIA ANTIFRAUDE

A Estratégia Antifraude do NORTE 2020 (EAF), visa a adoção de medidas antifraude eficazes e proporcionadas,
tendo em conta os riscos de fraude identificados no âmbito da atividade do Programa.
Este documento aprovado pela Comissão Diretiva do NORTE 2020 em 15 de setembro de 2015, faz parte
integrante da Descrição do Sistema de Gestão e Controlo e do presente Manual de Procedimentos e visa
enunciar de forma sucinta a aplicação da referida EAF no ciclo de vida das operações cofinanciadas pelo Norte
2020.
Esta estratégia assenta em três pilares fundamentais: (i) prevenção, (ii) deteção de casos de suspeita de fraude
e (iii) correção e mecanismos de reporte às entidades competentes.

(i) Pilar da prevenção
Com o objetivo de prevenir a existência de comportamentos fraudulentos e para que todos os colaboradores
da AG e dos OI estejam cientes das suas responsabilidades e obrigações, dos tipos de fraude com que se
poderão deparar e dos mecanismos da sua comunicação, a EAF estabeleceu os seguintes procedimentos:


A aprovação e assinatura da Carta de Missão da AG, pelos membros da Comissão Diretiva, em 14 de
setembro de 2015. Esta Carta tem por objetivo definir a visão, a missão e os valores que orientam a
AG, bem como identificar o seu quadro de desempenho, sendo passível de atualização, na sequência
de uma eventual alteração do PO, do contrato de gestão ou de alterações organizacionais.



Uma declaração de compromisso nos termos da qual todos os colaboradores da AG declaram que, no
desempenho das suas funções, tomam conhecimento dos documentos que integram a EAF,
assumindo o compromisso de observar de forma escrupulosa as regras e os deveres nos mesmos
previstos;



A aprovação e a aceitação, por parte de todos os colaboradores da AG do Código de Conduta que
estabelece um conjunto de princípios e regras em matéria de ética e de prática profissional a observar
pelos colaboradores da AG no exercício das suas funções, nas relações entre si e com terceiros
independentemente da sua função, vínculo contratual ou posição hierárquica, entendendo-se como
tal todas as pessoas que prestem atividade na AG. Este Código inclui ainda a Declaração de Conflito
de Interesses e a de Comunicação de situação específica de não conformidade ou potencial fraude.

O STAC é responsável pela criação e atualização do Código de Conduta.
Foi aprovado e divulgado o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do NORTE 2020
(PGRCIC), que visa avaliar o risco de corrupção e infrações conexas e tem na sua origem as recomendações
legais estabelecidas pelo CPC.
Na prática este Plano, aprovado em 15 de setembro de 2015, reconhece as situações potenciadoras de riscos
de fraude e corrupção, elenca medidas preventivas e corretivas que minimizam o impacto e a probabilidade
de ocorrência do risco e descreve a metodologia de adoção e monitorização das medidas propostas,
identificando os respetivos responsáveis
O Plano, bem como a execução das medidas preventivas de risco a propor, será objeto de avaliação, no final
de cada ano civil, podendo, se assim for considerado necessário, sofrer atualizações.
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O STAC é responsável pela criação e atualização do Plano e pela realização dos relatórios anuais.
Esta EAF e documentos que a integram encontram-se publicitados no site do Norte 2020.
Ainda no pilar da prevenção releva o exercício de autoavaliação anual de risco de fraude e de corrupção a ser efetuado
por uma equipa constituída por um representante de cada ST e de cada OI e por dois representantes do STAC com o
devido envolvimento da Comissão Diretiva

Esta equipa utilizará a ferramenta disponibilizada pela AD&C, baseada no documento de orientações da CE
“Guidance for Member States and Programme Authorities onfraud risk assessment and effective and
proportionate anti-fraud measures“ (EGESIF 14-0021-00, de 16 de junho).
A primeira avaliação estará concluída no prazo de seis meses a contar da data da designação da AG do Norte
2020.
O STAC é responsável pela atualização do Plano e pela realização dos relatórios anuais.
É, assim, responsabilidade da AG, neste Pilar, instituir:
(i) A definição de responsabilidades e segregação de funções e os procedimentos correspondentes que
se encontram descritos no Módulo A deste Manual de Procedimentos.
(ii) Os Mecanismos de comunicação de sinais de alerta e avaliação e decisão relativa a estes sinais
conforme descrito no Módulo D2 – Controlo Interno - Tratamento de Denúncias deste Manual.
(iii) Os procedimentos de formação nos termos descritos no Módulo I.3 Formação Profissional

(ii) Pilar da deteção de casos de suspeita de fraude
A deteção de casos de suspeita de fraude assenta essencialmente na adoção dos seguintes procedimentos:


Ponderação da Avaliação de Risco descrita no presente Módulo



Ferramenta para identificação de sinais de alerta e identificadores de fraude
De acordo com o artigo 14.º do DL 159/2014 – modelo de governação do Portugal 2020 – compete à
AD&C a criação e manutenção de um sistema de idoneidade e fiabilidade. Essa ferramenta estará
disponível no SI Portugal2020 – Base Única de Promotores e a informação será utilizada na análise e
seleção de candidaturas e nas verificações de gestão. De acordo com os requisitos do SI Portugal2020
a informação será disponibilizada às AG por webservice. Em sistema de contingência será efetuada a
consulta direta à AD&C.
As ações de controlo interno integrarão também a informação constante do sistema de idoneidade e
fiabilidade e, eventualmente, de outras ferramentas disponíveis para a AA, a AC ou a AG.



Listagem de esquemas fraudulentos
O SI NORTE2020 disponibilizará no módulo Controlo e Auditoria, para informação dos técnicos de
análise, verificação e controlo uma listagem de esquemas fraudulentos a construir a partir de
contributos da AA e da AC, bem como das conclusões da avaliação de risco e das verificações e dos
controlos.
Incorporará ainda informação externa relativa à mesma matéria disponível no OLAF ou noutras
entidades.



Ações de sensibilização sobre fraude para técnicos de controlo.



Monitorização do Código de Conduta.
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No âmbito da estratégia antifraude o Código de Conduta será objeto de revisão sempre que se revele
existir matéria pertinente que contribua para o cumprimento dos objetivos nele previstos, o que
poderá ser suscitado por qualquer colaborador e objeto de aprovação por parte da Comissão Diretiva
do NORTE 2020.


Procedimentos de comunicação e gestão de denúncias e ponderação das denúncias na seleção dos
controlos.
Os procedimentos para comunicação e gestão de denúncias encontram-se, como referimos, descritos
no Módulo D2 – Controlo Interno - Tratamento de Denúncias deste Manual.



Queixas ao Curador sobre órgãos de governação.
Os procedimentos para tratamento dos pedidos do Curador relativos a queixas sobre a AG ou OI com
competências delegadas, encontram-se descritos no Módulo D2 – Controlo Interno –
Queixas/recomendações do Curador do Beneficiário.

(iii) Pilar da correção e mecanismos de reporte às entidades competentes
A EAF prevê o estabelecimento dos seguintes procedimentos:


Registo em SI NORTE2020 e em SI AUDIT2020 de irregularidades e fraudes.



Comunicação, pelo STAC, de suspeitas de fraude às entidades legalmente competentes, com
conhecimento à IGF, na qualidade de serviço de coordenação antifraude (AFCOS) e, quando
pertinente, a outras entidades, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Autoridade
Tributária e Aduaneira.



Correção e recuperação de montantes irregulares, conforme Módulo E deste Manual.



Aplicação das sanções relativas a impedimentos e condicionalismos previstas no artigo 14.º do DL
159/2014.



Aplicação de sanções aos colaboradores nos termos previstos no Código de Conduta



Acompanhamento pelo STAC do processo administrativo e judicial de irregularidades, incluindo
eventual contencioso.



Aplicação das recomendações do Curador
Os procedimentos para tratamento das recomendações e conclusões de processos do Curador
relativos a queixas sobre a AG ou OI com competências delegadas, encontram-se descritos no Módulo
D2 – Módulo D2 – Controlo Interno – Queixas/recomendações do Curador do Beneficiário.

Responsabilidades
As responsabilidades da gestão do risco de fraude são transversais a toda a AG.
Cada colaborador deve compreender o seu nível de responsabilidade em matéria de prevenção e deteção,
agindo em conformidade. Cada unidade orgânica deve estar consciente dos riscos inerentes às respetivas áreas
de responsabilidade. A Comissão Diretiva tem a responsabilidade de assegurar que a EAF é respeitada dentro
das respetivas unidades orgânicas.
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Tabela 40 – Principais responsabilidades ao nível da gestão do risco de fraude e corrupção
Unidade/
Colaborador

Responsabilidades

Comissão Diretiva (CD)



Supervisão da estratégia antifraude

Secretariado Técnico de
Auditoria e Controlo
(STAC)










Gestão e avaliação do risco, designadamente de fraude, nas vertentes de prevenção e deteção;
Elaboração e acompanhamento do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas;
Promoção da comunicação com os Secretários Técnicos no âmbito da gestão de riscos;
Elaboração do relatório anual sobre a execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas;
Convocação da equipa de avaliação do risco, sempre que necessário;
Implementação das atividades da auditoria interna.
Registo e acompanhamento do tratamento das denúncias, incluindo as relacionadas com suspeitas de fraude;
Acompanhamento do processo administrativo e judicial das irregularidades;

Equipa de avaliação do
risco




Reunião anual, para proceder à avaliação do risco de fraude e definir o plano de ação que vier a ser necessário;
Validação/aprovação do relatório anual sobre a execução do Plano.






Aplicação dos procedimentos e controlos existentes ao nível operacional.
Reporte e encaminhamento de qualquer suspeita de fraude de que tenham conhecimento;
Identificação, recolha e comunicação ao STAC de qualquer ocorrência de risco com provável gravidade maior, bem
como de falhas constatadas nas medidas de controlo existentes;
Participação no acompanhamento e desenvolvimento do Plano nos moldes definidos pela STAC.

Colaboradores



Denúncia de suspeitas de fraude nos moldes definidos internamente

Organismos
Intermédios




Colaborar, ao nível da prestação de informação, com a AG nas avaliações de risco de fraude
Implementar as medidas de mitigação de risco que venham a ser adotadas pela AG

Secretários Técnicos
(ST) e Unidades de
Apoio (UA)

Intervenientes
Todos os colaboradores da AG no exercício das suas funções, nas relações entre si e com terceiros independentemente
da sua função, vínculo contratual ou posição hierárquica.

Documentos de referência
Estratégia Antifraude da AG do Norte 2020
Código de Conduta
Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Carta de Missão da AG

G.2 | GESTÃO DE RISCOS

Tal como referido no ponto anterior deste Módulo G, a AG dispõe de uma Estratégia Antifraude que identifica,
em linha com as orientações da CE constantes do “Guidance for Member States and Programme Authorities
on fraud risk assessment and effective and proportionate anti-fraud measures” - EGESIFJ4-0021-00, de
16/06/2014, a metodologia e a ferramenta para a avaliação de risco bem como as atividades com maior
vulnerabilidade à incidência de risco de fraude e sobre as quais irá incidir a primeira avaliação de risco da AG.
Com a aplicação desta metodologia é possível mitigar o potencial risco de fraude suscetível de ocorrer ao longo
das diversas fases do ciclo de vida das operações.
Não obstante, os riscos de gestão não se circunscrevem ao risco de fraude sendo mais abrangentes e
incorporando outros níveis de risco com potenciais consequências negativas na consecução dos objetivos
fixados para o Programa, com um impacto mais diversificado no sistema de gestão e controlo face ao anterior
período de programação, em concreto:
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passagem de um programa monofundo (FEDER) para um programa plurifundo (FEDER e FSE); com
algumas regras e procedimentos próprios;



medidas antifraude através da adoção de novas metodologias, procedimentos e avaliação sem
antecedentes;



prestação de contas, uma nova realidade com programação desajustada ao ano civil;



existência de instrumentos financeiros;



sistemas de Informação e a novidade do Balcão 2020.

O STAC efetuará uma síntese da avaliação de risco através da elaboração de um relatório de execução anual
que deve contemplar:


obalanço do plano de ação, ou seja, dos controlos adotados e dos controlos por adotar, com
identificação dos fatores que impediram a sua concretização;



adescrição dos riscos eliminados ou que foram reduzidos e daqueles que se mantêm;



os riscos e controlos identificados ao longo do ano que não foram considerados inicialmente;



as não conformidades identificadas e as recomendações necessárias às alterações das mesmas;



a eventual necessidade de se proceder a uma nova avaliação do risco.

Este relatório de execução, elaborado pelo STAC, é submetido à apreciação e aprovação da equipa de avaliação
e, subsequentemente, submetido a deliberação da Comissão Diretiva.
De anotar que as conclusões da avaliação do risco que resultarem da referida avaliação serão contempladas
ao nível do ciclo de vida das operações e do funcionamento das unidades orgânicas, para que as áreas de maior
risco sejam devidamente acauteladas.
A monitorização e a revisão periódica do processo de gestão do risco são essenciais para garantir que a
avaliação dos riscos realizada continua correta e se mantém pertinente.
Neste contexto, este processo de monitorização pressupõe a:


monitorização dos riscos identificados e dos controlos existentes (ou seja, da evidência e da eficácia
dos controlos existentes para cada um dos riscos);



verificação periódica da implementação dos novos controlos previstos, conforme definido no plano
de ação;



consideração de novos riscos que, entretanto, possam ter sido identificados;



consideração da existência de novos controlos que possam ter sido identificados na sequência de
eventuais alterações ao sistema de controlo interno;



adoção de novas medidas a tomar no ano seguinte, consolidadas em novo plano de ação.

A responsabilidade geral pela gestão do risco, incluindo o de fraude e de corrupção, está atribuída ao STAC

Intervenientes
Todos os colaboradores da AG no exercício das suas funções, nas relações entre si e com terceiros independentemente
da sua função, vínculo contratual ou posição hierárquica.

Documentos de referência:
Estratégia Antifraude da AG do Norte 2020;
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Código de Conduta,
Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas;
Carta de Missão da AG;
GUIDANCE NOTE ON MAIN TASKS AND RESPONSIBILITIES OF AN ANTI-FRAUD CO-ORDINATION SERVICE (AFCOS) (Ref. ARES (2013)
3403880, de 04/11/2013)
GUIDANCE FOR MEMBER STATES AND PROGRAMME AUTHORITIES ON FRAUD RISK ASSESSMENT AND EFFECTIVEAND
PROPORTIONATE ANTI-FRAUD MEASURES (EGESIF_14-0021-00, de 16/06/2014)
Norma n.º 4/AD&C/2015, da AD&C, de 23/04/2015
Nota AD&C, de 28/04/2015 sobre o SI de Controlo e Auditoria (SI Audit 2020).
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MÓDULO H | MONITORIZAÇÃO E GESTÃO GLOBAL DO NORTE 2020

H.1 | ENQUADRAMENTO

Neste módulo são sistematizados os procedimentos e os circuitos associados à monitorização e à gestão global
do Programa.
Sendo responsável pela gestão, pelo acompanhamento e pela execução do Programa63, a AG deve assegurar
os mecanismos necessários ao bom desempenho das suas funções, bem como contribuir para a concretização
do modelo geral governação dos FEEI e do Portugal 2020 em matéria de monitorização e de avaliação.
O Sistema de Monitorização adotado traduz a nova abordagem do quadro regulamentar definido para a gestão
das intervenções financiadas pelos FEEI no período 2014-2020, realçando-se como especialmente relevantes
os seguintes elementos:


a orientação para resultados, aplicada ao processo de seleção e de contratação com os beneficiários;



a criação da reserva de desempenho;



o fortalecimento da coordenação sectorial, territorial e operacional entre os FEEI;



o reforço da utilização de abordagens estratégicas integradas (a nível territorial e setorial);



o alargamento potencial da intervenção através de instrumentos financeiros.

O Regulamento (UE) 1303/2013 contém várias disposições que relevam para este efeito 64, designadamente
no que respeita à identificação dos principais resultados esperados, objetivos, indicadores e metas, à
constituição, afetação e análise da reserva de desempenho, ao papel do Comité de Acompanhamento e aos
instrumentos de reporte (relatórios anuais de execução dos programas). Neste sentido, o sistema de
indicadores constitui uma condicionalidade ex ante geral e as deficiências na qualidade e na fiabilidade do
Sistema de Monitorização ou dos dados relativos aos indicadores comuns e específicos poderem dar lugar à
suspensão dos pagamentos intermédios ao Programa.
Assegurando o alinhamento da implementação dos programas operacionais com o enquadramento
comunitário, o DL 159/201465, determina o prolongamento da aplicação do princípio da orientação para os
resultados até ao nível das operações.
O modelo de governação do Portugal 2020 estabelece que a monitorização é feita através de uma abordagem
global que inclui todos os FEEI, conjugando os PO, os domínios temáticos e a territorialização das intervenções,
o que se suporta num Sistema de Monitorização implementado de acordo com as competências atribuídas aos
órgãos de coordenação política (CIC) e técnica (AD&C) e às AG66:


o estabelecimento de orientações estratégicas relativas à monitorização estratégica, operacional e
financeira do Portugal 2020, da responsabilidade da CIC;



a coordenação técnica geral, em particular o desenvolvimento de instrumentos de reporte sobre a
aplicação dos FEEI, a elaboração dos relatórios anuais de monitorização estratégica, operacional e

63

Decreto-Lei 137/2014, de 12 de setembro (art.º 19.º, n.º 1)

64

Regulamento (UE) 1303/2013, de 17 de dezembro [art.º 15.º, 20 a 22.º, 27.º, 49.º e 50.º, 52.º e 142.º, nº1, alínea d)].

65

Decreto-Lei 159/2014, de 27 de outubro, art.º 6.º.

66

Decreto-Lei 137/2014, de 12 de setembro (art.ºs 10.º, 12.º, 50.º, 51.º, 54.º).
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financeira e a divulgação de informação sobre a monitorização estratégica do Portugal 2020, da
competência da AD&C;


a elaboração e submissão ao Comité de Acompanhamento do relatório anual de execução, a criação
de um sistema de informação e o registo eletrónico dos dados de cada operação, da competência das
AG;



a análise e aprovação dos relatórios anuais de execução e a análise das questões que afetam o
desempenho dos PO, da responsabilidade do Comité de Acompanhamento.

O desenvolvimento, a manutenção e o pleno funcionamento do sistema de informação de suporte, designado
SI PT2020, é assegurado pela AD&C, em articulação com as AG.67
Considerando as competências que lhe foram cometidas em matéria de avaliação e monitorização 68, a AD&C
emitiu a Norma n.º 08/AD&C/2015, de 7 de julho, relativa às “Orientações sobre o Sistema de Monitorização
do Portugal 2020”, onde se identificam os princípios e objetivos do Sistema de Monitorização, bem como a
estrutura do Sistema de Informação (definição, domínios de análise e requisitos/necessidades de informação),
incluindo a metainformação do Sistema de Monitorização (definições e requisitos de qualidade) e o modelo
de recolha de dados.

Documentos de referência


Norma 08/AD&C/2015, de 7 de julho - “Orientações sobre o Sistema de Monitorização do Portugal 2020”

H.2 | PLANIFICAÇÃO

Enquadramento
Atento o referencial programático plurianual do NORTE2020, a fase do ciclo de gestão e eventuais orientações
definidas pela tutela, a AG identifica as prioridades e metas de gestão e define um Plano de Atividades a
concretizar em cada ano. Dada a sua relevância, os principais objetivos e metas da gestão do Programa são
considerados no QUAR da CCDR-N.
Estas opções e linhas gerais servem como um guião para a ação das várias unidades orgânicas e serviços
envolvidos, cabendo-lhes operacionalizá-las, com maior detalhe, no âmbito do processo de definição de
objetivos específicos e de avaliação de desempenho.
A STCG, através da UACD, assegura a coordenação deste processo, com a colaboração das restantes Unidades
Orgânicas da AG e da CCDR-N, bem como dos OI, quando necessário.

Intervenientes




AG: STCG (UACD), Restantes Unidades Orgânicas da AG e Comissão Diretiva
Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais
Serviços da CCDR-N envolvidos na gestão do NORTE 2020

67

Decreto-Lei 137/2014, de 12 de setembro (art.º 73.º).

68

Decreto-Lei 137/2014, de 12 de setembro (art.º 13.º)
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OI

Procedimentos
No final de cada ano, o STCG prepara a proposta de Plano de Atividades para o ano seguinte, com a colaboração
das restantes Unidades Orgânicas da AG, do OADR, dos serviços da CCDR-N envolvidos na gestão do NORTE
2020 e dos OI.
Este Plano inclui, a título indicativo, os seguintes elementos:


enquadramento plurianual e prioridades específicas para o ano;



metas de gestão, e ventilação pelos diferentes eixos/áreas de gestão do Programa;



atividades e projetos específicos por áreas de atuação (enquadramento estratégico, regulamentar e
operacional; avaliação de candidaturas; apoio, dinamização e acompanhamento físico, processual,
jurídico e financeiro, controlo e auditoria, sistemas de informação, informação e comunicação,
formação e gestão de RH, monitorização e avaliação);



Plano Anual de Candidaturas, nos termos descritos no ponto B.1.1.

Após a sua aprovação pela CD, o STCG divulga o Plano de Atividades pelos serviços acima identificados, cujos
responsáveis se encarregarão de o dar a conhecer aos respetivos colaboradores, salvaguardando a devida
homologação do Plano Anual de Candidaturas pela CIC. Este mesmo ST se encarrega de assegurar a devida
articulação com os serviços da CCDR-N responsáveis pela elaboração do QUAR.

H.3 | MONITORIZAÇÃO ESTRATÉGICA E OPERACIONAL

H.3.1 | Indicadores de realização e de resultado

Enquadramento
No quadro da implementação das intervenções cofinanciadas pelos FEEI, um indicador é uma caraterística ou
um atributo que pode ser medido para avaliar uma intervenção, por referência a um(a) objetivo definido, um
recurso mobilizado, uma realização atingida, um efeito obtido ou uma variável de contexto (económico, social
ou ambiental). A informação fornecida por um indicador corresponde a dados usados para medir factos ou
opiniões/perceções, ajudando os gestores de intervenções públicas a comunicar, negociar e decidir, por
referência a um critério de sucesso da intervenção.
A monitorização do Portugal 2020 está ancorada em diferentes tipologias de indicadores que permitem o
acompanhamento de todo o ciclo de vida dos investimentos cofinanciados pelos FEEI. A monitorização do
Portugal 2020 possibilitará ainda o acompanhamento da conjuntura e/ou do contexto em que os FEEI são
implementados.
O sistema de monitorização contempla um conjunto de tipologias de indicadores que decorrem das
orientações comunitárias, quer do FEDER e ou do Fundo de Coesão, quer do FSE, considerando o âmbito a que
reportam (indicadores de contexto, programa e operações), a possibilidade de comparação que permitem

169

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
DO NORTE 2020

(específicos ou comuns) e o estádio de desenvolvimento de uma intervenção (de realização ou de resultado,
imediato ou de longo prazo, etc)69:




Indicadores de contratualização ao nível das operações. Possibilitam a aferição das realizações e dos
resultados diretos das operações, assumindo uma particular relevância pelo facto de constituírem uma
das formas que permitem a tradução operacional do princípio da orientação para resultados. Estes
indicadores contemplam várias subtipologias:


Indicadores de resultado. Quantificam o efeito direto e imediato das realizações decorrentes da
execução da operação, sendo objeto de definição de metas aquando da contratualização da
operação;



Indicadores de realização. Quantificam o produto das operações cofinanciadas, sendo objeto de
definição de metas aquando da contratualização da operação;



Indicadores complementares de reporte de acompanhamento (gestão interna do PO). Referem-se
principalmente a indicadores de realização, apesar de não excluírem os indicadores de resultado,
e possibilitam medir dimensões específicas das operações apoiadas, ainda que não
contratualizadas. Neste sentido, estes indicadores permitem ir ao encontro de diversas
necessidades da coordenação e gestão do Portugal 2020, como por exemplo, o reporte
(obrigatório) de indicadores comuns comunitários e o acompanhamento mais fino de
determinadas dimensões das operações, conforme as tipologias em que as mesmas se
enquadrem, tendo em vista a prestação de informação sobre o PO.

Indicadores do Programa. Representam os indicadores objeto de contratualização de metas com a CE,
sendo passíveis de desagregação em 4 subtipologias:


Indicadores de resultado específicos. Quantificam aspetos específicos e mensuráveis do bemestar das populações que motivam a ação da política, i.e., passíveis de alteração pela sua
execução;



Indicadores de resultado comuns comunitários do FSE:
- De longo-prazo. Pretendem aferir a situação dos participantes em operações apoiadas pelo
FSE 6/12 meses após o término da operação.
- De resultado imediato. Refletem a situação do participante até quatro semanas após a
conclusão da operação apoiada pelo FSE;





Indicadores de realização específicos. Quantificam o produto “físico” das intervenções dos fundos
(incluindo, nalguns casos, os efeitos diretos e imediatos das intervenções) associados às
prioridades de investimento mobilizadas no PO;



Indicadores de realização comuns comunitários. Possibilitam a quantificação do produto das
intervenções num conjunto de áreas consideradas mais importantes pela CE, sendo que o facto
de os conceitos e métodos de apuramento serem comuns em toda a União Europeia permite a
agregação de dados e o seu tratamento e análise ao nível comunitário.

Indicadores de contexto. Permitem quantificar os aspetos socioeconómicos e ambientais referentes aos
domínios temáticos em que se estrutura a intervenção dos FEEI, possibilitando o acompanhamento da
evolução estrutural e conjuntural dos diversos territórios (ao nível NUTS I, II e, sempre que possível,
NUTS III).

69

Vd.
“Guidance
Document
on
Monitoring
and
Evaluation
–
CF
and
ERDF”,
disponível
em
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf e “Guidance document: Monitoring and Evaluation of
European Cohesion Policy - ESF - 2014-2020”, disponível em http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=en&moreDocuments=yes, assim
como o documento “Princípios orientadores para indicadores e quadro de desempenho na programação 2014-2020”.

170

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
DO NORTE 2020

Como se refere no ponto H.1 | Enquadramento, o “quadro de desempenho”70 constitui uma das principais
novidades do enquadramento regulamentar 2014-2020 dos FEEI, corporizando o reforço da orientação para
resultados.
O quadro de desempenho consiste num mecanismo obrigatório de análise do desempenho de todos os
instrumentos de programação dos 28 Estados-membros (EM), em dois momentos do ciclo de programação (a
meio do período e no final do mesmo), face a metas pré-estabelecidas para os indicadores financeiros, de
realização, de resultados (estreitamente ligados às intervenções públicas apoiadas) ou face a objetivos
intermédios para as principais etapas de execução.
Em consequência da análise do desempenho, os Programas poderão aceder à “reserva de desempenho”, que
equivale na sua globalidade a 6% dos FEEI, bem como sofrer penalizações (a suspensão de pagamentos, ou
mesmo a existência de correções financeiras), quando se verificar que a implementação dos instrumentos de
programação ficou manifestamente aquém dos objetivos definidos devido a deficiências de execução. A
reserva de desempenho é de âmbito nacional, ou seja, a concorrência na sua alocação é apenas entre as
prioridades (e PO) do respetivo Estado Membro71. O modo de funcionamento do quadro de desempenho é o
seguinte:
1. Na elaboração do PO, foram definidos indicadores de realização (output) e indicadores de resultado,
devidamente articulados com os objetivos específicos e as prioridades de investimento selecionadas
em cada objetivo temático. Para os indicadores de realização e de resultado foram igualmente
definidas metas a atingir, bem como as respetivas baselines, no caso dos indicadores de resultado.
2. Do conjunto de indicadores da prioridade foi selecionado um subconjunto de indicadores de
realização (correspondentes a operações que mobilizam uma proporção relevante dos recursos
financeiros da prioridade) e resultado (diretamente associados às intervenções) que, juntamente com
os indicadores financeiros e, se necessário, com a identificação de objetivos intermédios para as
principais etapas de execução, constituem o painel de indicadores para aferição do quadro de
desempenho.
3. Para este painel de indicadores do quadro de desempenho são estabelecidas metas intermédias
(2018) e para o final do período de programação (2023).
4. Em 2019 terá lugar, em simultâneo em todos os EM, a aferição sobre o cumprimento, ao nível da
prioridade, das metas definidas para 2018. Esta aferição é efetuada com base no relatório anual de
execução dos PO relativo a 2018.
A AD&C assegura, no quadro das suas competências, as orientações e os instrumentos necessários à aplicação
coerente do quadro de desempenho (ex.: processo de seleção dos indicadores a contemplar nesse quadro), à
definição de uma metodologia comum de definição de valores de referência para o estabelecimento das metas
intermédias e finais e ao processo de acompanhamento e de monitorização deste processo em termos
nacionais. Para o efeito, foi disponibilizada a Norma 08/AD&C/2015, de 7 de julho - “Orientações sobre o
Sistema de Monitorização do Portugal 2020”, de que consta a metainformação do Sistema de Monitorização,
as definições e os requisitos de qualidade a respeitar e o modelo de recolha de dados.
Neste contexto, releva o papel da Rede de Monitorização e Avaliação do Portugal 2020, em que o NORTE 2020
está representado pela DSDR que, para este efeito, reporta à Comissão Diretiva do NORTE 2020.
A AG deve assegurar procedimentos fiáveis de recolha e comunicação dos indicadores. O registo eletrónico de
monitorização dos dados, ancorado na operação enquanto unidade central de análise, é assegurado através
dos sistemas de informação, permitindo acompanhar todo o seu ciclo de vida, desde a candidatura até à
conclusão. Os indicadores de contexto ou de resultado não diretamente associados às operações financiadas
serão obtidos por recurso à produção do Sistema Estatístico Nacional.

70

Artigos 20.º a 22.º do Regulamento (UE) 1303/2013, de 17 de dezembro.

71

De acordo com o regulamento comunitário, prioridade corresponde a eixo prioritário no caso do FEDER, FSE e Fundo de Coesão.
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A recolha da informação constitui o processo base do Sistema de Monitorização do Portugal 2020 garantindo
que, para cada nível de análise, são recolhidos os dados elementares à produção dos indicadores necessários
para acompanhar a implementação dos FEEI.
A informação a recolher através do Sistema de Monitorização permitirá efetuar análises referentes ao PO, aos
quatro domínios temáticos do PORTUGAL 2020 e ao nível territorial (NUTS I, NUTS II, NUTS III, Concelho,
Freguesia, conforme pertinente).
A monitorização incide sobre os seguintes domínios de análise:


Monitorização do Processo de Seleção. Foca-se nos fluxos administrativos/processuais e financeiros
pré-contratuais das operações. Corresponde ao acompanhamento do processo de seleção,
contemplando as suas diversas fases (desde o âmbito territorial/setorial e o apoio financeiro do aviso
de abertura de concurso e/ou do convite até aos critérios de seleção utilizados – quer na sua conceção,
quer na sua aplicação – terminando com as decisões de financiamento aprovadas (em número e em
volume financeiro). São contempladas quer as candidaturas/operações, quer os planos ou estratégias
objeto de reconhecimento e/ou validação e que enquadram a posterior seleção de
candidaturas/operações. Com base nesta informação, é possível monitorizar a eficiência dos circuitos
de análise de candidaturas e o grau de seletividade do processo.



Monitorização da execução. foca-se nos fluxos administrativos/processuais e financeiros póscontratuais acompanhando o processo de execução financeira das operações apoiadas pelos FEEI,
caracterizando-as com o detalhe necessário e possível. Corresponde ao acompanhamento da efetiva
aplicação/execução dos FEEI, centrando-se nos inputs (financiamento aprovado, financiamento
executado) e na caracterização das operações nos seus mais diversos aspetos (e.g. localização, forma
de financiamento, beneficiários finais, operações conexas). Não será igualmente descurada a
monitorização dos planos ou das estratégias que enquadrem as operações. Esta informação permite
monitorizar a eficiência da execução, designadamente, o cumprimento da regra N+3, bem como a
caraterização dos beneficiários e das operações.



Monitorização de realizações e de resultados. Sendo fundamental para acompanhar a prossecução do
princípio da orientação para resultados, esta monitorização corresponde ao acompanhamento dos
produtos diretos e imediatos das operações apoiadas (realizações) e dos resultados, compreendidos
numa dupla aceção: (i) os resultados diretos das operações apoiadas e (ii) os resultados das políticas
públicas apoiadas, no universo elegível ao apoio dos fundos, tendo por base as metas (intermédias e
finais) estabelecidas aos diversos níveis, desde o nível do PO, com base nas metas definidas em sede
de programação, ao nível da operação, por via da contratualização de realizações e de resultados com
os beneficiários.

Intervenientes




AG: Unidades Orgânicas da AG e dos OI responsáveis pela análise de candidaturas e seu acompanhamento físico
e STGF
Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais
DSDR

Procedimentos
Cabe às Unidades Orgânicas da AG e dos OI incumbidas da análise de candidaturas e do acompanhamento
físico das operações assegurar os procedimentos de recolha e tratamento da informação necessária à
monitorização dos indicadores físicos.
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A DSDR presta apoio técnico na definição e revisão de indicadores e metas de realização e resultado, emitindo
contributos sobre o sistema de informação para recolha e tratamento, bem como no âmbito da
correspondente monitorização prudencial em sede da abertura de avisos. Representa ainda a AG na Rede de
Monitorização e Avaliação do Portugal 2020.
O OADR apoia a AG nos processos de monitorização estratégica, designadamente, através da monitorização
da aplicação e efeitos das políticas públicas na Região do Norte, em especial, dos FEEI, bem como da recolha
e disponibilização dos indicadores não diretamente associados às operações, i.e., os indicadores de contexto
ou que traduzem os resultados das políticas públicas apoiadas, no universo elegível ao apoio dos fundos.
Para uma mais fácil explicitação e apreensão, identificam-se de seguida os procedimentos a assegurar neste
âmbito, considerando as principais áreas de atuação:

(i) Programação e Meta informação
Inclui-se aqui o apoio técnico da DSDR à Comissão Diretiva na definição e revisão de indicadores e metas
de realização e de resultado, bem como a emissão de contributos sobre o sistema de informação para
recolha e tratamento.
Para apoio às funções de monitorização, foram desenvolvidos alguns documentos de suporte que
constituem anexos a este Manual:


a sistematização e a caraterização dos indicadores aplicáveis ao NORTE 2020, por Prioridade de
Investimento, constam do Ficheiro “Indicadores do Norte 2020”;



a lista e os códigos dos Indicadores Comuns Comunitários e Indicadores Específicos do Programa
constam do Ficheiro “Lista de Indicadores”;



as fichas de caraterização detalhada de cada um dos indicadores, constam do ficheiro “Fichas de
Metainformação dos Indicadores”.

Estes documentos poderão ser revistos em resultado de eventuais revisões do Programa ou de
ajustamentos às orientações e à metodologia subjacente ao Sistema de Monitorização.

(ii)Preparação de avisos de concursos/convites
Tendo em consideração os objetivos da monitorização, a AG pondera em sede aviso de abertura de
concurso/convite, o tipo de realizações e de resultados que se pretende atingir ao nível de cada tipologia
de operações, no sentido de garantir que a contratualização a efetuar com as entidades beneficiárias se
revela justa e eficiente e que são recolhidos os contributos da operação para os indicadores definidos
ao nível dos PO. Assim, aquando da preparação dos avisos, as unidades responsáveis explicitam no aviso:


as metas do Programa para 2023, referentes aos indicadores de realização e de resultado, no
contexto da tipologia de operação em que se insere;



os indicadores de realização e de resultado a contratualizar com as entidades beneficiárias para
cada tipo de operação, referindo os mínimos se aplicável, bem como o seu fundamento e a
metodologia de cálculo para a contabilização do indicador e, se aplicável, as consequências para os
beneficiários em função do grau de cumprimento (prémio) ou incumprimento (penalização) dos
compromissos que assumirem com a AG.

Para este efeito, essas unidades efetuam uma análise cuidada da tipologia de operações em causa, bem
como da natureza das ações a financiar e dos objetivos a atingir, com o fim de definir os indicadores de
realização e de resultado mais ajustados à realidade das operações candidatadas e que melhor permitam
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o necessário alinhamento com o quadro de desempenho do PO. Para o efeito, consultam e obtêm a
validação da DSDR.
Neste contexto, deve ter-se em conta que:


existem indicadores específicos do PO que podem não ser os mais adequados para a
contratualização direta com os beneficiários em determinadas tipologias de operações;



os indicadores específicos do PO, embora garantam um elevado nível de representatividade
programática e financeira, não cobrem todas as tipologias de operações ou de ações passíveis de
apoio em determinado eixo prioritário e/ou objetivo específico.

(iii) Seleção de candidaturas e contratualização dos resultados das operações
Considerando os indicadores identificados no aviso e nos regulamentos específicos aplicáveis, os
técnicos responsáveis pela análise das candidaturas verificam e validam a contratualização de
realizações e de resultados ao nível das operações (no caso da intervenção de um BREPP, para o conjunto
da operação, considerando as intervenções a levar a cabo pelos beneficiários finais visados). Essa
contratualização com os beneficiários pretende assegurar que as prioridades e as metas de cada PO
acordadas com a Comissão Europeia são prosseguidas, com as mas elevadas eficácia e eficiência
possível.
Os indicadores de realização e de resultado adequados à natureza das tipologias de operação e das
respetivas metas intermédia e final do PO são alvo de contratualização com as entidades beneficiárias,
através da assinatura do Termo de Aceitação (TA), assumindo o beneficiário o compromisso de as
concretizar.
O termo contratualização pode assim entender-se em duas vertentes:


a contratualização de metas para as realizações e para os resultados a atingir pelas operações,
sendo que ao cumprimento ou incumprimento destas poderão estar associados mecanismos de
bonificação ou penalização, conforme previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27
de outubro e nos avisos de abertura de concurso de cada tipologia de intervenção;



a contratualização do reporte de determinados indicadores específicos, adequados à tipologia de
operação em causa, de modo a garantir a recolha de elementos adicionais de apoio à
monitorização dos fundos, tendo em conta que não estão previstos indicadores de
realização/resultado para algumas tipologias do PO.

(iv) Acompanhamento das operações
Os técnicos das unidades da AG (STIDICE, STSTATI, UACHISE e STGF, no caso da Assistência Técnica) e dos
OI incumbidas da análise das candidaturas asseguram igualmente o acompanhamento físico das
operações.
Nesta linha, devem zelar para que os beneficiários facultem, através do Balcão 2020, a informação
exigida sobre as realizações e os resultados das operações. Esta deverá ser atualizada pelo beneficiário
com uma frequência não superior a 3 meses, no caso de as mesmas contribuírem para a bateria de
indicadores incluídos nos instrumentos de reporte do PORTUGAL 2020, e com regularidade inferior a
um ano, e não superior a 6 meses, no caso das restantes operações. Esta opção por um reporte ad hoc,
no caso das realizações e dos resultados das operações, decorre da necessidade de garantir informação
atualizada sobre a implementação do FEEI no terreno operacional, possibilitando análises mais
informadas e adequadas à realidade dos FEEI.
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A informação facultada pelos beneficiários realiza-se através do Balcão 2020, em sede de apresentação
de cada Pedido de Pagamento. Para este efeito é disponibilizado ao beneficiário o “Mapa de indicadores
de realização e de resultado”, cujo modelo faz parte integrante da Norma de Gestão
2/NORTE2020/2015. No caso das operações cofinanciadas pelo FSE, em momento prévio à
apresentação dos pedidos de pagamento, o beneficiário deve registar a atualização dos dados da
execução física.

(v) Reportes periódicos e Relatórios de Execução Anuais e Final
O Sistema de Monitorização do Portugal 2020 assenta em fluxos permanentes de dados entre os
diversos sistemas de informação do Portugal 2020 e destes com sistemas de informação de outras
entidades da Administração Pública, prevendo-se a disponibilização periódica de informação tal como
descrito no ponto H.3.2.1 | Transmissão de dados de monitorização à AD&C.
No que respeita aos indicadores comuns comunitários, a frequência de reporte é, em regra, anual, em
sede dos relatórios de execução anuais, à exceção dos indicadores comuns de resultado de longo prazo
que são apenas reportados duas vezes em todo o período de programação: com o relatório de execução
anual a entregar em 2019 referente a 2018 e com o relatório a entregar em 2025 referente a 2023.
Ainda no âmbito da monitorização de realizações e de resultados, nomeadamente ao nível das
operações, que constitui o nível básico para a recolha deste tipo de dados, é necessário garantir que a
recolha de dados é efetuada:
a) no momento da contratação, de modo a aquilatar as metas a que o beneficiário se propõe alcançar
b) no momento do encerramento/conclusão, de modo a verificar o que foi efetivamente alcançado
com a operação. Com efeito, não deve ser prestada informação sobre a execução on-going das
operações. Neste caso, a informação a recolher deve respeitar dois requisitos complementares e
não cumulativos:
i os dados são reportados aquando da conclusão física/da execução das operações,
independentemente do estado da execução financeira das mesmas;
ii nos casos em que uma operação que reflita a concretização de mais do que uma realização (e.g.
duas infraestruturas escolares), deve ser dada a informação individualizada logo que um dos
investimentos se encontre completamente executado e, no caso dos investimentos materiais, em
condições de ser fruído.
Neste âmbito, é ainda necessário assegurar que o reporte dos indicadores dos PO que não tenham como
fonte de informação a monitorização realizada ao nível da operação (e.g. indicadores de resultado do
FEDER ou do Fundo de Coesão apurados no âmbito do Sistema Estatístico Nacional) é efetuado pelo
menos uma vez por ano, de modo a garantir, no mínimo, o cumprimento das obrigações de reporte
nacional e comunitário previstas regulamentarmente.
A figura seguinte representa a relação entre os três níveis de análise - monitorização do processo de
seleção, monitorização da execução e monitorização de realizações e de resultados - subjacentes ao
sistema de monitorização e os modelos de recolha de informação.
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Figura 12 – Recolha de dados para monitorização

Neste âmbito, especial atenção deve ser conferida ao apuramento de dados referente:


a monitorização macro de planos/estratégias, garantindo-se que é possível identificar os
compromissos financeiros, estratégicos e de realizações e resultados associados a cada um dos
planos/ estratégias objeto de apoio. Esta monitorização garante igualmente a identificação rápida e
fácil dos processos de seleção (sejam eles concursos ou convites) e das operações associados aos
planos/estratégias enquadradores (as);



aos beneficiários finais, entendidos como os indivíduos ou entidades que participam em operações
cofinanciadas pelos FEEI e que beneficiam diretamente desse apoio.



no caso dos instrumentos financeiros e de operações do mesmo género (ou seja, em que o apoio dos FEEI
é canalizado através de uma entidade intermediária para depois ser distribuído por outras entidades, de
forma singular e independente), deve ser garantida a recolha dos dados de um modo muito semelhante
ao que é feito com a monitorização da execução, nomeadamente ao nível do detalhe fornecido quanto à
caraterização do beneficiário e à caraterização territorial, económica e temática do apoio concedido ao
beneficiário final. Neste sentido, torna-se fundamental que esta recolha de dados seja garantida aquando
da assinatura do contrato/do termo de aceitação com o beneficiário deste tipo de operações, nos termos
preconizados na Norma 8 da AD&C.



no caso dos beneficiários finais do FSE, as exigências de recolha de dados são ainda acrescidas por
estarmos num campo que envolve a utilização de dados pessoais (e.g. género, idade, situação face ao
emprego), sendo necessário garantir o cumprimento dos normativos comunitários e nacionais em matéria
de proteção de dados considerados sensíveis. A recolha destes dados pode ser efetuada diretamente junto
dos beneficiários finais ou através dos beneficiários das operações, devendo os mesmos ser atualizados
quando ocorram alterações que o justifiquem. É potencialmente expectável que a recolha de parte da
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informação de caraterização dos beneficiários finais (e.g. nome, sexo, data de nascimento) seja garantida
através de pré-preenchimento, quer através da utilização de informação já existente no Sistema de
Informação Integrado do Fundo Social Europeu 2007-2013, quer através da interoperabilidade e do
cruzamento de base de dados com outros organismos da administração pública.
No apuramento dos dados a incluir nos vários reportes deve ainda atribuída especial atenção à validação dos
dados, verificando a sua coerência interna e a sua coerência externa, nos casos em que tal se revele necessário,
nomeadamente através do cruzamento de base de dados com outros organismos da administração pública.
Deve ainda assegurar-se que nos processos de recolha e agregação de dados não existem duplas contagens
(das unidades estatísticas consideradas nos respetivos indicadores), ou seja, apenas é contabilizado uma única
vez o apoio recebido por determinada unidade estatística na mesma prioridade de investimento e/ou eixo
prioritário, garantindo a fiabilidade e a robustez dos dados. Todavia, esta abordagem não impede a
possibilidade de se saberem efetivamente os indivíduos ou unidades estatísticas objeto de apoio pelos FEEI,
nomeadamente quando se pretende fazer análises financeiras que relacionem o investimento realizado e o
número de participações e/ou apoios (por exemplo, aferição de custos médios por apoio e/ou participação).

Documentos de referência








“Guidance Document on Monitoring and Evaluation – CF and ERDF”, disponível em
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf
“Guidance document: Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - ESF - 2014-2020”, disponível em
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=en&moreDocuments=yes
“Princípios orientadores para indicadores e quadro de desempenho na programação 2014-2020”
Norma n.º 08/AD&C/2015, de 7 de julho - “Orientações sobre o Sistema de Monitorização do Portugal 2020”
Ficheiro “Indicadores do Norte 2020”;
Ficheiro “Lista de Indicadores”;
Ficheiro “Fichas de Metainformação dos Indicadores”.

H.3.2 | Monitorização operacional e financeira

H.3.2.1 | Transmissão de dados de monitorização à AD&C

De acordo com o disposto na Norma 08/AD&C/2015 de 07/07/2015, o Sistema de Monitorização do Portugal
2020 assenta em fluxos permanentes de dados entre os diversos sistemas de informação do Portugal 2020.
Neste sentido, assume-se que, para efeitos de monitorização, haverá a possibilidade de garantir a
disponibilidade de informação nas seguintes periodicidades:


Diariamente: de modo a habilitar a coordenação política e técnica de informação sintética sobre o
processo de seleção e as operações (nomeadamente, do ponto de vista financeiro);



Mensalmente: de modo a garantir a produção de informação mais completa sobre o processo de
seleção e as operações, a ser disponibilizada quer à coordenação política, quer à coordenação
técnicas;



Trimestralmente: tomando como exemplo a experiência de reporte do QREN, possibilitando a
produção de um reporte público que consolide informação sobre o processo de seleção e as
operações e, para o conjunto das tipologias mais representativas do Portugal 2020, informação sobre
as realizações e os resultados atingidos no terreno.
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Neste âmbito é necessário promover a governação partilhada da informação produzida, o que significa que,
nos casos de produção de informação completa para reporte, os dados mensais e trimestrais a serem utilizados
devem ser objeto de uma validação prévia das AG.
No NORTE 2020, a validação dos dados das monitorizações mensais e trimestrais é da responsabilidade do
STGF, com a devida colaboração das unidades responsáveis pelas prioridades de investimento em que
enquadram as operações.
De referir também que de acordo com o estabelecido pela AD&C na referida Norma72, os dados do NORTE
2020 a reportar considera a informação abaixo identificada.

Tabela 41 – Informação a incluir na monitorização operacional e financeira da AD&C
Natureza dos dados

Anexo

Periodicidade

Lista de Avisos/Períodos de Candidatura (Processo de seleção)

A

Mensal

Lista de Candidaturas (Processo de seleção)

B1

Mensal

Lista de Planos e de Estratégias (Processo de seleção)

C1

Mensal

Lista de Operações (Execução)

B2

Mensal

Lista de Beneficiários Finais (Execução)

B3

Mensal

Lista de Planos e de Estratégias (Execução)

C2

Mensal

Indicadores de realização ao nível da operação

D

Trimestral

Indicadores de resultado ao nível da operação

E

Trimestral

Indicadores de realização ao nível do PO

F

Trimestral

Indicadores de resultado ao nível do PO

G

Trimestral

Indicadores de realização ao nível dos Planos e das Estratégias

H

Trimestral

Indicadores de resultado ao nível dos Planos e das Estratégias

I

Trimestral

H.3.2.2 | Transmissão de dados financeiros à Comissão Europeia

O artigo 112.º do Regulamento (UE) 1303/2013 determina a obrigação de transmitir à Comissão Europeia, até
31 de janeiro, 31 de julho e 31 de outubro, os seguintes dados financeiros , por PO e por Eixo Prioritário, para
efeitos de monitorização e controlo:


o custo total elegível e a despesa pública elegível das operações aprovadas;



o número de operações aprovadas;



o execução do PO (em custo total elegível).

A informação transmitida em 31 de janeiro deve ainda discriminar estes dados por categoria de intervenção.

72

Esta Norma integra os templates respeitantes a cada um dos Anexos no quadro.
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Os dados transmitidos em 31 de janeiro e em 31 de julho devem ser acompanhados por uma previsão do
montante dos pedidos de pagamento que o Estado-Membro espera vir a apresentar no exercício financeiro
em curso e no exercício seguinte.
A data a que a informação diz respeito corresponde ao final do mês precedente ao mês de reporte dos dados,
ou seja, 31 de dezembro, 30 de junho e 30 de Setembro.

Tabela 42 – Dados a transmitir à Comissão Europeia através do SFC 2014 em cada período
DADOS A TRANSMITIR73

31 de janeiro

31 de julho

31 de outubro

a) Custo total elegível e público das operações aprovadas e número de
operações aprovadas, agregados por PO e por Eixo Prioritário

X

X

X

b) Custo total elegível declarado pelos beneficiários à AG, agregado por PO e por
Eixo Prioritário

X

X

X

c) Dados identificados nas alíneas a) e b) discriminados por categoria de
intervenção

X

d) Previsão do montante dos pedidos de pagamento que o Estado-Membro
espera vir a apresentar no exercício financeiro em curso e no exercício seguinte

X

X

A fim de assegurar condições uniformes de reporte dos dados financeiros à CE, garantindo eficiência e
transparência nesta tarefa, o Regulamento de Execução (UE) 1011/2014 da Comissão, de 22 de setembro,
estabelece os modelos e as regras para transmissão eletrónica dos dados (Anexo II).
Nestes reportes as estratégias de desenvolvimento territorial (EDL, EIDT, PDCT e PEDU), não devem ser
reportadas, na medida em que são planos e não representam operações aprovadas. Apenas as subsequentes
operações que venham a ser aprovadas devem ser comunicadas à CE, devidamente identificadas na dimensão
“Mecanismo de execução territorial”.
A preparação dos dados financeiros resulta de uma articulação entre as equipas responsáveis pela
monitorização na AD&C e nos PO, sendo que os dados reportados se basearam na informação disponível na
Conta Corrente do Balcão 2020 que é acrescida a informação transmitida por cada PO, nomeadamente a
repartição da despesa aprovada e executada de acordo com as categorias de intervenção presentes na
regulamentação comunitária.
No NORTE 2020, a informação a disponibilizar à AD&C é da responsabilidade do STGF, com a devida
colaboração da UASI no que se refere à informação relativa ao Sistema de Incentivos às Empresas.

H.3.2.3 | Transmissão das previsões de pedidos de pagamento e de transferência à AD&C

No âmbito do Portugal 2020 e de acordo com o previsto na Norma 07/AD&C/2015, relativa a pagamentos aos
beneficiários finais e a transferências para AG/OI, é da responsabilidade da AD&C assegurar a recolha e o
tratamento de informação sobre previsões de fluxos financeiros, mantendo atualizada esta informação, de
forma a garantir a realização financeira de cada PO e do Portugal 2020, no seu todo.
Neste sentido, a AD&C solicita às AG anualmente mas com atualizações trimestrais, através de uma plataforma
web, a disponibilização da informação sobre previsões de pedidos de pagamento/transferências a submeter a

73

Os dados mencionados nas alíneas a), b) e c) são reportados ao final do mês anterior (31 de dezembro, 30 de junho e 30 de Setembro).
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esta Agência, sendo que estas previsões deverão ser detalhadas por mês, por Fundo/CPN, por EP e por
Tipologia de Beneficiário.
A apresentação das previsões anuais terá lugar até ao dia 20 de janeiro de cada ano. A informação a apresentar
será detalhada obrigatoriamente ao trimestre, sendo que a informação relativa ao 1º trimestre deve ser
detalhada ao mês.
Até ao 5º dia útil do mês de início de um novo trimestre, ou seja abril, julho e outubro, as AG devem remeter
informação atualizada das previsões trimestrais até ao final do ano, detalhando ao mês a informação relativa
ao trimestre em curso.
Todas as comunicações com a AD&C serão realizadas, preferencialmente, por correio eletrónico, através do
endereço ep_fundos@adcoesao.pt.
No seguimento da receção da informação disponibilizada pelas AG, complementada com a informação
disponível em SIEP2020, bem como a fornecida pela AD&C, e tendo ainda por base a execução anterior, a esse
organismo procede à análise das previsões referidas no parágrafo anterior.
Tendo em vista a boa gestão financeira dos fundos comunitários, e em função desta análise, a AD&C prepara
a informação necessária para despoletar os pedidos de antecipação de fundos (OET/Outros), na medida do
estritamente necessário e sempre que as disponibilidades financeiras se revelem a prazo insuficientes e
possam colocar em risco os pagamentos para os beneficiários e, por conseguinte, a realização financeira dos
PO.
No NORTE 2020, a informação de base necessária para quantificar as previsões de pedidos de pagamento e
transferências é da responsabilidade do STGF, com a devida colaboração das unidades responsáveis pelas
prioridades de investimento em que enquadram as operações.

H.4 | RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ANUAIS E FINAL

Enquadramento
Compete à AG do NORTE 2020 elaborar e, após análise e aprovação do Comité de Acompanhamento,
apresentar à CE, através da AD&C, os relatórios anuais e finais de execução do PO74.
Estes relatórios consubstanciam um mecanismo de prestação de contas que considera e contribui para o
Sistema de Monitorização do Portugal 2020, incluindo-se entre os instrumentos de reporte obrigatórios do
Portugal 2020 identificados no quadro seguinte.

Tabela 43 – Instrumentos de reporte obrigatório à Comissão Europeia
Designação do Instrumento de Reporte

Regulamento Enquadrador

Relatório Intercalar da Execução do
Acordo de Parceria

Regulamento (UE) 1303/2013

Relatório Anual de Monitorização do
Portugal 2020

DL 137/2014 (Modelo de
Governação)

Periodicidade

Público-alvo

2 vezes no período (2017 e 2019)

Comissão Europeia

Anual (a partir de 2016)

CIC

74

Nos termos do disposto Regulamento (UE) 1303/2013, de 20 de dezembro (artigoº 19º, nº 2; artigo 50.º; alínea b) do nº 2 do artigo 125º;), bem
como do Decreto‐Lei 137/2014, de 12 de setembro (alínea b), do n.º 3, do artigo 26.º; na alínea b), do n.º 2, do artigo 54.º).
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Designação do Instrumento de Reporte
Relatório Anual de Execução do PO

Regulamento Enquadrador
Regulamento (UE) 1303/2013

Periodicidade

Público-alvo

Anual (a partir de 2016)

Comissão Europeia

O relatório de execução do NORTE 2020 deve informar sobre os principais aspetos da execução do PO e suas
prioridades, incluindo os elementos identificados no n.º 2, do artigo 50.º, do Regulamento (UE) 1303/2013,
nomeadamente:
 as principais informações sobre a execução do Programa e as suas prioridades, com base nos dados

financeiros;
 os indicadores comuns e específicos dos programas e as metas quantificadas, incluindo eventuais

alterações nos valores dos indicadores de resultado;
 uma síntese das conclusões de todas as avaliações do Programa que ficaram disponíveis durante o ano

financeiro anterior;
 outras questões que afetem o desempenho do Programa, bem como as medidas adotadas, devendo os

relatórios anuais, a partir de 2017, identificar os progressos alcançados na realização dos objetivos
definidos;
 as ações realizadas para cumprir as condicionalidades ex ante não preenchidas aquando da adoção dos

programas e avaliação da execução das ações, referindo o papel dos parceiros na execução do Programa
e o apoio mobilizado para cumprir os objetivos relativos às alterações climáticas (a incluir no Relatório de
2017, podendo também ser referidas no de 2016, quando relevantes, as ações adotadas para cumprir
essas condicionalidades);
 o relatório anual de execução de 2019 e o relatório final incluirão ainda informação e avaliarão os

progressos relativos ao cumprimento dos objetivos do Programa, bem como o seu contributo para a
realização da estratégia da União para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.
Mais concretamente, o relatório anual deve ser elaborado com base com base nos dados financeiros,
indicadores comuns definidos no Anexo I do Regulamento (UE) 1300/2013, Anexo I do Regulamento (UE)
1301/2013 e Anexo I do Regulamento (UE) 1304/2013, indicadores específicos do Programa e metas
quantificadas e, a partir do relatório apresentado em 2017, os compromissos quantitativos definidos no quadro
de desempenho.
Deve, igualmente, incluir uma síntese das conclusões de todas as avaliações do Programa que ficarem
disponíveis durante o ano a que se reporta o relatório e outras situações que afetem o seu desempenho, bem
como as medidas adotadas.
O relatório anual de execução deve ainda incluir, quando aplicável, os progressos na preparação e execução
dos grandes projetos, nomeadamente quanto aos principais problemas encontrados e eventuais alterações à
lista indicativa que consta dos Programas, bem como ao nível dos planos de ação conjuntos75.
Em matéria de reporte de instrumentos financeiros, em complemento à informação geral da execução do
Programa, deverão ser apresentados elementos específicos neste âmbito, sob a forma de anexo ao relatório
de execução76.
Os relatórios a apresentar em 2016, 2018, 2020 e nos exercícios seguintes deverão assumir uma natureza
sobretudo quantitativa e incluir alguma informação qualitativa relevante. Os relatórios a apresentar em 2017

75

Artigo 111.º, n.º 3, alínea b), do Regulamento (UE) n.º 1303/2013.

76

Modelo que consta do Anexo I do Regulamento de Execução (UE) n.º 821/2014, da Comissão.
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e 2019 e o relatório final revestem-se de maiores exigências quanto à informação a reportar77. A informação
qualitativa deve transmitir uma imagem clara dos principais aspetos da implementação do NORTE 2020.
As AG devem assegurar que a informação é rigorosa, de boa qualidade, clara, coerente e consistente. Neste
sentido, a produção dos relatórios de execução anuais e final assenta em processos de recolha, validação e
análise da informação necessária para o efeito, nos termos estabelecidos na regulamentação comunitária, bem
como em documentos de orientação da CE, na regulamentação nacional e, em particular, nas normas e nas
orientações que sobre estas matérias sejam emitidas pela AD&C. Merece destaque, neste contexto, a Norma
08/AD&C/2015, de 7 de julho, relativa ao Sistema de Monitorização do Portugal 2020.
O Regulamento de Execução (UE) 2015/207 da Comissão, de 20 de janeiro, define o modelo a adotar nos
relatórios anuais de execução do objetivo “Investimento no Crescimento e no Emprego”, estabelecendo uma
matriz comum para prestação de informação de modo a garantir coerência e comparabilidade entre os
diferentes PO. Atendendo aos diferentes requisitos de informação a apresentar em cada ano, este modelo
encontra-se estruturado em três partes.
Atendendo a que todo o intercâmbio de informação entre os Estados-membros e a Comissão é feito por via
eletrónica (SFC 2014), este regulamento define, igualmente, as especificações técnicas a que os dados a
comunicar devem obedecer.
Caso o relatório anual de execução não seja enviado à Comissão em conformidade com as regras dos Fundos,
os pagamentos intercalares ao PO são suspensos78.
Com base neste enquadramento normativo, a AD&C emite anualmente as suas orientações sobre a
apresentação do relatório de execução.
O relatório anual de execução e um resumo do seu conteúdo dirigido aos cidadãos são objeto de publicitação79
nomeadamente através da sua divulgação no sítio de internet do NORTE 2020 e do portal Portugal 2020.
Intervenientes





AG: Unidades Orgânicas da AG e Comissão Diretiva
Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais
Serviços da CCDR-N envolvidos na gestão do NORTE 2020 (em especial, DSDR e GMC)
OI

Procedimentos
O relatório de execução é elaborado pela AG, com o apoio das várias unidades orgânicas, dos OI e dos serviços
da CCDR-N nas áreas que lhes respeitam, sob a coordenação operacional do Secretário Técnico de
Coordenação Geral, coadjuvado pela UACD.
A preparação do relatório de execução anual é iniciada após o encerramento do ano a que respeita, uma vez
estabilizada a informação física e financeira a considerar (em regra, durante o mês de fevereiro do ano n+1).
Para o efeito, são tidas em conta as orientações transmitidas pela AD&C para o relatório em causa.
Caso a AG pretenda atualizar os dados financeiros já apresentados à CE e reportados a 31 de dezembro do
ano n, previamente à submissão do relatório anual de execução, terá de ser enviada uma nova versão desses
dados através do SFC 2014. A informação deve ser facultada em consonância com as orientações e o modelo
definido pela Comissão Europeia, cabendo à AG assegurar que não existem desconformidades entre a

77

Artigo 111.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013.

78

Artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013.

79

Artigo 50.º, n.º 9, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013.
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informação apresentada na transmissão dos dados financeiros e a residente no sistema de informação do
Balcão.
O pedido de contributos, acompanhado pelos procedimentos para a elaboração, é transmitido aos
colaboradores envolvidos, através da área reservada para o efeito e por comunicações que lhes são
expressamente dirigidas no âmbito da preparação de cada relatório. Para o efeito, é realizada pelo menos uma
reunião com os responsáveis pelos serviços ou unidades participantes.
A AG deve apresentar o relatório anual de execução do NORTE 2020 ao Comité de Acompanhamento, para
análise e aprovação, respeitando - e, se possível, antecipando - o prazo de 10 dias úteis para envio do relatório
aos membros deste órgão.
No âmbito da apreciação e no prazo de cinco dias úteis após a reunião deste do Comité de Acompanhamento,
a AG deverá remeter à AD&C o relatório anual, na versão aprovada por este órgão, bem como outra
informação, designadamente:


componente descritiva do relatório anual de execução, estruturada de acordo com o modelo e os
requisitos de informação definidos no Regulamento de Execução (UE) 2015/207, utilizando o modelo
anexo fornecido pela AD&C (em ficheiro Word);



ficheiro Excel (extensão xlsx) contendo os quadros integrantes do relatório e respeitando o modelo e
os requisitos de informação definidos no Regulamento de Execução (UE) 2015/207;



resumo para os cidadãos do relatório anual de execução (em suporte pdf para upload no SFC 2014 e
de acordo com modelo disponibilizado pela AD&C);



relatório sobre a aplicação de instrumentos financeiros (em suporte Excel para permitir o registo em
SFC pela AD&C), nos termos do Anexo I do Regulamento de Execução (UE) 821/2014, da Comissão.

O relatório é então enviado formalmente à CE, pela AD&C, via sistema de informação (SFC 2014), até 31 de
maio (30 de junho, no caso dos relatórios de 2017 e 2019). O resumo do Relatório destinado aos cidadãos deve
ser também carregado no SFC 2014, como ficheiro separado, sob a forma de anexo ao relatório anual de
execução.
Se a CE considerar que o relatório anual de execução não reúne as condições para ser admitido, dispõe de um
prazo de 15 dias úteis a partir da data da sua receção para informar o Estado-Membro sobre a
inadmissibilidade. Findo este prazo e na ausência dessa comunicação o relatório é tacitamente considerado
admissível.
Admitindo o relatório anual de execução, a CE dispõe de um prazo de 2 meses, para comunicar as suas
observações, caso contrário, o relatório é considerado aceite80.
Caso a CE apresente observações sobre matérias que afetem significativamente a execução do NORTE 2020,
a AG deve prestar todas as informações necessárias relativas a essas observações e, se aplicável, informar a
Comissão, no prazo de três meses, sobre as medidas adotadas.
Concluído o processo, o STCG (UACD):

80



informa o Comité de Acompanhamento das observações formuladas pela CE e das respostas dadas;



remete ao GMC o relatório anual de execução/relatório final e o resumo destinado aos cidadãos, para
publicitação no website do NORTE 2020 e através de outros meios.

Artigo 50.º, n.ºs 6 e 7, do Regulamento (UE) 1303/2013.
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Documentos de referência







Orientações sobre a apresentação do Relatório de Execução Anual de 2015 dos Programas Operacionais
cofinanciados pelo FEDER, FSE e FC Objetivo Investimento no Crescimento e no Emprego
Orientações da AD&C sobre a transmissão de dados financeiros à Comissão Europeia
Ficheiro Excel (extensão xlsx) contendo os quadros integrantes do relatório definidos na Parte A do Anexo V ao
Regulamento de Execução (UE) 2015/207
Ficheiro Excel (extensão xlsx) com a tabela de repartição dos dados financeiros de acordo com as diversas
combinações de categorias de intervenção (operações aprovadas)
Ficheiro Excel (extensão xlsx) com o template de reporte dos instrumentos financeiros, de acordo com o Anexo I
do Regulamento de Execução (UE) 821/2014, da Comissão
Norma 08/AD&C/2015 - Orientações sobre o sistema de monitorização do Portugal 2020 (2015/07/07)

H.5 | AVALIAÇÃO DO NORTE 2020

Enquadramento
A avaliação das políticas públicas e dos seus programas é uma condição de melhoria e de progresso e um
exercício de prestação de contas e de responsabilização, constituindo um imperativo legal e regulamentar81
que estabelece a obrigatoriedade de elaboração e divulgação de vários exercícios de avaliação:


Antes do início do período de programação (avaliação ex ante), com o objetivo de contribuir para a
melhoria da qualidade da programação, analisando designadamente o contributo para a estratégia da
União, a coerência da afetação dos recursos orçamentais com os objetivos de cada programa, a
relevância e a clareza dos indicadores propostos e o realismo das suas metas, a adequação das
medidas previstas para promover a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento sustentável.



Durante o período de programação, tendo em vista determinar a eficácia, a eficiência e o impacto de
cada programa e de que forma os FEEI contribuíram para os objetivos de cada prioridade.



Após o período de programação (avaliação ex post), para examinar a eficácia e a eficiência dos FEEI e
o seu contributo para a estratégia da União para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo,
tendo em conta as metas definidas para essa estratégia e em conformidade com os requisitos
específicos estabelecidos nas regras aplicáveis aos Fundos.

Neste contexto, está prevista a adoção de um plano de avaliação global do Portugal 2020 e de um plano de
avaliação por cada PO.
Assim, foi elaborado o Plano Global de Avaliação do Portugal 2020 (PGA PT2020), integrando as avaliações a
realizar no âmbito dos FEEI, ou seja, os Fundos da Política da Coesão – Fundos Estruturais (FSE e FEDER) e
Fundo de Coesão –, o FEADER e o FEAMP.
O PGA PT2020, aprovado pela CIC do Portugal 2020, em 5 de agosto de 2015, será complementado por dois
outros documentos – “Orientações para o planeamento e a preparação dos exercícios de avaliação (TdR)” e
“Orientações para o acompanhamento da implementação das recomendações das avaliações (follow-up)”.
O Plano de Avaliação do NORTE 2020 constitui um elemento deste Plano Global, assumindo os princípios, as
condições e os calendários comuns e explicitando a intervenção específica do Programa.

81

Regulamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de dezembro (Artigos 55.º, 56.º, 57.º, 110.º e 114.º) e, a nível nacional, o Acordo de Parceria e o DecretoLei n.º 137/2014, de 12 de setembro (Artigos 10.º, 12.º, 13.º, 27.º, 54.º e 61.º do Decreto‐Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro).
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O modelo de governação do Portugal 2020 comete à AG a competência de “participar na elaboração do plano
global de avaliação do Portugal 2020 e elaborar o plano de avaliação do PO”, no âmbito da coordenação técnica
geral do Portugal 2020, em articulação com a Comissão de Coordenação Nacional e a Comissão de
Coordenação para o FEAMP82.
Compete à AD&C, à CCN e à CCF contribuir para a elaboração do plano global de avaliação do Portugal 2020,
a submeter à aprovação da CIC Portugal 2020 e coordenar a elaboração do plano global de avaliação dos
respetivos PO e do PDR, que contempla avaliações de âmbito estratégico e operacional e inclui uma lista
indicativa dos exercícios de avaliação previstos para o período 2014 -2020, a sua natureza e calendário.
A CIC Portugal 2020 é responsável por apreciar e aprovar, sob proposta da AD&C, o PGA PT2020, que inclui as
avaliações de âmbito estratégico e operacional.
O Regulamento (UE) 1303/2013 atribui ao Comité de Acompanhamento a competência para analisar e aprovar
esse plano e as suas eventuais alterações, bem como examinar os progressos realizados na aplicação do Plano.
A existência de Programas e de intervenções multifundos, o carácter transversal e complementar das
intervenções, com os PO temáticos e os PO regionais a concorrerem para os mesmos objetivos específicos, e
o reforço da orientação para os resultados têm implicações na conceção e na estruturação do Plano Global e
na realização dos diferentes processos de avaliação, exigindo o cruzamento de modalidades diversas de
avaliação e o reforço da articulação e da coordenação de avaliações.
Assim, apesar de a sua prioridade específica ser a avaliação intercalar do Programa, a AG do NORTE 2020
participará ativamente nas avaliações temáticas a realizar no âmbito do PGA PT2020.
O Plano de Avaliação do NORTE 2020 identifica os objetivos, o âmbito e o quadro lógico subjacente à avaliação
no Portugal 2020 e descreve das atividades a desenvolver, quer no âmbito do PGA PT2020, quer na realização
de cada exercício de avaliação, dos produtos a obter e dos atores a envolver, constituindo, no que a estes
aspetos diz respeito, parte comum ao PGA PT2020. Apresenta ainda a calendarização e a articulação entre
avaliações e objetivos específicos, incluindo uma ficha de descrição sumária da avaliação intercalar do NORTE
2020, bem como de outros exercícios de avaliação mais associados ao NORTE 2020.
Além da avaliação intercalar do NORTE 2020 e da participação nos exercícios de avaliação temática que incidem
sobre objetivos específicos incluídos neste Programa, haverá lugar à realização de estudos específicos, ao
incentivo e à valorização de trabalhos académicos e de outras iniciativas pertinentes e ao apoio à participação
de agentes regionais e nacionais em redes europeias e mundiais, sempre na perspetiva da avaliação do
Programa.
Considerando a importância acrescida da articulação e da coordenação das funções de Monitorização e
Avaliação no Portugal 2020, assume especial importância a Rede de Monitorização e Avaliação do Portugal
2020, constituída pelas entidades responsáveis pela coordenação dos fundos (AD&C, CCN e CCF) e as AG dos
PO, sob coordenação da AD&C. Pelo NORTE 2020, a DSDR representa a Comissão Diretiva nesta Rede.

Intervenientes







82

AG: Unidades Orgânicas da AG, com coordenação do STCG, e a Comissão Diretiva
OI
DSDR
AD&C
Comité de Acompanhamento
Entidades/peritos externos

Decreto-Lei 137/2014, de 12 de setembro [alínea s) do n.º 1 do Artigo 27.º].
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Procedimentos
A Comissão Diretiva é o órgão responsável pela Avaliação do Programa, sendo a coordenação operacional
assegurada pelo STCG.
A DSDR assessora a AG na preparação e na gestão do Plano de Avaliação do Portugal 2020 e do Plano de
Avaliação do NORTE 2020, apoiando tecnicamente os exercícios de avaliação estratégica e operacional do
NORTE 2020 e participando na "Rede de Monitorização e Avaliação" do Portugal 2020.
O Plano de Avaliação do PO foi preparado pela DSDR, em articulação com a AD&C e com os membros da Rede
de Monitorização e Avaliação do Portugal 2020, e aprovado pela Comissão Diretiva em 12/11/2015. Idêntico
procedimento será assumido em eventual revisão de que este Plano venha a ser objeto.
A AG do NORTE 2020, em estreita colaboração com a Rede de Monitorização e Avaliação do Portugal 2020,
afeta os recursos necessários ao desenvolvimento do Plano de Avaliação, solicitando a colaboração das diversas
unidades orgânicas da AG, dos OI e dos serviços da CCDR-N envolvidos na gestão do PO.
Para garantir a imparcialidade da análise, as avaliações relativas aos PO serão realizadas por empresas/peritos
externos à AG ou à coordenação técnica dos fundos comunitários, devidamente contratualizados para o efeito,
segundo as normais de contratação pública. A AG, através do STCG e das unidades mais diretamente
implicadas, participará em todo o ciclo do processo de avaliação, desde a conceção do Plano Global de
Avaliação e do Plano de Avaliação do PO, até ao desenho em concreto das especificações técnicas de cada
estudo de avaliação a realizar, passando depois pelo acompanhamento das equipas de avaliação na execução
dos estudos e, por último, no follow-up e na divulgação dos seus resultados, visando assegurar a utilidade
desses estudos para a melhoria das intervenções apoiadas.
A coordenação operacional dos eventuais procedimentos de contratação pública que sejam necessários será
assegurada pelo STCG, cabendo à DSDR o apoio na vertente técnica e à DSGAF as diligências administrativas
associadas.
A DSDR fará regularmente o reporte à CD dos resultados dos trabalhos da Rede de Monitorização e Avaliação,
solicitando, quando se justifique, as orientações necessárias ao exercício da sua função de representação.
Serão ainda tomadas outras providências, a definir oportunamente, de forma a mobilizar as competências
necessárias para o bom desempenho da função de avaliação, incluindo junto de beneficiários e dos
stakeholders, visando também a disseminação de um cultura de avaliação mais consistente e alargada.
Dos exercícios de avaliação em que a AG participa é feita a devida divulgação, com o apoio do GMC, dando-se
conhecimento aos colaboradores da AG, dos OI e dos serviços da CCDR-N envolvidos, bem como ao Comité de
Acompanhamento do NORTE 2020.

Documentos de referência



“Orientações para o planeamento e a preparação dos exercícios de avaliação (TdR)”
“Orientações para o acompanhamento da implementação das recomendações das avaliações (follow-up)”
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MODULO I | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

I.1 | RECRUTAMENTO E GESTÃO DE SAÍDAS

Recrutamento
O recrutamento e a seleção de pessoal para o NORTE 2020 far-se-ão em obediência aos seguintes princípios
gerais:


definição prévia do perfil de cada função a preencher tendo em conta as exigências funcionais do
posto de trabalho:



preferência no recrutamento de trabalhadores da CCDR-N;



recrutamento externo apenas quando não exista pessoal acima referido que reúna os
requisitos/qualificações indispensáveis ao normal desempenho da função a preencher.

Cabe ao presidente da Comissão Diretiva, atento o disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 28º do DL 137/2014,
avaliar a necessidade de preenchimento de postos de trabalho do mapa de pessoal do NORTE 2020 e, em
concomitância, determinar que sejam encetados os competentes procedimentos de recrutamento de pessoal
tendo em conta as exigências funcionais do posto de trabalho a prover.
É incumbência dos competentes serviços da CCDR-N assegurar, do ponto de vista logístico e administrativo, os
processos de recrutamento de efetivos do NORTE 2020,a coberto do disposto no ponto 6 do Mapa VI do Anexo
I à RCM 73-B/2014.
O recrutamento de trabalhadores para lugares do mapa de pessoal - dentro da dotação fixada na RCM 73B/2014 e nos termos estabelecidos no respetivo ponto 11 - será levado a efeito por recurso aos instrumentos
de mobilidade geral previstos na Lei 35/2014, de 20 de junho, ou por via da celebração de contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo, concretamente através de:


mobilidade de trabalhadores em funções públicas nos termos dos artigos 92º e seguintes do anexo à
Lei 35/2014, de 20 de junho;



celebração de contrato de trabalho em funções públicas a termo incerto na sequência de
procedimento concursal (e de acordo com critérios de seleção definidos para o efeito) nos termos do
anexo à Lei 35/2014, de 20 de junho e da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro.

Quando a ocupação do posto de trabalho tenha lugar pela via da celebração de contrato de trabalho em
funções públicas, deverão ser levados a efeito os necessários procedimentos prévios que, grosso modo, se
traduzem na solicitação de autorização da tutela e do Ministério das Finanças para ocupação dos lugares e na
consulta prévia à Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) para colocação
de trabalhadores em situação de requalificação. Caso tal consulta obtenha resposta negativa será promovida
a abertura de procedimento concursal comum.
Na seleção de trabalhadores são tidos em consideração os requisitos gerais de admissão previstos no artigo
17.º da Lei 35/2014 adotando-se como método obrigatório a avaliação curricular, considerando as habilitações
académicas, a formação profissional complementar, a experiência profissional e a avaliação de desempenho.
A licenciatura será o grau académico mínimo exigível, valorizando-se a experiência profissional relevante para
o perfil de competências associados ao posto de trabalho em causa, bem como conhecimentos e experiência
em domínios transversais (ex.: regimes jurídicos nacionais e comunitários, gestão de projetos, contratação
pública e informática na ótica do utilizador).
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Como método complementar, será adotada a entrevista profissional de seleção, que visa avaliar, de forma
objetiva e sistemática, a experiência profissional e os aspetos comportamentais evidenciados durante a
interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.
Na avaliação serão consideradas as competências transversais pertinentes para o exercício das funções (ex.:
orientação para resultados; planeamento e organização; adaptação e melhoria contínua; trabalho de equipa e
cooperação; representação e colaboração institucional, tolerância à pressão e contrariedades, relacionamento
interpessoal) e outras competências específicas (conhecimento sobre a Estratégia Europa 2020, o Acordo de
Parceria Portugal 2020 e o NORTE 2020, a regulamentação nacional e comunitária sobre a gestão dos FEEI, a
legislação aplicável aos procedimentos administrativos, a conceção, execução, acompanhamento e avaliação
de projetos, bem como a correta expressão oral e escrita).
Gestão de saídas
De acordo com o modelo organizacional assumido pela AG, bem como por imposições governamentais de
otimização de custos e de não aumento da despesa, antes de ser tomada uma decisão de gestão sobre o
preenchimento de um posto de trabalho (por saída de colaborador ou nova função), são priorizadas outras
alternativas como forma de suprimir a necessidade de recrutamento, tais como:


a redistribuição das tarefas atribuídas a essa função pelos restantes elementos da equipa;



análise das tarefas atribuídas a essa função concluindo se algumas podem ser automatizadas ou
subcontratadas;



recrutamento, em mobilidade interna, de trabalhador da CCDR-N ou de outro organismo público

Não obstante, previamente à saída do trabalhador (pelas formas legalmente estabelecidas para a cessação da
relação jurídica de emprego público) há lugar à identificação dos processos em tramitação – cujo suporte é o
sistema de informação do Programa - a cargo do trabalhador cessante, estabelecendo-se, desde logo, as tarefas
que este está em condições de tratar antes da cessação de funções.
Em caso de ausência prolongada de um colaborador (por impedimento prolongado, designadamente doença
ou exercício dos direitos inerentes à parentalidade), é designado o elemento que o substitui durante o
impedimento, respeitando-se o princípio da segregação de funções.
Adicionalmente, as necessidades de recursos humanos serão objeto de avaliação anual pelo Presidente da
Comissão Diretiva face ao plano de atividades do ano seguinte e tendo em conta o planeamento estratégico.
Incumbe ao Presidente da Comissão Diretiva do NORTE 2020, atento o disposto no alínea e) do nº 1 do artigo
28º do DL 137/2014, decidir da aplicação dos critérios relativos à gestão de saída de efetivos acima
referenciados.
Cabe à CCDR-N, na sua função de apoio logístico e administrativo ao NORTE 2020, tramitar os processos de
mobilidade de trabalhadores ou de contratação que forem, neste contexto, determinados nos termos do
parágrafo anterior.

I.2 | AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O processo de avaliação é desenvolvido de acordo com o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do
Desempenho da Administração Pública (SIADAP), aprovado pela Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro, com as
alterações que lhe foram introduzidas, estando regulado pelo Regulamento Interno do SIADAP 2013,
aplicando-se aos dirigentes e trabalhadores com relação jurídica de emprego público com o NORTE 2020.
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Este SIADAP integra:
a) o Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública, abreviadamente
designado por SIADAP 1, com ciclo de avaliação anual;
b) o Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Dirigentes da Administração Pública, abreviadamente
designado por SIADAP 2 com ciclo de avaliação de cinco ou três anos, de acordo com a duração da
comissão de serviço;
c) o Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administração Pública,
abreviadamente designado por SIADAP 3, com ciclo de avaliação bienal.
Estes subsistemas funcionam de forma integrada pela coerência entre objetivos fixados no âmbito do sistema
de planeamento, objetivos do ciclo de gestão do serviço, objetivos fixados na carta de missão dos dirigentes
superiores e objetivos fixados aos demais dirigentes e trabalhadores.

SIADAP I

Tabela 44 – Subsistemas do SIADAP
A avaliação de desempenho de cada serviço assenta num quadro de avaliação e responsabilização (QUAR), sujeito
a avaliação permanente e atualizado a partir dos sistemas de informação do serviço. A avaliação do programa está
agregada ao plano de atividades (anual) da CCDR-N.
A gestão do NORTE 2020 está, também, submetida às metas e objetivos constantes do contrato de desempenho
a que se refere o artigo 20.º do DL 137/2014.
A avaliação global do desempenho dos dirigentes superiores e intermédios, ou cargos a estes equiparados, é feita
no termo das respetivas comissões de serviço, conforme o respetivo estatuto, ou no fim do prazo para que foram
nomeados, sem prejuízo do desempenho ser objeto de monitorização intercalar, correspondente ao ano civil.

SIADAP 2

O dirigente máximo do serviço é avaliado pelo membro do Governo que outorgou a carta de missão. Os dirigentes
superiores do 2.º grau são avaliados pelo dirigente máximo que outorgou a carta de missão sendo esta avaliação
homologada pelo competente membro do Governo.
Os dirigentes intermédios do 1.º grau são avaliados pelo dirigente superior de quem diretamente dependam.
Os trabalhadores afetos ao NORTE 2020 são avaliados de acordo com os seguintes parâmetros:

SIADAP 3

a)

«Resultados» obtidos na prossecução de objetivos individuais em articulação com os objetivos da respetiva
unidade orgânica;

b)

«Competências» que visam avaliar os conhecimentos, as capacidades técnicas e comportamentais
adequadas ao exercício de uma função.

A avaliação é da competência do superior hierárquico imediato ou, na sua ausência ou impedimento, do superior
hierárquico de nível seguinte, competindo ao dirigente máximo a homologação desta avaliação.

I.3 | FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Cabe ao secretariado técnico onde cada trabalhador se integra a responsabilidade de prestar formação técnica
no âmbito das funções a desempenhar, disponibilizando os instrumentos de trabalho necessários e, se
necessário, designando um técnico com funções de “tutor” para um melhor acompanhamento e integração.
Sem prejuízo de outras vertentes específicas associadas ao posto de trabalho, o enquadramento inicial versará
sobre o Programa, a legislação nacional e comunitária aplicável, as normas de gestão, o manual de
procedimentos e o sistema de informação e respetivas ferramentas informáticas de gestão.
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No que respeita à formação profissional, o NORTE 2020 cumpre o previsto no DL 50/98 de 11 de março, que
define as regras e os princípios que regem a formação profissional na Administração Pública.
Apresenta-se como objetivo geral da formação permitir que grande parte do ativo recicle, consolide ou adquira
novos conhecimentos e competências, de forma valorizar os recursos humanos disponíveis, e a capacidade
técnica dos mesmos.
O plano de formação da AG terá em conta a oferta promovida pela CCDR-N, bem como pelas entidades de
coordenação do PORTUGAL 2020 e pela CE, cabendo ao Presidente da Comissão Diretiva do NORTE 2020
aprovar este plano mediante proposta apresentada pelo STCG.
A AG transmitirá a todos os OI os procedimentos acima descritos, bem como outras orientações que venham
a ser emitidas.
Estes organismos ficam responsáveis pela transmissão de tais elementos aos seus colaboradores, bem como
pela sua formação e atualização contínua, assegurando a AG o apoio que se revele necessário.
Assim, para além da formação que os respetivos organismos desenvolvem para os seus colaboradores, no
âmbito dos seus próprios Planos de Formação a AG inclui no seu Plano de Formação a participação dos
colaboradores dos OI, quando aplicável, alargando ainda a participação aos colaboradores dos OI em
seminários, conferências e reuniões que venham a ser promovidas por organismos externos, tais como a CE, a
IGF ou a AD&C.
Em casos excecionais, de reconhecido e comprovado interesse para o NORTE 2020, e de acordo com a
disponibilidade financeira da verba orçamentada para a formação profissional, poderá ser autorizada pela
Comissão Diretiva a frequência de cursos de pós-graduação e de especialização ou equiparados.

190

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
DO NORTE 2020

MÓDULO J | INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

J.1 | ENQUADRAMENTO

O módulo “Informação e Publicidade” tem enquadramento na Estratégia de Comunicação do NORTE 2020,
aprovada pelo Comité de Acompanhamento, através de consulta escrita concluída a 31/07/2015, e cuja
coordenação e execução cabe ao Gabinete de Marketing e Comunicação (GMC) da CCDR-N.
A Estratégia resulta não só do quadro regulamentar nacional e comunitário relativo à comunicação dos fundos
estruturais e das recomendações da Avaliação Intercalar do “ON.2 – O Novo NORTE”, mas assenta, sobretudo,
na aspiração da AG a fazer do Programa um contributo muito significativo para a convergência do NORTE de
Portugal com a trajetória nacional e europeia e para o cumprimento dos objetivos do NORTE 2020.
A Estratégia de Comunicação83 em apreço prevê um conjunto de ações com diferentes graus de abrangência,
cuja implementação é da direta responsabilidade da AG, com a colaboração, sempre que aplicável, dos OI.

J.2 | OBRIGAÇÕES DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE DOS BENEFICIÁRIOS

A divulgação e a publicitação do apoio concedido pelos fundos da União Europeia constituem uma
responsabilidade das suas entidades beneficiárias e dos organismos de gestão, consagrada na legislação
comunitária e nacional. No atual quadro comunitário, o incumprimento das normas relativas a informação e
publicidade é suscetível de determinar a redução do apoio a um projeto. A redução é determinada em função
da gravidade do incumprimento ou, mantendo-se este, poderá levar à revogação do apoio. Tal obrigação tem
como principal objetivo informar os beneficiários finais e a opinião pública, em geral, sobre o papel
desempenhado pela União Europeia, através dos fundos estruturais, e pelo Estado Português, no âmbito do
Portugal 2020, nos projetos cofinanciados e nos respetivos impactos e resultados.
No caso do NORTE 2020, as obrigações de informação e publicidade dos beneficiários encontram-se no Manual
de Identidade do NORTE 202084, sendo que os esclarecimentos nesta matéria devem ser prestados aos
promotores pelo GMC, como se ilustra na figura abaixo.

83

Disponível no Website NORTE 2020: http://www.norte2020.pt/sites/default/files/public/uploads/documentos/estrategiadecomunicacao.pdf.

84

Disponível no Website NORTE 2020 – Área Regras de Publicidade: http://norte2020.pt/publicidade.
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Figura 13 - Informação e Publicidade | Pedido de Esclarecimentos: Fluxograma de Procedimento

Perante a eventualidade de situações específicas que não estejam contempladas neste manual, o GMC propõe
ao STCG as orientações a prestar ao promotor.

J.3 | COMUNICAÇÃO ON-LINE

A Comunicação on-line é, seguindo as orientações europeias, uma área-chave da Estratégia de Comunicação
do NORTE 2020, que identifica os canais web – website e redes sociais – como meios privilegiados para a
divulgação de informações a todo o público-alvo do NORTE 2020 e em especial aos promotores e potenciais
beneficiários. A promoção do website é efetuada não só em estreita articulação com as redes sociais, como
também através do envio de uma newsletter, proposta pelo GMC à CD – cuja periodicidade será ditada pela
evolução do NORTE 2020 – com link direto para conteúdos do website.
Tendo em consideração que o website do NORTE 2020 cobre um manancial muito alargado de
temas/conteúdos do Programa, a sua atualização é feita pelo GMC em articulação com os diferentes serviços
de apoio à gestão. A identificação de novos conteúdos que não se enquadrem no menu existente poderá ser,
igualmente, feita pelos diferentes serviços, cabendo ao GMC a decisão da sua publicação.
Website NORTE 2020: www.norte2020.pt
Facebook: https://www.facebook.com/norte2020
Twiter: https://twitter.com/Norte_2020

Tabela 45 - Informação sobre os responsáveis pela atualização dos conteúdos no site do NORTE 2020
Áreas

Unidade responsável
por disponibilizar
documento ao GMC

Apresentação, Enquadramento, Governação,
Siglas e Conceitos

UACD

http://www.norte2020.pt/programa

STGF

http://www.norte2020.pt/programa/projetos-lista

Projetos Aprovados
Concursos em Aberto

UA Sistemas de
Informação

Local no Website do NORTE 2020

http://www.norte2020.pt/concursos/concursos-abertos

Plano Anual de Candidaturas

AD&C

http://www.norte2020.pt/plano-anual-de-concursos

Documentos de Referência

UACD

http://www.norte2020.pt/documentos

Estratégia Antifraude

STAC

http://www.norte2020.pt/documentos

Manuais e Normas de Gestão

UACD

http://www.norte2020.pt/regulamentacao/normas-e-orientacoes

Modelos e Minutas

UACD

http://www.norte2020.pt/documentos
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Áreas

Unidade responsável
por disponibilizar
documento ao GMC

Local no Website do NORTE 2020

Relatórios de execução e contas anuais

UACD

http://www.norte2020.pt/documentos

Avaliação

UACD

http://www.norte2020.pt/documentos

Regulamentação nacional e comunitária

UAJ

http://www.norte2020.pt/regulamentacao

Deliberações da CIC e Normas e Orientações

UAJ

http://www.norte2020.pt/regulamentacao

Apoio ao Utilizador

UACD

http://www.norte2020.pt/apoio-ao-utilizador

J.4 | COMUNICAÇÃO MEDIÁTICA E PUBLICITÁRIA

Compete ao GMC assegurar um contacto permanente com os órgãos de comunicação social, entendidos como
importantes stakeholders do NORTE 2020, por forma a comunicar oportunidades, resultados e operações do
programa.
Neste âmbito, está previsto o estabelecimento de parcerias mediáticas com vista à promoção do Programa.
Compete ainda ao GMC o acompanhamento e as respostas a todas as questões colocadas por este públicoalvo. Neste contexto, a preparação da resposta será efetuada em estreita articulação com o respetivo
Secretariado Técnico/Coordenação para posterior validação pela Comissão Diretiva.

Figura 14 - Pedido de Esclarecimentos por Órgãos de Comunicação Social | Fluxograma de Procedimento

J.5 | EVENTOS E RELAÇÕES PÚBLICAS

Para além das iniciativas e dos eventos previstos na Estratégia de Comunicação do Programa, a coordenar e
executar pelo GMC, os demais secretariados técnicos, coordenadores do NORTE 2020, diretores/chefias da
CCDR-N e OI poderão apresentar propostas de realização.
Incumbe, assim, ao GMC a análise do evento e o seu eventual enquadramento na Estratégia de Comunicação
do NORTE 2020. Posteriormente, será remetida ao STCG para validação da Comissão Diretiva.
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Figura 15 - Proposta de Realização de Eventos | Fluxograma de Procedimento

J.6 | APOIO À COMUNICAÇÃO DE GESTÃO

Cabe ao GMC o desenvolvimento de ações inerentes à comunicação do NORTE 2020, englobando não só a
comunicação interna, relativa à gestão do Programa, como externa, através da produção de materiais como
publicações, modelos de apresentações e outros suportes info-promocionais.
Assim, este apoio inclui os seguintes domínios:
i) Identidade e Branding do NORTE 2020, designadamente o desenvolvimento da identidade corporativa e do
Manual de Identidade. Inclui, ainda, a produção de estacionário e de merchandising promocional.
ii) Produção editorial, através do desenvolvimento e acompanhamento de publicações e de outros suportes
informativos e promocionais, impressos e/ou multimédia e digitais.
iii) Gestão de mailings, através do apoio e envio de comunicações a órgãos da governação do Programa e/ou
promotores, designadamente aos membros do Comité de Acompanhamento.
O GMC prestará o apoio devido após a análise do pedido e a validação pela Comissão Diretiva sempre que
necessário.

Figura 16 - Pedido de Apoio à Comunicação de Gestão | Fluxograma de Procedimento

J.7 | SUPORTE AOS PROMOTORES

Enquadramento
No âmbito das suas obrigações gerais de informação e publicidade, compete à AG disponibilizar aos
(potenciais) beneficiários as informações pertinentes para realização das operações.
A AG definiu um dispositivo de suporte que procura ter em conta os seguintes princípios:


Qualidade de atendimento: esclarecer as dúvidas, orientar e apoiar os promotores/beneficiários com
base em informação pertinente, clara e fiável.



Eficiência: responder em tempo oportuno, assegurando processos de triagem e (re)encaminhamento
que evitem um consumo excessivo de tempo por parte dos técnicos mais qualificados.
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Articulação e harmonização: assegurar a articulação com organismos externos (AD&C, os restantes PO
e os OI) e com os serviços da CCDR-N mais diretamente envolvidos na preparação e na gestão do PO,
garantindo, tanto quanto possível, a harmonização de procedimentos e a homogeneidade das
respostas.



Subsidiariedade: orientar e (re)encaminhar os potenciais promotores para os dispositivos
/instrumentos de apoio e para as fontes de informação já disponibilizados. Não cabe, contudo, à AG
assegurar a assessoria e/ou a consultoria detalhada ou substituir os OI e os promotores/beneficiários
nas diligências que estes podem e devem assegurar.



partilha de informação e consolidação de uma base de conhecimento: facilitar o acesso à informação,
à documentação e às respostas mais frequentes, quer aos promotores quer aos técnicos envolvidos
na gestão, assegurando a sua atualização.

O dispositivo está organizado de acordo com as seguintes vertentes:

AD&C

AG

OI

Suporte Escrito

Suporte Escrito

Suporte Escrito

. Portal 2020
. Serviço de Suporte e
Notificações

. Site NORTE 2020
. Serviço de Suporte e
Notificações
. Email

. Sites próprios
. Serviço de Suporte e
Notificações
. Email

Suporte Telefónico

Suporte Telefónico

Intervenientes
Intervêm neste processo a AD&C, a AG e os OI.
A AD&C intervém no âmbito das suas competências de coordenação técnica, considerando que o modelo de
governação do Portugal 2020 preconiza o acesso geral e comum dos beneficiários de operações aos FEEI,
através do Portal 2020 e do Balcão 2020.
No contexto da AG, a coordenação do Suporte aos promotores/beneficiários é da responsabilidade do
Secretário Técnico de Coordenação Geral, cabendo às várias unidades orgânicas do Secretariado Técnico da AG
assegurar o apoio, em função dos temas em causa. A UASInf, na vertente relativa aos sistemas de informação,
e o Gabinete de Comunicação e Marketing, asseguram o apoio transversal, bem como a resposta às solicitações
que se enquadrem nas suas áreas de intervenção. Intervêm ainda nesse suporte aos beneficiários os elementos
do secretariado de apoio aos vogais da Comissão Diretiva.
Sem prejuízo do apoio geral assegurado pela AD&C e pela AG nas suas áreas de intervenção, os OI, quando
existam, são responsáveis pela interlocução direta e pela prestação de apoio aos promotores/beneficiários.

Procedimentos
Em complemento do apoio facultado através dos meios descritos a AG assegura a prestação de
esclarecimentos aos promotores por via do Serviço de Suporte e Notificações e do Atendimento Telefónico.
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I - Serviço de suporte e notificações (SSN2020)
Trata-se de uma solução aplicacional da responsabilidade da AD&C, utilizada como canal único de suporte ao
Balcão 2020 e ao portal do Portugal 2020 que permite ao interessados fazer perguntas, solicitar
esclarecimentos ou apresentar outros pedidos, mediante comunicação escrita.
Para garantir um alinhamento comum entre os diferentes intervenientes, foi definido o modelo de
funcionamento, o circuito e a padronização de modelo de resposta que se resume abaixo.
O SSN2020 tem dois tipos de utilizadores: (i) utilizadores públicos, não registados no Portal Portugal 2020,
que poderão endereçar pedidos de suporte de caráter geral; (ii) utilizadores registados no Balcão 2020, que
consoante o seu perfil (por exemplo, utilizadores de entidades beneficiárias ou colaboradores das AG)
poderão aceder a um conjunto de informação e a funcionalidades relativas a candidaturas e pedidos de
suporte, através de uma área reservada criada para esse efeito.
Através de um formulário disponível em “Contacte-nos” no portal do PORTUGAL 2020 no site do NORTE
2020, o interessado formula as suas dúvidas/questões e classifica o tema sobre o qual as mesmas versam, de
entre a lista de temas, de modo a potenciar o encaminhamento adequado das questões colocadas.
Estes contactos são encaminhados para as entidades que participam no serviço de suporte (AD&C, AG) em
função dos temas e subtemas selecionados, de acordo com a tabela seguinte:

Tabela 46 - Fluxo global de análise para tratamento dos pedidos realizados pelo SSN2020
Tipo

Categoria
Informação Geral

Enquadramento dos projetos nos apoios

Público:
Portal 2020

Regulamentação

Registo de Entidades

Subcategoria
Portugal 2020

AD&C

Balcão 2020

AD&C

Programa Operacional

AG do PO

Portugal 2020

AD&C

Programa Operacional

AG do PO

Portugal 2020

AD&C

Programa Operacional

AG do PO

Registo

AD&C

Autenticação

AD&C

Dados da Entidade

AG do PO

Avisos
Comunicação Social

Entidade

AG do PO (cf. aviso)
Portugal 2020

AD&C

Programa Operacional

AD&C

Outros

AD&C
Em preenchimento

Candidaturas

Submeter

AG do PO (cf. aviso)

Outros
Operações

Desistência
Outros

AG do PO (cf. código universal)

Em Preenchimento
Privada:
Balcão 2020

Pedidos de Pagamento (*)

Submeter

AG do PO (cf. código universal)

Outros
Em Preenchimento
Contratos (**)

Registar

AG do PO (cf. código universal)

Outros
Utilizadores
Administração

Sub-entidades

AD&C

Perfis de utilizadores
(*) Código de operação e campo de texto para indicação do Pedido de Pagamento.
(**) Código do contrato e PO associado.
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A entidade que receciona a questão responderá diretamente ao requerente através da aplicação.
As questões só deverão ser transferidas para outros serviços/entidades quando não apresentam qualquer
relação com o Portugal 2020, quando a questão se encontra claramente fora do âmbito de competências da
entidade que a receciona ou quando se considera que a especificidade da questão requer a contribuição
específica da entidade para quem a questão é transferida (e.g. transferência da AD&C para uma AG ou
transferência de uma AG para um dos seus OI).
O envolvimento dos OI é da exclusiva responsabilidade da AG, quer na definição da sua participação na equipa
de suporte, quer na transferência de questões através da aplicação.
A AG do NORTE 2020 organiza-se para poder responder às questões recebidas via SSN2020, respeitando os
três níveis previstos:


1º Nível: recebe o pedido, verifica a categoria e atribui-lhe uma prioridade. Quando estejam em causa
questões para as quais já existe uma resposta tipificada, responde ao requerente, dando o pedido por
encerrado. Se assim não for, reencaminha-o para os técnicos responsáveis pela elaboração das
respostas, em função da natureza das questões. Cabe-lhe, ainda, seguir e controlar a resolução dos
pedidos e manter os utilizadores informados sobre o seu estado e evolução quando a resolução não
é imediata ou possa não ser alcançada de acordo com o nível de serviço estabelecido, bem como
atualizar o registo dos pedidos de suporte na plataforma tecnológica de suporte. Integram este 1º
nível um elemento do GMC, que supervisiona, elementos do secretariado e o responsável da UASInf.



2º Nível: analisa o pedido, prepara a resposta e transmite-a ao requerente. Nos casos em que a
resposta careça de reclassificação ou do contributo de alguma outra unidade orgânica ou entidade
externa à AG (questões sobre vários temas, etc), transfere-o para o Coordenador. Cabe-lhe também
compilar a informação necessária a disponibilizar ao Suporte de 1º Nível e aos utilizadores (FAQ,
manuais, documentação geral, etc.), sugerir FAQ para a resolução dos pedidos de suporte mais
frequentes e atualizar o registo dos pedidos. Estão associados a este nível os técnicos de suporte
indicados pelas várias unidades orgânicas, de acordo com as áreas temáticas e as funções por que são
responsáveis.

Coordenador: Reclassifica o pedido noutra categoria; reencaminha para a AD&C, outro PO, OI ou entidade
externa. Aprova o registo de FAQs, autoriza alterações aos processos sob seu controlo, identifica melhorias nos
procedimentos e comunica-as à Supervisão (AD&C).

Tabela 47 - Tratamento dos pedidos na AG
Assuntos

Técnicos 1º Nível

Técnicos 2º Nível

Coordenador

SSN2020

Informação Geral

Enquadramento dos projetos nos Apoios

GMC
Secretariado
UASInf

Regulamentação
Comunicação Social
Balcão
Outros

UACD
STGF
UASI
GMC
UASInf
STIDICE
UASI
STSTATI
UACHISE
UACD
STAC
UAJ
GCM
UASInf
GCM
UASInf

Resp UASI
Resp STCG

Resp STCG

Resp STAC
Resp STCG
Resp GCM
Resp STCG
Resp STCG

NORTE 2020
Enquadramento genérico
Registo e submissão de entidades e candidaturas

GMC
Secretariado

UACD
UASInf
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Assuntos
Registo e submissão de pedidos de pagamento
Planos de Avisos
Sistema de Incentivos às Empresas
Investigação Científica e Tecnológica
Modernização e Capacitação da Administração Pública
Ações Coletivas
Economia de Baixo Teor de Carbono e Qualidade Ambiental
Sistema Urbano
Emprego, Inclusão Social, Capital Humano e Capacitação Institucional
Abordagens Territoriais Integradas (ITI, DLBC, AIDUS)
Comunicação e Publicidade
Assistência Técnica à AG e aos OI
Outros

Técnicos 1º Nível
UASInf

Técnicos 2º Nível

Coordenador

STGF
GMC
UASI
STIDICE
UACHISE
STIDICE
STSTATI
STSTATI
UACHISE
STSTATI
GMC
STGF
STCG

Na preparação das respostas, dever-se-á atender às indicações constantes do documento “Suporte Portal
Portugal 2020 - Procedimentos e circuitos de informação/nov-2015”.
Salienta-se que, no âmbito do Portugal 2020, o SSN2020 é também a aplicação através da qual são fetuados:


os pedidos de desistências das candidaturas;



as notificações da AG aos beneficiários.

Contudo, as denúncias devem ser tramitadas através de um dispositivo específico, tal como se descreve no
ponto D.2 | Controlo Interno.
Numa fase inicial, como solução de contingência, os pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados
através do e-mail norte2020@ccdr-n.pt e do formulário de apresentação de “Sugestões e Dúvidas”,
identificados no site do NORTE 2020.
O GMC, responsável pela gestão global desta caixa de correio, distribui os pedidos de esclarecimento
recebidos, de acordo com as matérias em causa e considerando a distribuição de tarefas identificada na Tabela
supra.

II - Atendimento telefónico
Considerando a escassez de Recursos Humanos, bem como a necessidade de preparação, maturação e
harmonização de esclarecimentos, deve ser privilegiado o suporte escrito. A AG entende, contudo, que deve
ser igualmente assegurado o atendimento telefónico ao público, em geral, e aos beneficiários, assumindo um
caráter supletivo.
A receção de chamadas é efetuada através:


do telefone geral da CCDR-N (e posterior encaminhamento pelos telefonistas para o circuito de
atendimento telefónico do NORTE 2020);



de uma linha específica identificada no site do NORTE 2020, a cargo das secretárias que asseguram o
apoio aos Vogais da CD e ao STCG. Para o efeito foi criado o número telefónico 22 766 2020,
diretamente recebido no circuito de atendimento telefónico do NORTE 2020, entre as 9.00h - 13.00h
e as 14.00 -18.00h.
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Aos telefonistas e às secretárias é facultado um guião de apoio.

. Geral (Telefonistas)
. Linha Dedicada

Secretárias dos Vogais da CD e do STCG

1º Sites
2º SSN2020
3º EAT

Dada a complexidade do Programa e uma vez que não está ainda estabilizado todo o seu enquadramento, não
se pretende que seja o secretariado a fazer o esclarecimento de todas as dúvidas colocadas por via telefónica.
O atendimento telefónico visa, fundamentalmente, assegurar a triagem e o reencaminhamento dos
promotores/beneficiários para o suporte escrito (site NORTE 2020 e Portal 2020; SSN2020). Contudo, em
aspetos mais simples e pontuais, poderá ser dada, de imediato, a informação necessária.
Para o efeito é crucial identificar, em cada contacto, o seu âmbito e documentar ou ajudar a documentar de
forma precisa e detalhada a questão.
Em resumo, no serviço de atendimento telefónico poderá optar-se por uma de três procedimentos:


remissão para as Perguntas Mais Frequentes (FAQ) e para outros documentos existentes nos sites (dáse por concluída a resposta ao pedido);



encaminhamento e apoio na apresentação do pedido por escrito via SSN2020;



resposta via telefone, com ou sem recurso aos elementos da EAT, respeitando a distribuição de
funções identificada infra (dá-se por concluída ao Pedido).

Documentos de referência
. “Suporte Portal Portugal 2020 - Procedimentos e circuitos de informação/nov-2015”
. “Apresentação “SISTEMA DE SUPORTE E NOTIFICAÇÃO 2020 - 12/13 de Novembro de 2015”
. “Guia Rápido de Utilização do SSN2020 - Utilizador Público”
. “Guia Rápido de Utilização do SSN2020” – Beneficiário”
. “Guia Rápido de Utilização do SSN2020 – Técnicos”
. “Suporte aos Promotores do Programa Norte 2020 - Atendimento Telefónico” (V4, de 03/06/2015)
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MÓDULO K | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE APOIO À GESTÃO

K.1 | ENQUADRAMENTO GERAL

Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 73.º do DL 137/2014 as competências de coordenação técnica, aplicação
de fundos, acompanhamento, monitorização, avaliação, auditoria e controlo são apoiadas por um sistema de
informação designado SI PT2020 (em desenvolvimento). O n.º 5 do mesmo artigo determina que o
desenvolvimento, a manutenção e o pleno funcionamento deste sistema é assegurado pela AD&C, em
articulação com as AG.
Nos termos do Acordo de Parceria que Portugal assinou com a CE, o SI PT2020 assegura a informação relativa
ao conjunto dos FEEI através do Balcão 2020, do repositório geral de dados e do registo de dívidas, assim como,
no caso dos fundos de coesão, a integração da informação relativa a pagamentos e recuperações, controlo e
auditoria.
Assim, nos termos do Acordo de Parceria, as componentes do SI PT2020 são:


Balcão 2020;



Sistemas de Informação utilizados pelas AG;



Sistema de Informação da Autoridade de Certificação;



Fluxos Financeiros;



Repositório de dados;



Sistema de Informação de controlo e auditoria (SI AUDIT2020).

A operacionalização do SI PT2020 seguiu as orientações do Acordo de Parceria e da RCM 33/2013, de 9 de
Maio, sendo a interoperabilidade entre os vários intervenientes um elemento chave.
O Balcão 2020 constitui o ponto de acesso aos PO financiados pelos FEEI, para todas as entidades que
pretendam candidatar a financiamento as suas operações.
Como se refere acima, o SI PT2020 integra os sistemas de informação utilizados pelas diversas AG. Os sistemas
de informação das AG são mantidos e aperfeiçoados na sua componente de backoffice, de forma a suportar
os processos de análise, de gestão dos PO e a interoperabilidade com o Balcão 2020 e a AD&C, nas suas
vertentes de coordenação, certificação, pagamentos e auditoria.
A AG do NORTE 2020 utiliza para a sua atividade o SI NORTE2020 que tem por base o sistema de informação
do período de programação anterior, designado SIGON.2 (Sistema de Informação de Gestão do Programa
Operacional Regional do NORTE 2007-2013). Este contemplava um conjunto de funcionalidades que se
mantêm disponíveis e que asseguram a existência de um sistema de recolha, registo e armazenamento
informatizado de dados de cada operação, necessário para os exercícios de monitorização, avaliação, gestão
financeira, verificação e auditoria, incluindo, quando aplicável, dados sobre os participantes individuais nas
operações, conforme exigido pela alínea d) do n.º 2 do artigo 125.º do Regulamento. (UE) 1303/2013 e pelo
artigo 24.º e Anexo III do Regulamento Delegado (UE) 480/2014.
No quadro da arquitetura do SI PT2020, considerando o que acima se refere, o NORTE 2020 usará os seguintes
sistemas de informação:


O SI NORTE2020 que permite a integração da informação necessária à gestão global do Programa e
assegura o backoffice relativo às operações públicas FEDER. Este Sistema de Informação é igualmente
utilizado por todos OI associados à gestão do NORTE 2020, na sua vertente FEDER (exceto Sistema de

200

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
DO NORTE 2020

Incentivos). Destaca-se, neste âmbito, o módulo de gestão de indicadores que, via webservice mantém
atualizados os dados recolhidos no Balcão 2020 e as Tabelas de Domínio que são geridas pela AD&C.


O SIIFSE 2020, no que respeita ao FSE. À semelhança das restantes AG, o NORTE 2020 usa o Sistema de
Informação gerido pela AD&C para as operações com financiamento FSE, incluindo todas as
funcionalidades de backoffice aí disponibilizadas. Este também é obrigatoriamente utilizado pelos OI cujas
competências delegadas abranjam operações cofinanciadas por este Fundo. Prevê-se que a
interoperabilidade entre o SIIFSE 2020 e o SI NORTE2020 esteja completamente operacional em
2017/02/2885.



O SGO 2020, sistema de informação gerido pela AG do Compete 2020, no que diz respeito às operações
dos Sistemas de Incentivos, incluindo todas as suas funcionalidades de backoffice. Também neste domínio,
o uso do sistema é obrigatório por parte dos OI. Através deste sistema de informação são tramitadas, não
apenas as operações FEDER dos Sistemas de Incentivos mas também aquelas em que o FSE constitui um
complemento ao investimento FEDER. Realça-se que os mecanismos de interoperabilidade entre o SGO
2020 e o SI NORTE2020 estão operacionais e testados, pelo que se garante a disponibilização neste último
de todas as operações de Sistemas de Incentivos, possibilitando uma gestão conjunta e integrada de toda
a componente FEDER do Programa.



O SI AUDIT2020 que constitui um repositório comum às diferentes entidades envolvidas na gestão dos
fundos comunitários e permite sistematizar toda a informação referente às auditorias e controlos, bem
como às recomendações e ao tratamento dos erros que tenham incidido sobre o NORTE 2020, nos termos
a estabelecer pelas autoridades competentes. Este sistema tem um papel fulcral na elaboração da
Declaração de Gestão e da Síntese anual dos Relatórios.

Em complemento da utilização dos sistemas de informação acima identificados, a AG recorre ainda a uma
aplicação de Business Intelligence (BI) que permitirá tratar e sistematizar informação de gestão residente no SI
NORTE2020, baseado na solução usada no período 2007-2013 (QREN-BI), garantindo uma visão integrada para
gestão do NORTE 2020, FEDER e FSE, incluindo as operações dos Sistemas de Incentivos. Nesta data, a aplicação
encontra-se em funcionamento com base na informação de operações públicas e de Sistemas de Incentivos,
prevendo-se que a sua plena operacionalização acompanhe a disponibilização das várias funcionalidades pela
AD&C, quer ao nível do Balcão 2020, quer ao nível do SIIFSE2020.
Assim, a AG detém um sistema de recolha, registo e armazenamento informatizado de dados de cada operação,
necessário para os exercícios de monitorização, avaliação, gestão financeira, verificação e auditoria, incluindo,
quando aplicável, dados sobre os participantes individuais nas operações, conforme exigido pela alínea d) do
n.º 2 do artigo 125.º do Regulamento (UE) 1303/2013 e pelo artigo 24.º e Anexo III do Regulamento Delegado
(UE) 480/2014.
O sistema fornece informações fiáveis e relevantes suscetíveis de apoiar a Comissão de Acompanhamento do
NORTE 2020 no desempenho das suas funções, nomeadamente dados sobre o progresso do PO na realização
dos seus objetivos, dados financeiros e dados relativos aos indicadores e objetivos intermédios, conforme
consta na alínea a) do n.º 2 do artigo 125.º do Regulamento (UE) 1303/2013.
Em complemento da informação supra apresentada, poderá ser consultado o ponto 4 da Descrição do Sistema
de Gestão e Controlo do NORTE 2020.
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Prevê-se que a interoperabilidade entre o SIIFSE 2020 e o SI NORTE2020 seja operacionalizada de acordo com a calendarização definida pela AD&C
no documento designado “Análise e Sistematização de Informação – Business Inteligence”, nomeadamente, a fase de “Exploração de Informação”, com
datas de disponibilização em testes em 2016/12/15 e produção em 2016/12/31. Serão aproveitadas as entregas parcelares, estimando-se um período
de 2 meses para operacionalização após cada entrega parcelar e após a entrega final. A data de disponibilização da solução completa será, portanto,
2017/02/28.
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K.2 | CRIAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE ACESSOS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Enquadramento
Para que possam ter acesso aos Sistemas de Informação na execução das funções que lhes estão atribuídas,
os utilizadores necessitam de credenciais pessoais e intransmissíveis. Essas credenciais devem estar associadas
a perfis que determinam os níveis de acesso. Consequentemente devem ser efetuadas configurações
adicionais que possibilitem a limitação de âmbito do acesso.

Intervenientes
São intervenientes no processo de criação ou alteração de acessos os seguintes intervenientes:
1. Secretariado Técnico de Coordenação Geral (STCG)
2. Unidade de Apoio aos Sistemas de Informação (UASinf) do NORTE 2020
3. Unidade de Apoio à Comissão Diretiva (UACD) do NORTE 2020
4. Orgânica DSGAF\DSTIC da CCDR-N

Procedimentos
O procedimento é despoletado pela identificação da necessidade de acesso ou de modificação das condições
de acesso de um determinado utilizador a um determinado Sistema de Informação. Os sistemas de informação
abrangidos por este procedimento são os que constituem as ferramentas de backoffice ao dispor das estruturas
de apoio técnico do NORTE 2020, em seguida elencados:
1. SI NORTE2020 (Sistema de Informação do Programa Operacional Regional NORTE 2020) para as
tarefas de gestão no âmbito do FEDER;
2. Balcão2020 (Sistema de Informação que constitui o ponto de acesso geral e comum dos beneficiários
de operações no âmbito dos FEEI) para as tarefas de gestão no âmbito do relacionamento com os
beneficiários;
3. SIIFSE2020 (Sistema Integrado de Informação do Fundo Social Europeu) para as tarefas de gestão no
âmbito do FSE;
4. SSN2020 (Sistema de Suporte e Notificação do Portugal 2020) para as tarefas de suporte e notificação;
5. SGO2020 (Sistema de Gestão Operacional no âmbito do Sistema de Incentivos) para as tarefas de
gestão no âmbito do Sistema de Incentivos.
A UASInf solicita ao responsável pelo STCG autorização para criação do acesso, ou alteração das suas condições,
a um ou mais dos sistemas de informação disponíveis. Para tipificação do pedido utiliza a tabela abaixo. Em
casos especiais, justificados pela existência simultânea de urgência na ação e indisponibilidade para
autorização pelo responsável do STCG, e após uma análise sumária de risco, pode ser efetuada a configuração
necessária, sendo nesse momento dado conhecimento do STCG. Este fará a sua análise a posteriori, podendo
cancelar a ação, revertendo o acesso ao momento anterior à ação.
Sempre que é disponibilizado num sistema de informação uma nova funcionalidade e/ou um novo nível e/ou
âmbito de acesso, é assegurada pela UASInf a disponibilização aos elementos da Comissão Diretiva, pelo menos
com privilégios de consulta. Isto decorre sem prejuízo de uma análise de identificação da necessidade de
acesso ou de modificação das condições de acesso dos elementos da Comissão Diretiva, para cada caso.
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Após obtenção de autorização, a UASInf desencadeia as ações necessárias, preferencialmente de configuração
direta e sempre que tal não envolva alterações à infraestrutura tecnológica disponibilizada pelos organismos
responsáveis pelas solicitações, tal como se sistematiza na tabela abaixo. Sempre que haja necessidade de
alterações ou pedidos relativos à infraestrutura tecnológica, a proposta é preparada pela UASInf e remetida
via STCG à entidade responsável pela mesma.

Tabela 48 – Acessos aos vários sistemas de informação
SI
NORTE2020

Balcão 2020

SIIFSE2020

SSN2020

SGO2020

Comissão Diretiva

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Secretariado de I&D, Inovação e Competitividade Empresarial

Sim

Sim

Sim

Unidade de Apoio aos Sistemas de Incentivos

Sim

Sim

Secretariado Técnico Sustentabilidade dos Territórios e
Abordagens Territoriais Integradas

Sim

Sim

Sim

Unidade de Apoio às Abordagens Territoriais Integradas

Sim

Sim

Sim

Unidade de Apoio Capital Humano, Inclusão Social e Emprego

Sim

Sim

Sim

Secretariado Técnico Monitorização e Controlo de Auxílios de
Estado

Sim

Secretariado Técnico Gestão Financeira

Sim

Sim

Sim

Sim

Secretariado Técnico de Auditoria e Controlo

Sim

Sim

Sim

Sim

Secretariado Técnico de Coordenação Geral

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Unidade de Apoio à Comissão Diretiva

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Unidade de Apoio Jurídico

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Unidade de Apoio aos Sistemas de Informação

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Organismos Intermédios

Sim
Sim

Depende da delegação de competências

Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

A configuração dos Acessos é efetuada nas interfaces dos sistemas de informação SINORTE2020,
Balcão2020/SIIFSE2020 ou solicitada por e-mail nos casos do SSN2020 e do SGO2020. Para a sistematização
da intervenção, apresenta-se abaixo um quadro resumo
Tabela 49 – Responsáveis pela configuração dos acessos aos vários sistemas de informação
Responsável pela
Infraestrutura
Tecnológica
Responsável pela
Gestão de Acessos
Responsável pela
Concessão de
autorização
Endereço da
Interface de
configuração

Configuração - Login

Configuração Navegação entre
ecrãs

SI NORTE2020

Balcão2020

SIIFSE2020

SSN2020

SGO2020

CCDR-N

AD&C

AD&C

AD&C

Compete2020

UASInf

UASInf

UASInf

UASInf

UASInf

STCG

STCG

STCG

STCG

STCG

http://172.16.17.110
/NORTE2020/Login.a
spx

https://balcao.portug
al2020.pt/

https://balcao.portuga
l2020.pt/

Solicitação por
email para USINAP@adcoesao.pt

Solicitação por email
para aneves@pocicompete2020.pt

Login com
credenciais de
utilizador com perfil
ADMIN

Login com
credenciais de
utilizador com perfil
AG ou Acesso Total
Norte

Login com credenciais
de utilizador com
perfil AG ou Acesso
Total Norte

N/A

N/A

N/A

Acesso ao SIIFSE
através de símbolo no
canto superior direito
do ecrã

N/A

N/A

N/A
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Configuração - Menu
Configuração Gestão dos perfis a
atribuir aos
utilizadores
Configuração Navegação entre
ecrãs
Configuração - Menu
Configuração
Gestão
dos
utilizadores
Configuração
adicional - Menu
Configuração
adicional - Gestão de
âmbito

SI NORTE2020

Balcão2020

SIIFSE2020

SSN2020

SGO2020

Menu Administrador
de Sistema

Menu Administração

Menu Administração

N/A

N/A

Opção Perfis

Opção Gestão de
Perfis

Opção Gestão de
Perfis

N/A

N/A

N/A

N/A

Fechar janela

N/A

N/A

N/A

Menu Administração

N/A

N/A

Opção Operadores

Opção Gestão de
Utilizadores

Opção Gestão de
Utilizadores

N/A

N/A

Menu PT 2020

N/A

N/A

N/A

N/A

Opção Avisos

N/A

N/A

N/A

N/A

Para efeitos de contingência em caso de impossibilidade da intervenção da UASInf, o pedido deve ser enviado
para a UACD para realização das ações da responsabilidade da UASInf, em articulação com o STCG.

K.3 | SOLICITAÇÕES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA OU PREVENTIVA

Todos os pedidos de intervenção identificados pelos técnicos dos secretariados técnicos, de manutenção
corretiva (erros detetados) ou de manutenção preventiva (por exemplo, intervenção na Base de Dados), devem
ser enviados para o endereço eletrónico da UASInf.
A UASInf fará a triagem de todos os pedidos de intervenção apresentados, sendo as intervenções
prioritariamente asseguradas pelo Gestor de Projeto. Caso seja necessário, o Gestor de Projeto solicitará a
intervenção da equipa de desenvolvimento. Se algumas das intervenções solicitadas obrigarem a tarefas de
desenvolvimento do SI NORTE2020, o Gestor de Projeto elaborará o correspondente Pedido de Intervenção
Técnica (PIT).

K.4 | SOLICITAÇÕES DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO

Os Pedidos de Intervenção Técnica (PIT) constituem o documento que caracteriza cada uma das intervenções
de manutenção evolutiva ou de desenvolvimento.
A elaboração de uma proposta de um PIT está a cargo da UASInf, que assume a função de Gestor do Projeto,
em articulação com as restantes unidades da AG, existindo sempre um elemento responsável pela sua
elaboração, que se constituirá como o “dono” do PIT, ou seja, terá a responsabilidade de esclarecer quaisquer
dúvidas que sejam colocados em fase de desenvolvimento pela equipa de desenvolvimento ou pelo Gestor do
Projeto e de obter o contributo dos interlocutores dos secretariados técnicos, garantindo que corresponde às
necessidades consensualmente identificadas, bem como de validar o desenvolvimento efetuado.
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O Gestor de Projeto é o responsável pelo acompanhamento do trabalho da equipa de desenvolvimento.
Após o registo do PIT, será definido qual o nível de prioridade que lhe deverá ser atribuído e fará parte da lista
de atividades de Manutenção Evolutiva do SI NORTE2020 que ficam a aguardar a sua execução pela equipa de
desenvolvimento deste Sistema de Informação.
Em qualquer altura anterior à conclusão do processo serão registadas as interações no âmbito do PIT, pelo
Gestor de Projeto e pela equipa de desenvolvimento, que ajudem a clarificar a sua especificação ou a sua
execução e para memória futura.
Após desenvolvimento, a versão será colocada em teste, sendo da responsabilidade do Gestor do Projeto
informar os interlocutores de cada Secretariado Técnico para efetuarem os testes no prazo de 5 dias úteis e
reportarem eventuais incorreções.
Após a realização dos testes referidos, competirá ao “dono” do PIT informar se a intervenção pode entrar em
produção ou, alternativamente, se são necessárias correções ao desenvolvimento efetuado.
A data de entrada em serviço será definida pelo Gestor do Projeto e comunicada a todos os técnicos dos
secretariados técnicos e das Unidades da AG e dos OI do NORTE 2020.
Após entrada em produção, o PIT passará para o estado de “Avaliação” e, caso não sejam reportadas situações
a corrigir, ao fim de 5 dias úteis passará para o estado de “Encerrado”.
A intensidade da colaboração da equipa de desenvolvimento externa e a avaliação do trabalho executado por
esta será efetuado em reuniões de coordenação, nas quais será estabelecido um calendário de
desenvolvimento, apresentado o relatório mensal de progresso e avaliada a execução do contrato de prestação
de serviços pelo fornecedor.
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