RESUMO DO CIDADÃO DO RELATÓRIO DE
EXECUÇÃO ANUAL 2015
INTERREG V A ESPANHA – PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020
De acordo com o que está estabelecido no artigo 50 do Regulamento (UE) 1303/2013,
resume-se em seguida para os cidadãos o conteúdo do Relatório de Execução Anual 2015
do Programa Interreg V A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020, apresentado para
aprovação ao Comité de Acompanhamento do Programa em 19/05/2016.
1. INTRODUÇÃO
Depois de aprovadas em 22/09/2015 as Bases da 1ª Convocatória pelo Comité de
Acompanhamento, assim como os Critérios de Avaliação e, tendo decorrido o prazo de
apresentação de projetos desde 30/10/2015 até 22/01/2016, constata-se por conseguinte
que, durante os anos de 2014-2015 objeto deste Relatório, ainda não tinha sido aprovado
nenhum projeto.
As anualidades 2014-2015 estiveram centradas fundamentalmente na preparação e
lançamento da 1ª Convocatória, com o objetivo da sua resolução em fins de 2016 e,
portanto, início da execução dos primeiros projetos em 2017.
2. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROGRAMA
No início de 2013, a Direção Geral dos Fundos Comunitários (DGFC) do Ministério das
Finanças e Administrações Públicas, iniciou os trabalhos de preparação do novo Programa
de Cooperação INTERREG V-A Espanha – Portugal (POCTEP) 2014-2020, de acordo com
o que está estabelecido nos Regulamentos (UE) nº 1303/2013 e nº 1299/2013.
Para a preparação do Programa, a DGFC, Agência para o Desenvolvimento e a Coesão
(AD&C) de Portugal, Coordenadores Regionais e Secretariado do Programa, constituíram
em 25/10/2013 um Grupo de Trabalho.
Em 01/08/2014 foi apresentado à Comissão Europeia (CE) o Programa 2014-2020, assim
como a Avaliação Ex Ante e a Avaliação Estratégica Ambiental. Finalmente, após a sua
oportuna revisão e avaliação, em 12/02/2015, a CE emitiu a Decisão de aprovação do
Programa de Cooperação INTERREG V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 20142020.

3. COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E ABERTURA DA 1ª
CONVOCATÓRIA
Após a aprovação do Programa, os trabalhos em 2015 centraram-se fundamentalmente
na colocação em funcionamento do mesmo e no lançamento da 1ª Convocatória, tendo
sido efetuadas diversas ações, de entre as quais se destacam:
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 Decisões do Comité de Acompanhamento:
-

Primeira reunião do Comité de Acompanhamento em 07/05/2015 para a
constituição do Comité, assim como a aprovação do seu Regulamento Interior,
logótipo do Programa e Normas de elegibilidade;

-

Consulta escrita ao Comité de Acompanhamento em 06/07/2015 para a
aprovação da Estratégia de Comunicação do Programa;

-

Consulta escrita ao Comité de Acompanhamento em 04/09/2015 para a
aprovação de Bases da 1ª Convocatória, assim como dos Critérios de Avaliação
das candidaturas;

 Atividades de comunicação e difusão da 1ª Convocatória e do Programa:
-

Seminário de Lançamento da 1ª Convocatória e do ETC Day em 23/09/2015
em Portalegre, com a organização de um espaço "Networking" para intercâmbios
de contactos e ideias de projetos entre beneficiários. De igual modo, foi
apresentado um vídeo com os principais êxitos e resultados do POCTEP 20072013 e difundida a nova imagem do Programa 2014-2020;

-

Seminários de formação para a apresentação de candidaturas através do
sistema de informação Coopera 2020 em 27/10/2015 na Guarda, 28/10/2015 em
Braga, 03/11/2015 em Cáceres e 04/11/2015 em Sevilha;

-

A colocação em funcionamento de uma nova página da Internet
www.poctep.eu, ferramenta de trabalho e comunicação fundamental do Programa
2014-2020, desenvolvendo mais funcionalidades e atualizando as informações de
2007-2013;

 Atividades de gestão, controlo e avaliação do Programa:
-

Desenvolvimento do sistema de informação Coopera 2020 para a apresentação
e gestão telemática das candidaturas pelos promotores de projetos;

-

Preparação dos procedimentos precetivos de gestão e de controlo;

-

Constituição do Grupo de Auditores;

-

Assinatura do Convénio de colaboração em relação com a Secretaria
Conjunta do Programa entre o Ministério das Finanças e Administrações Públicas,
Junta da Extremadura e Sociedade de Gestão Pública da Extremadura (GPEX);

-

Elaboração do Plano de avaliação (aprovado em 11/02/2016 pelo Comité de
Acompanhamento).

4. DADOS-CHAVE DO PROGRAMA
O território do POCTEP 2014-2020 é composto pelas seguintes NUTS III:
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Espanha: Ourense, Pontevedra, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huelva,
Corunha, Lugo, Ávila, Leão, Valladolid, Cádis, Córdoba e Sevilha.



Portugal: Alto Minho, Cávado, Terras Trás-os-Montes, Douro, Beiras e Serra da
Estela, Beira Baixa, Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo, Algarve, Ave, Alto
Tâmega, Tâmega e Sousa, Área Metropolitana do Porto, Viseu Dão-Lafões, Região
de Coimbra, Médio Tejo, Região de Aveiro, Região de Leiria, Oeste e Alentejo Litoral.

O Programa está organizado em cinco Áreas de Cooperação de caráter territorial em que se
classificam as NUT III anteriores:






Galiza - Norte de Portugal
Norte de Portugal - Castela e Leão
Castela e Leão - Centro de Portugal
Centro de Portugal - Estremadura - Alentejo
Alentejo - Algarve - Andaluzia

Além disso, é possível a execução de atuações de cooperação transfronteiriça de caráter
plurirregional.
O Programa está estruturado em cinco eixos prioritários e cinco objetivos temáticos:
EIXOS

OBJETIVOS TEMÁTICOS

1 – Crescimento inteligente através de uma
cooperação
transfronteiriça
para
o
impulsionamento da inovação

OT1. Potenciar a investigação, o desenvolvimento
tecnológico e a inovação

2 – Crescimento integrador através de uma
cooperação
transfronteiriça
a
favor
da
competitividade empresarial

OT3. Melhorar a competitividade das PME's

3 – Crescimento sustentável através de uma
cooperação transfronteiriça para a prevenção de
riscos e o melhoramento da gestão de recursos
naturais

OT5. Promover a adaptação à mudança climática

4 – Melhoramento da capacidade institucional e
da eficiência da administração pública

OT11: Melhoramento da capacidade institucional
e da eficiência da administração pública

5 – Assistência Técnica

OT6. Proteger o meio ambiente e promover a
eficiência dos recursos

-

O custo total do Programa ascende a 382,5 M€, sendo a ajuda FEDER de 288,9 M€.
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