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No presente trabalho, resultado do estágio curricular realizado no âmbito do
Mestrado em Administração e Gestão Pública, começo por fazer uma breve
apresentação histórica do surgimento de estruturas da Administração Central
com competências em matéria de planeamento e coordenação regional, das
Comissões de Consultivas Regionais às Comissões de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR), passando depois para a descrição das
principais competências das CCDR na actualidade. Numa fase seguinte,
descrevo as actividades que desempenhei ao longo do estágio, reportadas a
um quadro prévio de caracterização dos Programas com os quais colaborei.
Por último, procurei analisar de forma crítica a minha evolução em termos de
aprendizagem.  
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abstract  
 

 

In this report, subsequent to the internship correlated to the Master in
Administration and Public Management, I will firstly I present a historical
overview on the Central Government’s structures in what concerns the planning
and regional co-ordination from Comissões Consultivas Regionais to
Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). Secondly I
will describe the current main competences of CCDR. Later I will describe the
activities that have, by me, been carried out throughout the internship, which
report to a previous characterizing Programs board with which / on which I
have cooperated. Finally, I will put forward my critical analysis on my growth in
terms of apprenticeship. 
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DEFINIÇÃO DOS PRINCIPAIS CONCEITOS 

 

Beneficiário: entidade do sector público ou privado, responsável pelo arranque ou pelo 

arranque e execução das operações; 

 

Contrapartida nacional: fracção da despesa elegível de uma operação que é sustentada por 

recursos nacionais, privados ou públicos. Pode ser oriunda do Orçamento de Estado, 

Fundos e Serviços Autónomos, Empresas Públicas ou equiparadas, Orçamentos das 

Regiões Autónomas ou das Autarquias locais; 

 

Eixo prioritário: corresponde a uma das prioridades estratégicas definidas para um 

programa operacional, ao qual se associa um grupo de operações relacionadas entre si e 

com objectivos específicos quantificáveis;  

 

Elegibilidade: “conformidade face ao quadro regulamentar. Aplica-se tanto às despesas (a 

natureza, legalidade, montante ou data de realização), como às operações, aos beneficiários 

ou aos domínios de intervenção (áreas geográficas, sectores de actividade) ”;  

 

Indicadores de realização: “medem o produto material, ou output, gerado directamente pela 

actividade da intervenção, podendo ser expresso em unidades físicas ou monetárias”;  

 

Indicadores de resultado: “medem o efeito directo e imediato do produto gerado por uma 

intervenção sobre os seus beneficiários, podendo ter um carácter material ou imaterial”;  

 

Indicadores financeiros: “mensuram a execução dos compromissos e dos pagamentos dos 

fundos atribuídos a uma operação, eixo prioritário ou programa, relativamente ao seu custo 

elegível”;  

 

Operação: “um projecto ou grupo de projectos coerentes seleccionados pela autoridade de 

gestão do PO em causa, ou sob a sua responsabilidade, e executados por um ou mais 

beneficiário”; 

 



Organismo intermédio: organismo, do serviço público ou privado no qual a Autoridade de 

Gestão delegou competências, podendo exercer em seu nome funções em relação aos 

beneficiários que executam as operações;  

 

Orientações técnicas gerais e específicas: indicações técnicas aplicáveis a todo o PO ou, 

mais especificamente, a um eixo ou tipologia de investimento em concreto; 

 

Regulamento específico: conjunto de normas aplicáveis a um PO, a um eixo prioritário, ou 

a uma tipologia de investimentos, a ser cumprido pela autoridade de gestão, pelos 

organismos intermédios e beneficiários. Em regra, a aprovação é da respectiva Comissão 

Ministerial de Coordenação, no caso dos PO das Regiões Autónomas, em função de 

definições emanadas dos Governos Regionais;  

 

Subvenção global: apoio concedido a um organismo intermédio, com competências 

delegadas pela Autoridade de Gestão. 

 

(Regulamento Geral do FEDER e do Fundo de Coesão, 2009: 47-52).  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório de estágio foi realizado no âmbito da Unidade Curricular 

Estágio Curricular, pertencente ao último ano do Mestrado em Administração e Gestão 

Pública, ministrado na Universidade de Aveiro. O estágio decorreu no período 

compreendido entre 8 de Outubro de 2009 e 14 de Maio de 2010, na Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).  

Em primeiro lugar, não posso deixar de salientar que foi muito gratificante para 

mim poder realizar o meu estágio curricular na CCDRC, um organismo de excelência do 

sector público, facto comprovado pela distinção de mérito recebida em 2008 aquando da 

primeira avaliação dos serviços no âmbito do Sistema de Avaliação de Desempenho da 

Administração Pública.  

A motivação subjacente à escolha do local de estágio resultou da procura em 

conciliar o desejo de realizar a minha actividade numa área de que gosto particularmente, 

relacionada com a avaliação de projectos, com a possibilidade de colaborar num organismo 

responsável por promover o desenvolvimento de uma região (Centro) à qual pertenço.  

Definiu-se como principais objectivos: adquirir competências profissionais na área 

de avaliação de projectos e equacionar em contexto real de trabalho a aplicabilidade das 

matérias leccionadas nas várias Unidades Curriculares do 1º e 2º Ciclo de estudos. Estes 

objectivos foram alcançados através do desempenho de actividades semelhantes às 

exercidas pelos profissionais do organismo, que gentilmente disponibilizaram a sua ajuda e 

saber no acompanhamento do meu estágio, e da pesquisa e análise de textos e obras sobre 

o contexto geral da Administração Pública, em particular, sobre as diversas disposições 

legais que regem o funcionamento da CCDRC. Um trabalho que pode ser mais 

aprofundado com a redacção deste texto que me deu uma nova oportunidade para reflectir 

sobre a CCDRC. Daí que, o obrigatório trabalho de pesquisa se tenha tornado 

extremamente importante e enriquecedor.  

Este documento surge como suporte teórico do trabalho desenvolvido, tendo como 

propósito o relato das tarefas efectuadas ao longo dos meses e a reflexão que se pode 

retirar da experiência vivida. Deste modo, não me irei focalizar apenas e só na descrição 

das actividades, sendo também importante compreender o organismo e o sistema em que se 
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insere. Foi com base neste pressuposto que estruturei o documento, que se encontra 

dividido por quatro capítulos principais.  

O capítulo 1, denominado “Breve História da Institucionalização das Comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional”, pretende acompanhar a evolução histórica das 

estruturas responsáveis pelo planeamento regional em Portugal. Uma história que se 

começa a traçar, sobretudo, a partir da década de 60, com a institucionalização das 

Comissões Consultivas Regionais, até à caracterização do contexto de mudança da 

Administração Pública que dá origem às actuais Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional.  

O capítulo 2, “Caracterização da Entidade de Acolhimento”, centra-se na 

apresentação e compreensão, ainda que breve, da CCDRC. Nele encontramos referência à 

sua missão, aos seus principais objectivos, área de implementação, bem como à sua 

orgânica e funcionamento.   

O capítulo 3, “Descrição das actividades exercidas no período de estágio”, destina-

se à explicação das actividades desenvolvidas. Numa fase prévia à descrição detalhada das 

funções desempenhadas, é feita uma exposição dos dois Programas em que colaborei: o 

Programa Regional de Acções Inovadoras da Região Centro 2002/2003 – iCentro e o 

Programa Operacional Regional do Centro 2007/2013. O primeiro, embora relevante para 

a região, era complementar aos fundos estruturais, dispondo de montantes de investimento 

residuais. O segundo, porém, é um instrumento financeiro de apoio ao desenvolvimento 

regional, integrado no Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007/2013 e no ciclo de 

fundos estruturais da União Europeia destinados a Portugal. Assim se percebe o número de 

páginas dedicadas a este Programa. Mais, considerando o contributo que o mesmo poderá 

ter para a promoção do desenvolvimento da região e a importância que adquire no seio da 

classe política, neste capítulo propõe-se, ainda, esboçar algumas linhas orientadoras para 

descobrir as relações entre as inovações implementadas no QREN e os diversos 

movimentos de reforma que têm ocorrido na Administração Pública.  

Por sua vez, o último e 4 capítulo, intitulado “Balanço e Considerações Finais”, 

abrange uma reflexão global e fundamentada sobre o meu estágio, tentando extrair os 

ensinamentos que se podem retirar da experiência e a articulação do trabalho desenvolvido 

com as matérias leccionadas no decurso da minha permanência na Universidade.  
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CAPÍTULO 1 – BREVE HISTÓRIA DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS 

COMISSÕES DE COODENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 Ao longo dos anos, tendo em conta as orientações e políticas definidas por cada 

Governo, as estruturas regionais responsáveis pelo planeamento regional em Portugal têm 

vindo a sofrer sucessivas alterações a nível de nomenclatura, competências e respectiva 

tutela governamental, até assumirem a sua actual configuração.  

 

 

1.1 O surgimento de estruturas da administração central com competências em 

matéria do planeamento e coordenação regional  

Apesar dos diversos decisores históricos terem definido instâncias administrativas 

com competências em matéria de planeamento, apenas a partir da década de 60 se pode 

falar com propriedade das preocupações com os desequilíbrios espaciais e com o 

planeamento regional (Mourão, 2006: 5-6; Lopes, 1984:331; Comissão de Coordenação da 

Região Centro, 1981: 17).  

Designadamente, foi a adopção dos Planos de Fomento que relançou o debate sobre 

os problemas institucionais do planeamento regional em Portugal. Porém, a falta de 

coerência e continuidade entre os Planos, que pouco ou nada tiveram de estratégico, 

inviabilizou a sua afirmação como efectivos instrumentos de desenvolvimento (Almeida, 

2005:252). No I Plano de Fomento (1953-1958) a aposta foi em grandes infra-estruturas e 

indústrias de base. O II Plano de Fomento (1959-1964), embora já demonstrasse alguma 

maturidade, teve de ser suspenso face aos acontecimentos políticos que ocorreram em 

finais da década de 50, inícios de 60: a campanha eleitoral do General Humberto Delgado e 

a guerra colonial. Em sua substituição é lançado o Plano Intercalar de Fomento (1965-

1967), onde aparece pela primeira vez relatada a preocupação com o desenvolvimento 

regional, “considerando-se necessário pôr em efectivo funcionamento a orgânica 

administrativa de planeamento regional” (Almeida, 2005:252; Plano Intercalar de 

Fomento). Neste sentido, é aprovado o Decreto-Lei n.º 46 909, de 19 de Março de 1966, 

que reorganiza a orgânica do planeamento regional para permitir a criação de órgãos 

encarregados de: realizar estudos e recolher informações para os programas de fomento 
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regional; assegurar a “representação dos interesses locais nos grupos de trabalho da 

Comissão Interministerial”; facilitar a ligação permanente entre o Secretariado Técnico da 

Presidência do Conselho1 e os serviços dos diversos Ministérios (Mourão, 2007:6; 

Decreto-Lei n.º 46 909, de 19 de Março). Assim, no Secretariado Técnico é criada a 

Divisão de Planeamento Regional, que desempenha um importante papel na preparação do 

III Plano de Fomento (1968-1973), onde se dedica um volume ao planeamento regional e 

se definem os seus princípios. Nele se referem “os objectivos, delimitação e caracterização 

das regiões, linhas gerais de desenvolvimento de cada região e orgânica de planeamento a 

instituir”. Este Plano tinha três grandes objectivos, ficando o terceiro lugar reservado à 

correcção progressiva dos desequilíbrios regionais de desenvolvimento, cuja 

hierarquização não poderá ser considerada arbitrária. Na redacção destacam-se os 

objectivos do planeamento regional, definidos em três vértices: o equilíbrio da rede urbana, 

a expansão descentralizada da indústria e serviços, a especialização agrícola regional em 

função das características dos solos e do clima. O documento dá especial ênfase à 

crescente preocupação com o congestionamento nos principais centros urbanos: Lisboa e 

Porto (Lopes, 1984:332).     

Na sequência das preocupações manifestadas com o desigual desenvolvimento das 

regiões e das orientações definidas no III Plano de Fomento relativamente ao planeamento 

regional, em 1969, Portugal é dividido em quatro regiões de planeamento e duas regiões 

insulares (Claudino, 2006:112): 

a) Região do Norte, com sede no Porto, abrangendo os distritos de Viana do Castelo, 

Braga e Porto (sub-região do litoral) e os de Vila Real e Bragança (sub-região do 

interior); 

b) Região do Centro, com sede em Coimbra, abrangendo os distritos de Aveiro, 

Coimbra e Leiria (sub-região do litoral) e os de Viseu, Guarda e Castelo Branco 

(sub-região do interior); 

c) Região de Lisboa, com sede em Lisboa, abrangendo os distritos de Lisboa e Setúbal 

(sub-região do litoral) e o de Santarém (sub-região do interior); 

                                                           
1 O Secretariado Técnico da Presidência do Conselho era o órgão central responsável pela elaboração dos 
Planos de Fomento (Lopes, 1984:349). 
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d) Região do Sul, com sede em Évora, abrangendo os distritos de Portalegre, Évora e 

Beja (sub-região do Alentejo) e o de Faro (sub-região do Algarve); 

e) Região dos Açores, que incluía o arquipélago dos Açores; 

f) Região da Madeira, que incluía o arquipélago da Madeira (Decreto-Lei n.º48 905, 

de 11 de Março). 

Surge um órgão de gestão em cada uma das quatro regiões de planeamento: as 

Comissões Consultivas Regionais (Mourão, 2007:6), meses depois rebaptizadas para 

Comissões de Planeamento Regional (Decreto n.º 49 364, de 8 de Novembro). A criação 

destas estruturas regionais formaliza a institucionalização do planeamento regional em 

Portugal e as divisões territoriais criadas fundamentam as divisões territoriais até hoje 

aceites. As Comissões Consultivas Regionais tinham competências em matéria de 

“elaboração de estudos preparatórios, a definição das regiões de modo a satisfazer os 

interesses e os objectivos do planeamento regional, a emissão de opiniões relativas às 

diversas fases do plano e sobre os meios de acção necessários à sua execução e sobre a 

oportunidade de pareceres concernentes a políticas de subvenção do Governo” (Decreto-

Lei n.º 48 905, de 11 de Março). 

Em cada Comissão foram constituídos grupos de trabalho, em número considerado 

adequado à produção de estudos sobre os problemas socioeconómicos da região. A estes se 

devem a elaboração de extensos relatórios de análise e diagnóstico, acompanhados de 

propostas de acção de reconhecida qualidade, mas com pouca tradução prática. A nível 

central, não existia um quadro normativo que definisse as bases da estratégia nacional para 

o desenvolvimento, que deveria nortear o trabalho de todos os grupos. Por outro lado, as 

Comissões não dispunham de quadros técnicos com capacidade para articular de modo 

coerente os relatórios realizados pelos diversos grupos de trabalho, de forma a elaborar 

sínteses gerais. Por último, a implementação foi também um fracasso devido à inexistência 

de estruturas regionais para os executarem e à reduzida capacidade das autarquias locais, 

com a capacidade de execução a permanecer nos departamentos sectoriais do Estado 

(Comissão de Coordenação da Região Centro, 1981:17-18). Em conclusão, as Comissões 

não foram mais do que o prolongamento do Secretariado Técnico da Presidência do 

Conselho (Lopes, 1984:349).  

O IV Plano de Fomento, com vigência prevista para 1974-1979, mantinha a 
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filosofia e hierarquização dos objectivos do Plano que o antecedeu (Mafra e Silva, 

2004:55). Porém, à correcção gradual dos desequilíbrios regionais de desenvolvimento 

acrescenta o ordenamento do território, constituindo-se como um dos seus objectivos “o 

ordenamento do território e a correcção gradual dos desequilíbrios regionais de 

desenvolvimento” (Lopes, 1984:333). Em termos institucionais, este Plano fazia adivinhar 

alterações uma vez que na sua génese estava prevista “a participação das populações em 

orgânica representativa que assegurasse a inserção dos interesses regionais nas diversas 

fases do processo de planeamento” (Presidência do Conselho apud Lopes, 1984:349-350). 

Entretanto, a sua execução acabaria interrompida pela Revolução democrática de 1974, 

pelo que os quatro meses não permitiram mostrar o seu real valor (Mafra e Silva, 2004:55).  

Apesar disso, esta temática não fora esquecida, tendo o programa do primeiro 

Governo Provisório (Decreto-Lei n.º 203/74, de 15 de Maio) encetado a transferência para 

a tutela do Ministério da Administração Interna (MAI) os assuntos da administração local, 

do ordenamento do território e da manutenção de paz. Em Outubro desse mesmo ano, o 

Governo Provisório apresenta o Decreto-Lei n.º 524/74, de 8 de Outubro, que atribui ao 

MAI a superintendência das CPR. Na opção de juntar a administração do território e as 

CPR estava, pensam alguns, subjacente a ideia de mobilizar todos os recursos no apoio à 

transformação dos municípios como efectivo poder local democrático (Martins, 1996: 

108). Esta passagem das Comissões para o MAI implicou alterações na sua estrutura 

orgânica e funcional em virtude da reestruturação que sofre este Ministério em 1977, com 

a publicação da respectiva Lei Orgânica pelo Decreto-Lei n.º 342/77, de 19 de Agosto. 

Criaram-se as Comissões de Coordenação Técnica Regional para auxiliar na coordenação 

de apoio técnico aos municípios.  

Os municípios ganham um crescente dinamismo e em 1979 são estabelecidos os 

Gabinetes de Apoio Técnico (GAT), inicialmente destinados a apoiar tecnicamente as 

autarquias locais em matéria de engenharia, arquitectura e topografia, consolidando as 

funções das CPR no auxílio às autarquias locais (Sobrado, 2009:6). Constituem-se muitas 

associações entre municípios, que começam a partilhar serviços e equipamentos e a 

realizar obras a uma escala maior, fomentando a colaboração inter-municipal (Claudino, 

2006:112). Aos GAT, se atribuem as raízes do inter-municipalismo e associativismo 

contemporâneo (Sobrado, 2009:6).  
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Ainda nesse ano surgem as Comissões de Coordenação Regional (CCR) que 

substituem as Comissões de Planeamento Regional (Decreto-Lei n.º494/79, de 21 de 

Dezembro). As divisões territoriais são alteradas, devido ao crescimento socioeconómico 

do Algarve e Alentejo (Claudino, 2006:113), constituindo-se os seguintes serviços: 

a) CCR do Norte, com sede no Porto; 

b) CCR do Centro, com sede em Coimbra; 

c) CCR de Lisboa e Vale do Tejo, com sede em Lisboa; 

d) CCR do Alentejo, com sede em Évora; 

e) CCR do Algarve, com sede em Faro. 

De acordo com o artigo n.º 3, do referido Decreto-Lei, as CCR são “os organismos 

incumbidos de exercer, no respectivo âmbito regional, a coordenação e compatibilização 

das acções de apoio técnico, financeiro e administrativo às autarquias locais e executar, no 

âmbito dos planos regionais e em colaboração com os serviços competentes, as medidas de 

interesse para o desenvolvimento da respectiva região, visando a institucionalização de 

formas de cooperação e diálogo entre autarquias e o poder central”. Na ausência de uma 

regionalização formalmente instituída e aceite pela população, as CCR assumem o papel 

de promover o desenvolvimento regional e a redução das disparidades regionais, além de 

mobilizar os recursos regionais (Mozzicaffredo, 2003:161). Um importante passo no 

sentido de fomentar a participação dos actores regionais na promoção do desenvolvimento 

foi dado com o estabelecimento dos seguintes órgãos: o Conselho Consultivo e o Conselho 

Coordenador. O primeiro, era presidido por inerência pelo presidente da CCR mas 

constituído por representantes das Câmaras Municipais, que se esperava serem a voz dos 

anseios e potencialidades das regiões e os impulsionadores do que era planeado. Do 

segundo, composto pelo presidente e vice-presidente da CCR, aos quais se juntam os 

directores dos GAT, conjecturava-se uma efectiva harmonização e coordenação das acções 

(Comissão de Coordenação da Região Centro, 1981:402-403).  

Portanto, na génese das CCR estavam as funções de suporte ao poder local, mas ao 

longo das décadas seguintes assistimos a um crescimento da sua área de actuação.  

Em 1986, durante a vigência do X Governo Constitucional, a superintendência das 

CCR é atribuída ao recente Ministério do Plano e da Administração do Território (Decreto-

lei n.º 130/86, de 7 de Junho). Representou a transferência das CCR da área da 
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administração para a do planeamento, o que se traduziu em alterações em termos da sua 

estrutura (Brito, 2005:47). No seguimento das reformulações introduzidas, o XI Governo 

Constitucional define a Lei Orgânica das CCR, através do Decreto-Lei nº 260/89, de 17 de 

Agosto. Segundo o documento “as Comissões de Coordenação Regional exercem, na 

respectiva área de jurisdição, as atribuições fixadas no artigo 3.º do Decreto-Lei n. 494/79, 

de 21 de Dezembro, incumbindo-lhes, ainda, desenvolver as medidas e acções conducentes 

à protecção e melhoria do ambiente e à gestão racional dos recursos naturais” (Decreto-Lei 

n.º 260/89). Por conseguinte, as alterações introduzidas caracterizam-se, sobretudo, pelo 

alargar de competências das CCR aos domínios do ordenamento do território e do 

ambiente com a consequente formação das respectivas unidades orgânicas, as Direcções 

Regionais do Ordenamento do Território e a Direcção Regional do Ambiente e Recursos 

Naturais. Por outro lado, este diploma reconhece que cada CCR actua numa área 

geográfica específica, com características e exigências próprias, permitindo que cada CCR 

crie uma estrutura flexível adaptada às especificidades da sua área de actuação (Brito, 

2005: 46-47; Decreto-Lei n.º 260/89). 

O Conselho Consultivo Regional e o Conselho Coordenador Regional das CPR dão 

lugar ao Conselho da Região e Conselho Coordenador, respectivamente. Apesar da 

alteração da designação, os novos órgãos mantêm as atribuições dos seus antecessores, 

previstas no Decreto-Lei n.º 494/79, de 21 de Dezembro, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 338/81, de 10 de Dezembro (Decreto-Lei n.º 260/89, de 17 de 

Agosto). 

Foi, contudo, com a entrada de Portugal para a Comissão Europeia, em 1986, que 

as CCR viram o seu papel ser reforçado (Brito, 2005:48). Primeiro, foram responsáveis por 

gerir os apoios concedidos na fase de pré-adesão, posteriormente, pelos Programas 

regionais inseridos nos diversos Quadros Comunitários de Apoio (QCA) (Sobrado, 

2009:2). A participação na elaboração de programas e na gestão de recursos financeiros 

comunitários, tornou mais evidente o seu contributo para o desenvolvimento regional 

(Brito, 2005:48), na medida em que os mesmos se revelam um dos principais instrumentos 

de apoio ao desenvolvimento regional (Mozzicaffredo, 2003:161).  

 No entanto, os anos seguintes foram marcados pelo esvaziar de competências das 

CCR. Desde logo, o XIV Governo Constitucional extingue o Ministério do Equipamento, 
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do Planeamento e da Administração do Território, que detinha no Governo precedente a 

tutória das CCR. Em sua substituição cria três novos Ministérios, são estes: o Ministério do 

Equipamento Social, o Ministério do Planeamento e o Ministério do Ambiente e do 

Ordenamento do Território. O Ministério do Equipamento Social é incumbido da política 

de infra-estruturas físicas. O Ministério do Planeamento de acompanhar a execução da 

primeira fase do III Quadro Comunitário de Apoio, para o qual é transferida a tutela das 

CCR. No Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território surgem as Direcções 

Regionais do Ambiente e do Ordenamento do Território (DRAOT) que sucedem as 

Direcções Regionais do Ambiente e as CCR nas matérias relacionadas com o ordenamento 

do território. As DRAOT, cuja área de actuação coincidia com a das CCR, estavam 

incumbidas de assegurar a qualificação ambiental, a organização e utilização adequadas do 

território, bem como a conservação da natureza (Decreto-Lei n.º 127/2001, de 17 de Abril).  

É definida uma nova Lei Orgânica das CCR, através da aprovação do Decreto-Lei 

nº 224/2001, de 9 de Agosto, que assinala alterações de competências, estrutura e 

intervenções das CCR (Brito, 2005:48). Estas foram concretizadas numa altura em que os 

objectivos políticos se consubstanciaram na reorganização espacial dos organismos 

desconcentrados, que muitas das suas competências e atribuições foram transferidas para 

as autarquias mas que se assume que às CCR passa a competir a gestão e acompanhamento 

dos fundos comunitários. A natureza das CCR passa a ser definida nos termos do artigo n.º 

1, do Decreto-Lei n.º 224/2001 do seguinte modo: “As Comissões de Coordenação 

Regional (CCR), criadas pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 494/79, de 21 de Dezembro, são 

serviços desconcentrados do Ministério do Planeamento, dotados de autonomia 

administrativa e financeira, incumbidos de, na respectiva área de actuação, executarem as 

políticas de planeamento” (Decreto-Lei n.º 224/2001, de 9 de Agosto).  

Em suma, assiste-se a um esvaziamento das competências das CCR em matéria de 

administração autárquica, do ordenamento e do ambiente, que apenas lhes foram 

restabelecidas progressivamente a partir de 2003 (Sobrado, 2009:4).  
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1.2   Criação das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

O XV Governo Constitucional consagra no seu Programa o Ministério das Cidades, 

Ordenamento do Território e Ambiente (MCOTA), para o qual transfere a tutela das CCR 

(Decreto-Lei n.º 120/2002, de 3 de Maio). Contudo, em 2003, o Governo inicia um 

processo de desconcentração e descentralização administrativa inserida no quadro de 

modernização e democratização da Administração Pública, que se traduziu na reforma dos 

serviços do MCOTA. É neste contexto que é aprovada, pelo Decreto-Lei nº 104/2003, de 

23 de Maio, a criação das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

(CCDR), que reunifica as anteriores Comissões de Coordenação Regional e as Direcções 

Regionais do Ambiente e do Ordenamento do Território, instituindo cinco novos serviços 

cuja área de actuação corresponde ao Nível II da Nomenclatura das Unidades Territoriais 

para Fins Estatísticos (NUTS) do continente2 (Decreto-Lei nº 104/2003, de 23 de Maio):  

a) Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte), 

com sede no Porto;  

b) Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), 

com sede em Coimbra; 

c) Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

(CCDR LVT), com sede em Lisboa; 

d) Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR 

Alentejo), com sede em Évora;  

e) Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR 

Algarve), com sede em Faro. 

Desta forma, pode afirmar-se que a criação das CCDR representou uma 

“oportunidade para modernizar um importante e abrangente organismo da administração 

desconcentrada do Estado e, simultaneamente, de racionalizar recursos e 

procedimentos”(CCDR-LVT, 2008:2).  

                                                           
2 NUT é a sigla para Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, representam as sub-
regiões estatísticas em que se divide o território português, correspondendo a três níveis de desagregação. A 
NUT I reporta ao território nacional e às regiões autónomas da Madeira e dos Açores. As NUTS II a cinco 
regiões do continente (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve) e às duas Regiões Autónomas. As NUTS 
III, em número 30 resultam da agregação de vários Municípios (Decreto-Lei n.º 244/2002, de 5 de 
Novembro). 
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Esta reforma reconhece a importância das instituições regionais para o 

desenvolvimento, pelo que reforçada as atribuições e competências das associações de 

municípios e, ao mesmo tempo, constituí as novas áreas metropolitanas, comunidades 

urbanas e comunidades intermunicipais. Por outro lado, pretende fomentar o envolvimento 

e participação dos mais representativos agentes do desenvolvimento sustentável a nível 

local e nacional. Entre estes incluem-se as autarquias locais, as organizações não 

governamentais do ambiente, as universidades e institutos politécnicos, bem como 

associações patronais e sindicais. Como tal, o desígnio era que os Conselhos Regionais 

fossem mais que um organismo meramente consultivo, que a experiência do passado 

mostrou ser inconsequente, sendo reforçados os seus poderes de forma a poderem intervir 

efectivamente nos processos de tomada de decisão e de acompanhamento das políticas 

públicas nos domínios do desenvolvimento regional e local, ordenamento do território e 

ambiente (Decreto-Lei nº 104/2003, de 23 de Maio). 

 A crescente consciencialização de que as políticas de desenvolvimento têm de estar 

em estreita articulação com a defesa dos valores ambientais e com a utilização sustentável 

dos recursos naturais e que, além disso, deverão contribuir para aumentar a coesão 

territorial, levaram ao aglutinar de competências das CCDR nas áreas de planeamento e 

desenvolvimento regional, ambiente, ordenamento do território, conservação da natureza e 

biodiversidade (Decreto-Lei nº 104/2003, de 23 de Maio).  

 Tal como sucedeu com as CCR, o modelo orgânico adoptado não foi uniforme em 

todo o território, permitindo responder à realidade da região. As unidades orgânicas dos 

serviços são dimensionadas em função das necessidades de intervenção, embora reportadas 

a um quadro geral de áreas funcionais definidas por lei (Decreto-Lei nº 104/2003, de 23 de 

Maio).  

As CCDR, podem ser caracterizadas como uma “alavanca de concertação” e elo de 

ligação quer entre os actores locais e o poder central, quer entre os níveis regionais e 

europeus por intermédio da gestão de Programas Operacionais Regionais e da participação 

no INTERREG/COOPERAÇÃO (CCDR-LVT, 2008:2). Assumem-se como “instrumentos 

de dinamização, acompanhamento e avaliação do processo de desconcentração ao nível 

regional da administração central e de descentralização das suas competências para a 

administração local autárquica” (Decreto-Lei nº 104/2003, de 23 de Maio). Mais, são um 
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elemento estratégico do desenvolvimento regional pelo conhecimento que detêm da 

realidade da mesma, relevantes fundamentais para definir estratégias a médio e longo 

prazo verdadeiramente relevantes para o desenvolvimento da região. Têm, igualmente, um 

papel primordial na coordenação dos diversos organismos que poderão participar num 

projecto (União Europeia, 2003a).  

 

 

1.3 Desenvolvimentos recentes 

 Em 2004, o XVI Governo Constitucional determina que as CCDR passam a estar 

na dependência do novo Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e 

Desenvolvimento Regional, estabelecido com a intenção de integrar as políticas de 

cidades, habitação, planeamento e desenvolvimento regional com vista ao 

desenvolvimento sustentável. Com efeito, em 2005 é publicada a Lei da Água (Lei n.º 

58/2005, de 29 de Dezembro), que cria as Regiões Hidrográficas, estabelecidas como 

unidade de referência para a gestão das bacias hidrográficas. As CCDR foram incumbidas 

de promover a necessária articulação entre os instrumentos de ordenamento do território e 

as regras e planos de águas decretadas no referido diploma, bem como de integrar a 

política da água nas políticas gerais de ambiente.  

 Entretanto, o XVII Governo Constitucional lança o famoso Plano de Programa de 

Reestruturação da Administração Central do Estado, designado por PRACE. Em 

consequência, procedeu-se a uma reestruturação dos Ministérios com o objectivo de 

racionalizar estruturas, aproximar a Administração Central dos cidadãos e promover a 

transferência de poderes para a esfera local e regional, com vista à melhoria da qualidade 

dos serviços e simplificação de processos administrativos. É o caso do Ministério do 

Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR) 

para o qual foi aprovado, através do Decreto-Lei n.º 207/2006, de 27 de Outubro, uma 

nova Lei Orgânica. Aí se explicita que as CCDR têm a missão de executar nas respectivas 

áreas geográficas de actuação as políticas de ambiente, ordenamento do território e 

cidades, conservação da natureza e biodiversidade, utilização sustentável dos recursos 

naturais, requalificação urbana e de planeamento estratégico regional, bem como promover 

a actuação coordenada dos serviços desconcentrados de carácter regional e prestar apoio às 
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autarquias locais e suas associações, tendo em vista o desenvolvimento regional integrado. 

Entre as atribuições, consta: “Definir, executar, avaliar e fiscalizar, ao nível regional, as 

políticas de ambiente, ordenamento do território e de cidades bem como a estratégia de 

gestão integrada da zona costeira”; “Assegurar o cumprimento das responsabilidades de 

gestão que lhes estiverem confiadas, no âmbito do Quadro de Referência Estratégico 

Nacional (QREN); “Dinamizar a cooperação inter-regional e transfronteiriça e assegurar a 

articulação entre instituições da administração directa do Estado, autarquias locais e 

entidades equiparadas, contribuindo para a integração europeia do espaço regional e para o 

reforço da sua competitividade interna e externa com base em estratégias de 

desenvolvimento sustentável de níveis regional e local”; “Apoiar as autarquias locais e as 

suas associações, em articulação com a Direcção-Geral das Autarquias Locais” (Decreto-

Lei n.º 207/2006, de 27 de Outubro). 

A acção deste Ministério nos domínios da conservação da natureza e dos recursos 

hídricos é reforçada com a constituição de organismos especializados, o Instituto da 

Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB) e as Administrações de Região 

Hidrográficas (ARH), respectivamente. As CCDR perdem algumas das suas competências 

neste dois domínios, embora mantenham a sua acção na generalidade das matérias 

ambientais. Relativamente à área do ordenamento do território e cidades, as CCDR viram 

aumentadas as suas atribuições no que diz respeito aos instrumentos de gestão territorial e 

à coordenação intersectorial (MAOTDR, 2009:30). 

Instituído o esforço de racionalização do MAOTDR foram publicados diversos 

diplomas legais que definiam os modelos organizacionais dos diversos organismos criados 

ou reformulados. No caso das CCDR, foi publicado o Decreto-Lei n.º 134/2007, de 27 de 

Abril, que reunifica num único diploma as suas competências, atribuições, órgãos. A 

principal novidade reside na anunciada extinção dos GAT até 30 de Junho de 2008 

(MAOTDR, 2009:31; Decreto-Lei n.º 134/2007, de 27 de Abril).  
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CAPÍTULO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO  

 

 

2.1  Missão  

A CCDRC é o organismo desconcentrado do Ministério do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, responsável ao nível da NUT II Centro por executar as 

políticas de ambiente, de ordenamento do território e cidades e de desenvolvimento 

regional, bem como por promover a actuação coordenada dos serviços desconcentrados de 

âmbito regional e apoiar tecnicamente as autarquias locais e suas associações, dotado de 

autonomia financeira e administrativa.  

 A CCDRC deverá, assim, assegurar que os serviços, na sua área de actuação, são 

prestados de modo eficiente, em linha com os princípios da racionalização e modernização 

dos serviços públicos e com a competência técnica adequada “para se tornar um 

instrumento eficaz da acção governativa”. Compete-lhe estimular e promover agentes e 

actividades regionais, com vista à coesão territorial, regional e nacional, e ao 

desenvolvimento da competitividade baseada na valorização dos recursos endógenos e na 

inovação (CCDRC, 2010:3).  

 

 

2.2  Estratégia 

Em termos estratégicos a sua acção orienta-se no sentido de: 

 “Melhorar a articulação dos territórios e das instituições da região, designadamente 

as autarquias locais, e qualificá-los no sentido do reforço da competitividade e da 

coesão regionais; 

 Promover o investimento produtivo na região, assumindo uma atitude proactiva de 

captação de investimentos no quadro nacional e também do exterior, e promover a 

gestão e o acompanhamento dos investimentos regionais; 

 Reforçar a integração da região em espaços e redes internacionais, propiciadoras de 

experiências de cooperação e benchmarking, nas áreas de actuação da CCDRC; 

 Integrar a região nas bases programáticas de ordenamento do território e capacitá-la 

para uma gestão adequada do uso do solo e dos recursos do território; 
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 Melhorar a qualidade ambiental da região, garantindo a aplicação eficaz dos 

instrumentos e da legislação de salvaguarda e valorização dos recursos naturais e 

ambientais; 

 Qualificar os serviços prestados, promovendo a modernização dos processos 

internos pelo uso crescente das tecnologias da informação e da comunicação, pela 

racionalização dos procedimentos, pela criação de melhores condições de trabalho e 

pelo reforço das competências profissionais dos recursos humanos, com vista à 

obtenção de ganhos de eficiência e à redução dos custos para os utilizadores, bem 

como ao aumento da transparência nas relações com a sociedade civil” (CCDRC, 

2010:3-4).   

 

 

2.3  Área de actuação  

 A CCDRC encontra-se sediada em Coimbra (na Rua Bernardim Ribeiro) e a sua 

área de actuação geográfica, a NUT II Centro, é composta por 10 regiões NUTS III, que 

englobam 78 municípios.3  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 O Decreto-Lei n.º 224/2002, de 5 de Outubro, define as NUTS de nível III que pertencem à NUT II Centro 
com os respectivos municípios nos seguintes termos: Baixo Vouga (Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, 
Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mealhada, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos), Baixo 
Mondego (Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Mira, Montemor-o-Velho, Penacova e 
Soure), Pinhal Litoral (Batalha, Leiria, Marinha Grande, Pombal e Porto de Mós), Pinhal Interior Norte 
(Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela, Tábua, Vila 
Nova de Poiares, Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande), Pinhal 
Interior Sul (Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei e Mação), Dão Lafões (Aguiar da Beira, Carregal 
do Sal, Castro Daire, Mangualde, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba 
Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela), Serra da Estrela (Fornos de 
Algodres, Gouveia e Seia), Beira Interior Norte (Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, 
Guarda, Manteigas, Meda, Pinhel, Sabugal e Trancoso), Beira Interior Sul (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 
Penamacor e Vila Velha de Ródão), Cova da Beira (Belmonte, Covilhã e Fundão) (Decreto-Lei n.º 244/2002, 
de 5 de Outubro). 
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Figura 1 – Área de actuação geográfica da CCDRC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: site institucional da CCDRC 

 

Podemos afirmar que se caracteriza por possuir uma ampla experiência na gestão e 

condução de programas e projectos com fluxos financeiros nacionais e comunitários. 

Desde prestação de apoio a projectos inseridos em Programas, onde se destacam os 

contratos-programa (celebrados entre a Administração Central e a Administração Local, 

financiados pelo Orçamento do Estado) aos Programas Operacionais (financiados pelos 

Fundos Estruturais comunitários) (CCDRC, 2007:71). Actualmente, é também da sua 

competência a gestão do Programa Operacional Regional do Centro 2007/2013 – Mais 

Centro. A equipa de consultores responsável pela avaliação Intercalar ao Programa 

Operacional do Centro do III QCA “reconheceu a elevada capacitação técnica das suas 

Estruturas de Gestão e das Estruturas Técnicas de Acompanhamento” (CCDRC, 2007:71). 

Esta elevada experiência contribuiu para que durante o QCA III se desenvolvessem 

práticas inovadoras, nomeadamente: 
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 “boas práticas” de gestão, por exemplo, pela constituição de uma estrutura técnica 

de controlo de 1º nível, a instituição de um Chefe de Projecto comum para as 

medidas do FSE existentes nos Eixos I e III, bem como o desenvolvimento de 

actividades de Divulgação, Informação e Publicidade; 

 “boas práticas” no que diz respeito à existência de “acções inovadoras de 

estruturação territorial de responsabilidade municipal” (para medidas 

complementares às actuais AIBT) e “concertação estratégica plurifundos” (FEDER-

FSE-FEOGA no caso da AIBT do Pinhal Interior); 

 Conceber e gerir duas candidaturas ao Programa Regional de Acções Inovadoras do 

FEDER, sendo a única região portuguesa a ver aprovadas as suas duas candidaturas 

(CCDRC, 2007:71-72).  

 

 

2.4   Recursos Humanos 

Segundo os últimos dados recolhidos pela CCDRC, esta contava em 31 de 

Dezembro de 2009 com 267 profissionais, dos quais 59 estavam afectos ao Programa 

Operacional da Região Centro 2007/2013 – Mais Centro, de acordo com a seguinte 

distribuição: 

 

Quadro 1 – Recursos Humanos afectos à CCDRC a 31 de Dezembro de 2009 
 

Carreira CCDRC Mais Centro Total 

Dirigentes 24 13 37 

Técnica Superior/Técnica 92 37 129 

Informática 5 4 9 

Assistente Técnico 74 5 79 

Assistente Operacional 13  13 

Total 208 59 267 
 

Fonte: Plano de Actividades 2010 
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2.5  Estrutura Organizacional  

No início do estágio, o Presidente em exercício era o Professor Doutor Alfredo 

Marques, coadjuvado pelos vice-presidentes Professora Doutora Ana Abrunhosa e Eng. 

Henrique Moura Maia.  

A estrutura orgânica da CCDRC é composta por uma estrutura nuclear, prevista na 

Portaria n.º 528/2007 de 30 de Abril, e outra flexível, definida no Despacho n.º 16 

709/2007. 

De acordo com o artigo 1º da Portaria nº 528/2007, de 30 de Abril, a estrutura 

nuclear das CCDR é a seguinte: 

a) Direcção de Serviços de Desenvolvimento Regional; 

b) Direcção de Serviços de Ordenamento do Território; 

c)  Direcção de Serviços de Ambiente; 

d) Direcção de Serviços de Apoio Jurídico e à Administração Local; 

e)  Direcção de Serviços de Comunicação e Gestão Administrativa e Financeira; 

f) Direcção de Serviços de Fiscalização. 

 

Por seu termo, a estrutura flexível integra as seguintes divisões:   

a) Direcção de Serviços de Desenvolvimento Regional, composta por: 

 Divisão de Planeamento e Avaliação; 

 Divisão de Cooperação e Promoção. 

b)  Direcção de Serviços de Ordenamento do Território, composta por: 

 Divisão de Ordenamento do Território e Conservação da Natureza;  

 Divisão de Gestão Territorial.  

c) Direcção de Serviços de Ambiente, composta por: 

 Divisão de Avaliação Ambiental;  

 Divisão de Licenciamento e Promoção Ambiental.  

d)  Direcção de Serviços de Apoio Jurídico e à Administração Local, composta por: 

 Divisão de Apoio Jurídico; 

 Divisão de Cooperação Técnica e Financeira.  

e) Direcção de Serviços de Comunicação e Gestão Administrativa e Financeira, 

composta por: 
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 Divisão de Tecnologias, Comunicação e Imagem – que integra a Secção de 

Expediente e Arquivo;  

 Divisão de Organização e Recursos Humanos – que integra a Secção de 

Pessoal; 

 Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial – que integra a Secção de 

Contabilidade; Secção de Economato e Património e Tesouraria. 

f)  Direcção de Serviços de Águas Interiores, composta por: 

 Divisão dos Recursos Hídricos; 

 Divisão de Informação e Monitorização;  

 Gabinete Jurídico e de Fiscalização. 

g) Direcção de Serviços do Litoral, composta por: 

 Divisão do Litoral. 

h) Divisões Sub-Regionais: 

 Divisão Sub-Regional de Aveiro; 

 Divisão Sub-Regional de Castelo Branco; 

 Divisão Sub-Regional da Guarda; 

 Divisão Sub-Regional de Leiria; 

 Divisão Sub-Regional de Viseu.  
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O organigrama da CCDRC é assim representado:  

 
Figura 2 – Organigrama da CCDRC 
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Fonte: site institucional da CCDRC 

 

Para o Programa Operacional Regional do Centro 2007/2013 – Mais Centro, existe 

uma estrutura responsável própria descrita no capítulo 3.3.  
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CAPÍTULO 3 – DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO 

DE ESTÁGIO 

 

 

3.1 Cronologia de execução das actividades 

No momento da minha admissão no organismo, foi estabelecido que iria 

permanecer na UO 2 Factores de Competitividade nas Instituições, pertencente à estrutura 

responsável pela gestão do Programa Operacional Regional do Centro 2007/2013 – Mais 

Centro, que tinha como Secretário Técnico o Dr. Luís Filipe. Porém, no início de 2010 

existiram algumas alterações institucionais que culminaram com o redesenho 

organizacional da estrutura do Mais Centro. O Dr. Luís Filipe passou a assumir a função de 

Secretário Técnico da Unidade Orgânica 4 Acompanhamento e Informação, o que 

implicou a minha transição para esta última.  

Foi definido no Plano de Estágio que as tarefas a realizar passariam pelo auxílio aos 

técnicos da UO 2, posteriormente, reformulado para UO 4. O facto de um dos técnicos da 

UO 2, o Dr. Pedro Vieira, com quem partilhei o gabinete, estar também envolvido no 

Programa Regional das Acções Inovadoras da Região Centro de Portugal 2006/2007 – 

iCentro, deu-me a possibilidade de iniciar a minha actividade com projectos de magnitude 

mais reduzida, inseridos neste Programa. Como o iCentro já se encontrava numa etapa 

avançada em termos de execução, as fases de análise e aprovação de candidaturas já 

tinham decorrido, pelo que as minhas funções foram a verificação dos pedidos de 

pagamento e a realização de reprogramações financeiras. No final do ano de 2009, comecei 

a realizar actividades no âmbito do Mais Centro, semelhantes às desenvolvidas pelos 

técnicos da UO 2. Compreendiam a análise das condições de admissibilidade e 

aceitabilidade do beneficiário e da operação a candidaturas apresentadas ao Regulamento 

Específico “Economia Digital e Sociedade do Conhecimento”. No início de 2010, auxiliei 

os técnicos a efectuar análises técnico-financeiras a projectos inseridos ao Regulamento 

Específico Sistema de Apoio a Infra-estruturas Científicas e Tecnológicas. Em seguida, 

colaborei novamente no Programa iCentro, com a escrita do Relatório de Implementação a 

entregar à Comissão Europeia. Posteriormente, já na UO 4, realizei a análise das condições 

de admissibilidade e aceitabilidade do beneficiário e da operação a candidaturas 
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apresentadas ao Regulamento Específico Assistência Técnica e uma reprogramação Física 

a uma operação enquadrada no mesmo Regulamento Específico.  

Para auxiliar a compreensão do ciclo de análise de uma candidatura as tarefas não 

serão descritas pela ordem cronológica com que foram realizadas mas sim em função da 

sua sequência lógica em cada programa.  

 

 

3.2 Programa Regional de Acções Inovadoras da Região Centro de Portugal 

2006/2007 – ICentro 

De acordo com o nº 1, do artigo 22º, do Regulamento (CE) nº1260/99, de 21 de 

Junho, do Conselho da União Europeia, que estabelece as disposições sobre o Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), por iniciativa da Comissão Europeia, os 

Fundos podem financiar acções inovadoras com o intuito de melhorar a qualidade das 

intervenções dos fundos estruturais. O que se pretende é provocar um efeito catalisador, 

contribuindo para focalizar apostas em sectores estratégicos para as regiões (União 

Europeia, 2003b:4).  

As conclusões do relatório da Comissão Europeia de 2001, sobre a coesão 

económica e social na União Europeia, levaram a Comissão Europeia a colocar, pela 

primeira vez, à disposição das regiões assistidas pelo FEDER fundos destinados a financiar 

“Programas Regionais de Acções Inovadoras”. Este relatório permitiu concluir dois 

cenários distintos. Por um lado, graças ao FEDER, a diferença entre as regiões ao nível de 

infra-estruturas e mais globalmente do PIB está a diminuir. Por outro, o fosso tecnológico 

entre as regiões tem aumentado. Estas conclusões mostram-se inquietantes porque é a 

inovação, a investigação e o desenvolvimento que condicionam o sucesso económico de 

uma região. Neste contexto, as acções inovadoras visam precisamente dedicar-se ao 

«software», aos aspectos imateriais (como criação de redes e parcerias) e não ao 

«hardware» (infra-estruturas), incentivando soluções novas em domínios fundamentais 

para o desenvolvimento das regiões menos favorecidas (União Europeia, 2003b:4). Em 

termos gerais, estes Programas têm sido um sucesso sobretudo devido a dois factores: 

 O procedimento simplificado de apresentação e selecção de candidaturas. Todos os 

anos, até 31 de Maio, as regiões interessadas enviam as suas candidaturas à 
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Comissão, sabendo que o programa se prolonga, no máximo, por dois anos e que 

pode ser comparticipado até 3 milhões de euros; 

 A descentralização das decisões, com as regiões a serem inteiramente responsáveis 

pela gestão e controlo financeiro do programa (União Europeia, 2003b:5).  

  A CCDRC, tendo em conta a necessidade de superar persistentes debilidades da 

região em termos de inovação, propôs a 31 de Maio de 2005 à Comissão Europeia o 

Programa Regional das Acções Inovadoras da Região Centro de Portugal - iCentro. 

Acresce que a CCDRC já tinha apresentado uma primeira candidatura às Acções 

Inovadoras do FEDER para o período 2002/2003 que se mostrou muito frutífera, 

contribuindo para aumentar o índice de inovação da Região Centro, ainda que os resultados 

continuem muito aquém da média europeia.  

Aprovado pela Comissão Europeia a de 27 de Março de 2006, dispunha de um 

investimento total de 2 milhões e 777 mil de euros a que correspondia uma 

comparticipação do FEDER de 2 milhões de euros. Os seus principais objectivos podem 

ser definidos do seguinte modo: 

 “Criar um enquadramento estratégico para a integração da inovação na estrutura 

produtiva da Região. 

• Incentivar a procura de IDT por parte das empresas e das instituições regionais. 

• Promover a formação de consórcios para o desenvolvimento de projectos 

estruturantes, mobilizadores (vs projectos pequenos, individuais), com base na 

valorização empresarial de Ciência e Tecnologia. 

• Exemplificar as potencialidades de parcerias regionais entre entidades públicas e 

privadas, numa perspectiva de experimentação de métodos e práticas inovadoras de 

política regional. 

• Concentrar recursos em áreas onde coexiste capacidade de investigação forte e 

agentes económicos fortes, pelo efeito demonstrador que podem ter, por um lado, e 

pelo maior impacte na economia da região, por outro. 

• Tornar clara a aposta da região nas energias renováveis e nas tecnologias 

ambientais enquanto alavanca de desenvolvimento e competitividade empresarial. 

• Constituir uma base viável para o desenvolvimento de uma política regional de 

‘gestão criativa do conhecimento’. 
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• Incentivar e orientar a preparação e qualificação de intervenções de carácter 

imaterial a desenvolver no âmbito do próximo período de programação financeira 

(2007-2013). 

• Exemplificar casos de utilização de recursos comunitários para fins de natureza 

mais imaterial, contrariando a excessiva concentração destes fundos em infra-

estruturas físicas (Regulamento Específico iCentro:1-2)”. 

O iCentro foi organizado em torno de quatro dos cinco temas propostos pela 

Comissão Europeia para as Acções Inovadoras do FEDER, apresentando seis Linhas de 

Acção, nomeadamente:  

 Tema Estratégico 1: “Economia regional baseada no conhecimento e na inovação 

tecnológica”, com as seguintes três Linhas de Acção: 

i) “Apoio à dinamização de comunidades criativas e inovadoras”; 

ii) “Enabling do sistema regional de inovação”; 

iii) “Apostas estratégicas”. 

 Tema Estratégico 3: “Identidade regional e desenvolvimento sustentável”, com uma 

Linha de Acção designada por “Inovação ambiental e competitividade”; 

 Tema Estratégico 4: “Medidas de Acompanhamento”, com uma Linha de Acção 

prevista, com a designação “Participação em redes de inovação”; 

 Tema Estratégico 5: “Assistência Técnica”, com uma Linha de Acção prevista sob 

a mesma designação (Regulamento Específico iCentro).  

 

Para a gestão do mesmo foi desenvolvido um Sistema de Informação (SI), que 

embora contendo apenas os módulos de submissão online de candidaturas e de análise dos 

pedidos de reembolso FEDER (não foi produzido o Módulo de Gestão), serviu de base 

para a concepção do actual SI do Mais Centro.   

A Estrutura de Apoio Técnico (EAT) responsável pela gestão e acompanhamento 

do Programa era composta por técnicos da CCDRC. Entre os mesmos se incluía o Dr. 

Pedro Vieira, que no início do meu estágio pertencia à equipa técnica da UO 2 e com quem 

partilhei gabinete, facto que propiciou a minha participação neste Programa.  

A minha actividade foi sobretudo orientada para a verificação de pedidos de 

pagamento, realização de reprogramações financeiras e redacção do Relatório de 
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Implementação a entregar à Comissão Europeia.  

 

3.2.1  Verificação dos pedidos de reembolso FEDER 

A tarefa da verificação dos pedidos de pagamento é sustentada pelo artigo 23º do 

Regulamento Específico do iCentro que estabelece todo o circuito financeiro do Programa.  

No âmbito dos pedidos de reembolso FEDER, os promotores dos projectos 

centralizaram a formalização dos correspondentes pedidos junto do Organismo de Gestão, 

recorrendo para o efeito a formulário electrónico disponível no Módulo de Pagamentos do 

SI. Deste registo resultava a emissão do formulário do pedido de pagamento, que era 

assinado e remetido por correio pela entidade promotora ao Organismo de Gestão do 

Programa, devidamente acompanhado das cópias dos documentos de despesa, certidões 

actualizadas e comprovativas em como as entidades envolvidas tinham as respectivas 

situações contributivas e tributárias regularizadas e check-list de verificação do 

cumprimento e respeito pelas regras de contratação pública, quando aplicável. Os originais 

dos documentos de despesa deveriam ser chancelados pelas entidades envolvidas no 

projecto, numa fase prévia à cópia, com um carimbo alusivo ao iCentro. 

Competia à EAT do Organismo de Gestão verificar a conformidade do pedido, 

assegurando que eram cumpridas as seguintes disposições: 

 As despesas apresentadas estavam em conformidade com a candidatura aprovada e 

com as regras de elegibilidade das despesas previstas no Regulamento Específico; 

 Os originais dos documentos de despesa foram chancelados com o carimbo do 

Programa e do FEDER; 

 A regularidade formal das facturas, sendo apenas certificada despesa suportada por 

facturação quitada, comprovada por documentação de valor probatório adequado: 

recibo; factura-recibo; extracto de transferência bancária; cópia de cheque, quando 

acompanhada de extracto de transferência bancária; venda a dinheiro. 

No caso de estarem preenchidas todas estas condições, a EAT validava o pedido de 

pagamento através do SI do qual resultava a emissão de uma ordem de pagamento com o 

correspondente valor FEDER a reembolsar ao promotor. A acompanhar esta ordem era 

processado um ofício de comunicação da transferência bancária do valor em causa ao 

beneficiário.  



                                                                 
   

                                                Secção Autónoma de Ciências Sociais, Jurídicas e Políticas 
 
 

 
26 

Considerado o pedido conforme, o Presidente do Organismo de Gestão autorizava o 

pagamento, encaminhando o processo para a Administração da CCDRC (Organismo de 

Pagamento), enquanto entidade segregada das actividades de gestão do Programa. A 

Administração da CCDRC procedia ao pagamento da verba em causa, mediante 

transferência bancária para a conta identificada pelo promotor no formulário de 

candidatura. Competia a este último efectuar a transferência respeitante a cada respeitante 

parceiro, não havendo qualquer contacto directo do Organismo de Gestão com as entidades 

parceiras das iniciativas apoiadas.  

O circuito financeiro descrito pode ser esquematizado do seguinte modo:    

 
Figura 3 – Esquema do circuito financeiro do iCentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Candidatura do Programa iCentro 
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principal legislação aplicável comecei por verificar a conformidade dos pedidos de 

reembolso face ao exposto. Sempre que alguma despesa não era validada, no ofício de 

comunicação era emitido um parecer que fundamentava a decisão.  

 

3.2.2   Alterações a projectos aprovados  

 Cada projecto tinha um plano financeiro aprovado em sede de candidatura, sendo as 

despesas agregadas segundo um conjunto de rubricas de Nível 1 e 2 previamente 

estabelecidas pelo artigo 18º do Regulamento Específico do Programa, e que eram: 

 1. Aquisição de Bens.  

1.1. Equipamento informático (Hardware e Software).  

1.2. Equipamento administrativo.  

1.3. Maquinaria e outro equipamento de fins específicos.  

1.4. Documentação técnica.  

1.5. Outros equipamentos e bens.  

 

2. Aquisição de Serviços.  

2.1. Serviços de Publicidade.  

2.2. Encargos de Instalações (até 2,5% do custo total do projecto).  

2.3. Serviços associados à realização de estudos e/ou diagnósticos enquanto 

componente do projecto, e não o projecto em si, estando a elegibilidade destes 

serviços limitada ao valor máximo de 5% do custo total do projecto.  

2.4. Honorários, relativos a elementos que, embora não integrados no pessoal afecto 

ao projecto, vão desempenhar alguns funções no mesmo (por exemplo, 

oradores convidados para seminário).  

2.5. Alojamento e Deslocação, relativos a elementos que, embora não integrados no 

pessoal afecto ao projecto, vão desempenhar algumas funções no mesmo (por 

exemplo, oradores convidados para um seminário). 

2.6. Outras aquisições de serviços (as despesas aqui contempladas foram 

claramente identificadas em sede de candidatura). 
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3. Despesas de Funcionamento. 

3.1. Água.  

3.2. Electricidade.  

3.3. Combustíveis.  

3.4. Comunicações gerais (como telefones fixos e móveis, Internet).  

3.5. Material de escritório.  

3.6. Seguros.  

3.7. Rendas e alugueres.  

3.8. Limpeza, higiene e conforto.  

3.9. Vigilância e segurança.  

3.10. Outras despesas de funcionamento.  

 

4. Custos com o pessoal.  

4.1. Remuneração mensal.  

4.2. Encargos sobre a remuneração mensal.  

4.3. Subsídio de refeição.  

4.4. Seguros com o pessoal.  

4.5. Deslocações e Alojamento do pessoal afecto ao projecto.  

4.6. Outras despesas com pessoal. 

  

 No decorrer do projecto as entidades parceiras podiam proceder a ajustamentos face 

ao plano financeiro inicialmente aprovado. Os ajustamentos eram solicitados, por escrito, 

pelos promotores dos projectos ao Organismo de Gestão do Programa. A EAT verificava o 

pedido e propunha, ou não, a aceitação dessa alteração ao Gestor do Programa. Caso a 

proposta fosse aceite pelo Gestor os técnicos da EAT efectuavam a respectiva alteração no 

SI do Programa. Estes documentos eram anexos ao processo individual constituído para 

cada projecto. 

 Dos projectos que verifiquei, algumas entidades beneficiárias solicitaram 

ajustamentos face ao orçamento aprovado, ainda que alterações pontuais que embora 

implicassem a transferência de verbas entre rubricas e/ou entre parceiro não se traduziam 

em alterações nos montantes de investimento aprovados. 
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3.2.3  Relatório de Implementação do Programa  

Em cumprimento ao estipulado legalmente, no término do Programa o Organismo 

de Gestão do Programa tem a obrigação de efectuar um Relatório Final de Implementação 

do Programa a apresentar à Comissão Europeia. Inicialmente foi estabelecida como data 

para entrega do mesmo o dia 31 de Dezembro de 2009. Contudo, o Programa sofreu alguns 

constrangimentos que impediram o seu término na data inicialmente definida para a sua 

conclusão, pelo que na impossibilidade de entregar o relatório final do Programa na data 

inicialmente prevista foi solicitado à Comissão Europeia como nova data para apresentação 

do relatório final o dia 31 de Março de 2010. Assim, tive a oportunidade de auxiliar na 

escrita do mesmo. O relatório, cujas informações seguiam o disposto pela Comissão 

Europeia, estava organizado segundo os seguintes pontos: 

1. Sumário executivo - síntese dos principais pontos abordados ao longo do relatório; 

2. Desenvolvimento 

2.1 Ao nível do Programa e temático – apresentação dos principais 

constrangimentos que culminaram com alterações na programação temporal e 

financeira do Programa; 

2.2 Acompanhamento e avaliação – enumerados os membros quer do Comité de 

Acompanhamento quer do Comité de Direcção. Foram, ainda, descritas 

sumariamente todas as consultas efectuadas aos referidos Comités de forma a 

calendarizar todas as decisões. Por último, foi feita uma alusão aos Relatórios de 

Progresso do Programa, identificando os conteúdos dos mesmos; 

2.3 Estratégias – referidas as duas principais linhas que definiram a estratégia do 

Programa: por um lado, a aposta em áreas de grande intensidade tecnológica e de 

forte potencial de crescimento, por outro, actuar numa óptica de cluster. No 

pressuposto que a estratégia do Programa não poderia estar dissociada da estratégia 

regional, foram referidos os principais objectivos regionais; 

2.4 Objectivos – síntese dos principais objectivos e de que forma se considera que 

foram atingidos; 

2.5 Parcerias – menção à formação de consórcios em três momentos essenciais do 

Programa: primeiro, na concepção e preparação do mesmo, mencionando os 

principais agentes regionais em Inovação, Competitividade e Empreendedorismo 
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que estiveram envolvidos; segundo, na gestão estratégica e operacional do 

Programa, com a inclusão de muitos agentes no Comité de Acompanhamento e de 

Direcção; terceiro, ao nível da execução de projectos, demonstrando através de 

números os consórcios existentes e com que tipo de entidades; 

2.6 Publicidade – identificadas as acções de disseminação do Programa encetadas 

pela CCDRC, nomeadamente as apresentações públicas do Programa, as acções de 

divulgação e sensibilização da opinião pública através da imprensa regional e 

nacional; 

2.7 Execução Financeira e Controlo – referência às acções de Controlo do 

Programa, com menção da data, do organismo competente e das principais 

recomendações que daí resultaram. Em relação à execução financeira, foi descrito o 

circuito financeiro do Programa; 

2.8 Acções Individuais – este ponto foi desenvolvido através do preenchimento de 

uma tabela, que constava em anexo, onde se identificava para cada projecto o que 

estava previsto realizar-se, o que se realizou realmente e as razões para as eventuais 

diferenças entre a primeira e a segunda; 

3.  Identificação e Disseminação de práticas – foram destacados alguns dos projectos 

cujos resultados foram amplamente divulgados de forma a potenciar a sua 

transferibilidade para outras situações e/ou regiões e para o mercado; 

4.   Futuro das Acções – menção a projectos que de alguma forma tiveram continuidade, 

a título de exemplo, que originaram novos projectos nessas áreas ou em áreas 

complementares ou que permitiram a formação de consórcios.  

 

Como não acompanhei o iCentro desde o início, para a realização desta tarefa 

comecei por ler a candidatura aceite pela Comissão Europeia, os dois Relatórios de 

Progresso elaborados pela EAT, as actas das diversas reuniões e consultas aos Comités de 

Direcção e de Acompanhamento, os Relatórios Finais dos projectos (obrigatoriamente 

elaborados pelos promotores), além de outros documentos e informações retiradas dos 

dossiers do Programa.  
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3.3     Programa Operacional Regional do Centro 2007/2013 – Mais Centro  

 A 17 de Outubro de 2007 foi outorgado pelo Governo Português e pela Comissão 

Europeia o Programa Operacional (PO) Regional do Centro 2007-2013, denominado Mais 

Centro4. 

O Mais Centro é um dos instrumentos no âmbito do Quadro de Referência 

Estratégico Nacional (QREN)5 que intervém na Região Centro. Financiado pelo Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) com uma dotação de 1,7 mil milhões de 

euros ao qual se associa uma comparticipação nacional de aproximadamente 1,2 mil 

milhões de euros, totaliza uma verba de 2,9 mil milhões de euros a serem distribuídos 

pelos sete anos de execução do PO. 

  Com a consciência que um próximo pacote financeiro não será, porventura, tão 

avultado e que persistem muitos dos problemas de competitividade e coesão, este quadro 

comunitário de apoio é visto como a grande oportunidade para fazer face a estes desafios 

através de ganhos de produtividade. Neste contexto, o novo PO Centro traz um conjunto de 

inovações quanto às suas prioridades e objectivos, bem como em relação ao modelo de 

gestão adoptado. Em primeiro lugar, segue as disposições da Estratégia de Lisboa (que 

define linhas de acção política dirigidas para o conhecimento, inovação e competitividade 

de forma a garantir o crescimento e emprego) e da Agenda de Gotemburgo (que define 

uma estratégia para o desenvolvimento sustentável). “É notório um enfoque da Estratégia 

de Lisboa que determina que uma parte significativa dos recursos financeiros afectos a 

cada Programa (60%) seja aplicada aos objectivos nela definidos” (Almeida, 2009:52). Por 

outro lado, a sua área de intervenção é alargada a projectos empresariais, embora 

simultaneamente mantenha ou reforce a sua acção em domínios como a ciência e 

tecnologia, o desenvolvimento urbano e valorização do território. Em segundo lugar, a 

inovação em relação ao modelo de governação acontece, quer pela constituição dos órgãos 

de gestão técnica, aconselhamento estratégico e direcção política, quer pela possibilidade 

                                                           
4 Informação retirada do Relatório Anual de Execução 2009. Acedido a 1 de Outubro de 2010 em: 
http://www.maiscentro.qren.pt/private/admin/ficheiros/uploads/Relatorio%20Anual%20de%20Execucao%20
Mais%20Centro%202009_final.pdf  
 
5 O QREN constitui o enquadramento para a aplicação da política comunitária de coesão económica e social 
em Portugal no período 2007-2013 
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de serem delegadas competências de gestão, nomeadamente a associações de municípios 

organizados territorialmente em função das NUTS III.  

Para reforçar os ganhos de produtividade, considerados essenciais para solucionar 

os problemas de competitividade e coesão, neste quadro propõem-se financiar somente 

projectos que demonstrem elevada qualidade e que assumam um compromisso de 

eficiência6. 

 

3.3.1    Objectivos  

 Definiu-se como objectivo central do Programa determinar as condições do 

crescimento socioeconómico, através da:  

 “Qualificação e valorização do território; 

 Qualificação dos recursos humanos; 

 Inovação e competitividade das empresas; 

 Exploração dos recursos e do património da região; 

 Melhoria da qualidade do ambiente; 

 Cooperação entre os sectores e a construção de infra-estruturas”7. 

 

3.3.2    Área de Actuação Geográfica 

 No que respeita à gestão do Programa Operacional Regional do Centro 2007/2013 - 

Mais Centro, a CCDRC tem a responsabilidade de prestar apoio aos 78 municípios da 

NUT II Centro, que estão incluídos no seu âmbito de actuação, e a 22 municípios das 

NUTS III Oeste e Médio Tejo8, o que significa que soma 100 municípios (CCDRC, 

2010:2). A inclusão das NUTS III Médio Tejo e Oeste (com excepção de Mafra), que 

integravam a NUTS II Lisboa e Vale do Tejo, justifica-se pela evolução verificada nos 

perfis socioeconómicos da região de Lisboa e Vale do Tejo.  

                                                           
6 Mensagem do Professor Doutor Alfredo Marques, presidente da CCDRC, publicada no site do Mais Centro  
7 Informações retiradas do Relatório de Execução do Mais Centro de 2009. Acedido a 1 de Outubro de 2010 
em: 
http://www.maiscentro.qren.pt/private/admin/ficheiros/uploads/Relatorio%20Anual%20de%20Execucao%20
Mais%20Centro%202009_final.pdf  

 
8 Oeste (Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos, Peniche, Alenquer, Arruda dos Vinhos, 
Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras) e Médio Tejo (Abrantes, Alcanena, 
Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e 
Vila Nova de Ourém) (Decreto-Lei n.º 244/2002, de 5 de Outubro). 
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Figura 4 – Área de actuação geográfica do Mais Centro 
 

 
Fonte: site institucional da CCDRC 

 

3.3.3  Composição do Programa 

 O Mais Centro encontra-se organizado em seis Eixos Prioritários: 1) 

Competitividade, Inovação e Conhecimento; 2) Desenvolvimento das Cidades e dos 

Sistemas Urbanos; 3) Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-regionais; 4) 

Protecção e Valorização Ambiental; 5) Governação e Capacitação Institucional; 6) 

Assistência Técnica. 

 A definição dos mesmos resultou do diagnóstico prospectivo e da análise SWOT 

realizada à região, onde se definiram os seus principais problemas e se delinearam 

possíveis soluções, das orientações políticas emanadas do Governo para os PO Regionais 
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do objectivo da Convergência9, do pacote financeiro destinado à região e das limitações de 

elegibilidade impostas pela exigência de programas mono-fundo (CCDRC, 2007:75). 

Cada Eixo dispõe de áreas de intervenção às quais estão associados Regulamentos. 

Desta forma, a cada Eixo correspondem diversos Regulamentos, em função da sua 

especificidade temática passível de formalização de candidaturas (Almeida, 2009:46). 

 Os Regulamentos foram distribuídos pelas UO em função das suas áreas de 

intervenção, pelo que cada uma pode actuar em mais do que um Eixo Prioritário. 

 

3.3.4 Governação 

A governação dos PO Regionais continentais compreende órgãos de direcção 

política, órgãos de aconselhamento estratégico, órgãos de gestão e órgãos de 

acompanhamento, que são os seguintes: 

a)  o órgão de direcção política é a Comissão Ministerial de Coordenação dos PO 

regionais do continente, composta pelos Ministros com responsabilidades 

governamentais com maior relevância. No caso pelo Ministro do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional (que coordena), 

Ministro da Economia e da Inovação, Ministro das Obras Públicas, dos Transportes 

e das Comunicações, Ministra da Saúde, Ministra da Educação, Ministro da Cultura 

e pelo membro do Governo com tutela da administração local. É responsável por 

resolver as questões relevantes transversais a todos os PO regionais, mas também 

os assuntos específicos de cada região ou regiões;  

b) o órgão de aconselhamento estratégico é a Comissão de Aconselhamento 

Estratégico Nacional. Composta pelos membros do Governo responsáveis pelos 

desenvolvimento regional e pela administração local, pelo presidente da CCDR, 

assim como por um representante das Instituições de Ensino Superior, das 

Associações Empresariais e Associações Sindicais e um representante de cada 

Associação de Municípios que integra a NUT III correspondente. Embora não 

detenham competências de gestão, ao acompanhar a execução do PO assume-se 

                                                           
9 A elegibilidade das regiões NUT II tem como referência o PIB per capita em relação à média da União 
Europeia. A Região Centro, ao apresentar um PIB per capita inferior a 75% da média da União Europeia, 
enquadra-se nas regiões da Convergência. 
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como o órgão preferencial para a emissão de recomendações sobre a pertinência das 

operações apoiadas para o aproveitamento das potencialidades de desenvolvimento 

da região;      

c) o órgão de gestão é a Autoridade de Gestão, constituída pela Comissão Directiva e 

pelo Secretariado Técnico. A Comissão Directiva é presidida pelo Presidente da 

CCDRC, da qual fazem ainda parte 2 vogais executivos (nomeados por despacho 

dos ministros com atribuições mais relevantes no PO Regional) e 2 não executivos 

(designado pelos municípios), tendo como as competências previstas no artigo 46.º 

do Decreto-Lei n.º 312/2007, de 17 de Setembro, e no Decreto-Lei nº 74/2008. Em 

termos sumários, a Comissão Directiva tem a função de emitir deliberações 

relativas às propostas de financiamento apresentadas, definindo os Avisos de 

Abertura de Concursos. Ao Secretariado Técnico compete apoiar tecnicamente os 

gestores e a Comissão Directiva; 

d) o órgão de acompanhamento reporta à Comissão de Acompanhamento da qual 

fazem parte os membros da comissão de aconselhamento estratégico; 

representantes de entidades institucionais pertinentes em razão da transversalidade, 

com representatividade regional; responsáveis pela gestão dos instrumentos de 

programação do FEADER e do FEP; o presidente do respectivo conselho da 

Região; um representante da Associação Nacional das Agências de 

Desenvolvimento Regional. Pode afirmar-se que este órgão assegura a participação 

dos municípios e parceiros económicos e sociais. A sua principal competência é 

avaliar e analisar o progresso do PO (MAOTDR, 2007:103-104; Decreto-Lei n.º 

312/2007, de 14 de Setembro).  

 

3.3.5  Estrutura de Gestão 

 Para o Mais Centro existe uma estrutura responsável própria que, como referido, 

sofreu algumas alterações no início de 2010, como se pode comprovar pela confrontação 

dos dois organigramas seguintes: 
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Figura 5 – Organigrama do Mais Centro em vigor em Outubro de 2009 

 

 

Comissão Directiva 
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Figura 6 - Organigrama do Mais Centro aprovado em 2010 

 

 Ao observar o desenho organizacional inicial, verifica-se que existiam cinco UO: 

UO 1 Factores de Competitividade nas Empresas; UO 2 Factores de Competitividade nas 

Instituições; UO 3 Competitividade e Valorização Ambiental; UO 4 Rede e Equipamentos 

para a Coesão; UO 5 Acompanhamento e Informação. As quatro primeiras UO tinham 

competências em um ou mais Eixos Prioritários. Com as alterações consubstanciadas no 

segundo organigrama as anteriores UO passaram a deter as seguintes denominações: UO 1 

Inovação e Conhecimento; UO 2 Competitividade Territorial e Valorização; UO 3 Rede e 

Equipamentos para a Coesão; UO 4 Acompanhamento e Informação; UO 5 Controlo 

Interno. Estas alterações implicaram a deslocação de técnicos e Secretários Técnicos para 
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outras equipas e a redistribuição dos Regulamentos Específicos entre UO (Anexo). De 

igual modo, algumas das unidades anteriormente segregadas e na dependência directa da 

Comissão Directiva, passam agora a fazer parte de UO.  

Durante a minha experiência de estágio, integrei a UO 2 Factores de 

Competitividade nas Instituições e a UO 4 Acompanhamento e Informação. 

Eram competências da UO 2 Factores de Competitividade nas Instituições:  

• “Assegurar a admissibilidade, aceitabilidade, análise técnico-finanecira e o mérito 

das candidaturas a financiamento pelo PO, assegurando designadamente que as 

operações são seleccionadas em conformidade com os critérios aplicáveis ao PO;  

• Assegurar que são cumpridas as condições necessárias de cobertura orçamental das 

operações; 

• Assegurar a organização dos processos de candidaturas de operações ao 

financiamento pelo PO;  

• Garantir o cumprimento dos normativos aplicáveis, designadamente nos domínios 

da concorrência, da contratação pública, do ambiente e da igualdade de 

oportunidades;  

• Efectuar as comunicações de aprovação ou indeferimento; 

• Assegurar a conformidade dos contratos de financiamento e dos termos de 

aceitação das operações apoiadas com a decisão de concessão do financiamento e o 

respeito pelos normativos aplicáveis;  

• Acompanhar a realização dos investimentos;  

• Apoiar a elaboração dos relatórios de execução;  

• Apreciar as alterações da decisão de financiamento e adendas aos contratos; 

• Acompanhamento das operações durante a fase de exploração, apoiando a equipa 

que efectua as verificações no local;  

• Colaborar na elaboração dos relatórios mensais e anuais” (Descrição do sistema de 

Gestão e Controlo do Mais Centro: 2009: 42-43).  

 

Em termos concretos, tinha competências em Regulamentos associados aos Eixos 1, 

5 e 6, de acordo com a distribuição demonstrada pelo quadro a seguir: 
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Quadro 2 – Regulamento afectos à UO 2 Factores de Competitividade nas Instituições 
  

Eixo 
 

Regulamento Específico 

Eixo 1 

- Sistema de Apoio a Parques de Ciência e Tecnologia e Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica; 

- Economia Digital e Sociedade do Conhecimento; 

- Promoção da Cultura Científica e Tecnológica e Difusão do 

Conhecimento; 

- Sistema de Apoio a Infra-estrutura Científicas e Tecnológicas; 

Eixo 5 
- Regulamentos denominados SAMA – Sistema de Apoio à 

Modernização Administrativa e Promoção e Capacitação Institucional 

Eixo 6 - Assistência Técnica 
 

Fonte: Descrição do Sistema de Gestão e Controlo do Mais Centro 

  

 Por sua vez, a actual UO 4 Acompanhamento e Informação, ao integrar três equipas 

(Equipa de Projecto de Acompanhamento Financeiro, Equipa de Projecto Verificação 

Física e Documental no Local e Informação, Avaliação e Assistência Técnica), possui 

competências alargadas. A Equipa de Projecto de Acompanhamento Financeiro mantém as 

competências que transitam da anterior UO 5: 

• “Verificar que foram fornecidos os produtos e os serviços financiados;  

• Verificar a elegibilidade das despesas ao nível da verificação documental “desk 

review”;  

• Assegurar que as despesas declaradas pelos Beneficiários para as operações foram 

efectuadas no cumprimento das regras comunitárias e nacionais, podendo promover 

a realização de verificações de operações por amostragem de acordo com as regras 

comunitárias e nacionais de execução;  

• Assegurar que os Beneficiários e outros organismos abrangidos pela execução das 

operações mantêm um sistema contabilístico separado ou um código contabilístico 

adequado para todas as transacções relacionadas com a operação sem prejuízo das 

normas contabilísticas nacionais;  
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• Propor o processamento dos pagamentos aos Beneficiários;  

• Efectuar o encerramento das candidaturas;  

• Acompanhamento da fase de registo de candidaturas e entidades;  

• Assegurar a criação e o funcionamento de um sistema informatizado de recolha e 

tratamento dos registos contabilísticos de cada operação financiada pelo PO, bem 

como uma recolha dos dados sobre a execução necessários para a gestão financeira, 

o acompanhamento, as verificações, as auditorias e a avaliação, bem como para a 

monitorização estratégica, operacional e financeira do QREN;  

• Criar e garantir o funcionamento de um sistema adequado e fiável de validação das 

despesas, e assegurar que a autoridade de certificação recebe todas as informações 

necessárias sobre os procedimentos e verificações levados a cabo em relação às 

despesas com vista à certificação;  

• Participar na elaboração do plano global de avaliação do QREN e dos PO e elaborar 

o plano de avaliação do PO;  

• Assegurar que as avaliações operacionais do PO são realizadas em conformidade 

com as disposições comunitárias e com as orientações nacionais aplicáveis;  

• Assegurar a recolha e o tratamento de dados físicos, financeiros e estatísticos sobre 

a execução para a elaboração dos indicadores de acompanhamento e para os 

estudos de avaliação estratégica e operacional;  

• Criar e actualizar a informação para o Sistema de Report e Monitorização, 

incluindo os Relatórios Anuais de Execução.  

• Efectuar a supervisão dos Organismos Intermédios – Sistemas de Incentivos” 

(Descrição do sistema de Gestão e Controlo do Mais Centro: 2009:43). 

  

A Equipa de Projecto Verificação Física e Documental no Local detém as seguintes 

competências: 

• Efectuar as verificações no local das operações apoiadas pelo Mais Centro; 

• Preencher a check-list de verificação no local das operações e alimentar o Sistema 

de Informação (Descrição do sistema de Gestão e Controlo do Mais Centro: 

2009:45). 
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A constituição da equipa de Informação, Avaliação e Assistência técnica e a sua 

integração na UO 4 Acompanhamento e Informação determinou que o Eixo 6, que 

congrega o Regulamento Específico Assistência Técnica, fosse atribuído a esta UO. Por 

consequência, é também sua competência efectuar a análise das candidaturas apresentadas 

a este Regulamento, detendo, para este, competências semelhantes às descritas para a UO 2 

Factores de Competitividade nas Instituições. Esta transição permitiu que o trabalho que 

desenvolvi nesta UO fosse similar ao que já desenvolvera, direccionado sobretudo para a 

análise das condições de admissibilidade e aceitabilidade das operações e dos 

beneficiários.  

 

3.3.6  Sistema de Informação 

Para a gestão do Programa foi desenvolvido um SI próprio, que possui mecanismos 

de submissão, apreciação e acompanhamento de candidaturas por via electrónica. Um SI 

pode ser definido como “uma infra-estrutura que suporta o fluxo de informação interno e 

externo a uma organização”. Deste modo, as suas funções são:  

a) Recolha de informação, permitindo que sejam submetidos dados no sistema;  

b) Armazenamento da informação, através do registo de dados; 

c) Processamento da informação, respondendo às exigências de dados e informação 

para suporte do sistema;  

d) Representação da informação, permitindo uma percepção com qualidade dos dados 

e informação disponíveis no sistema; 

e) Distribuição da informação, garantindo a partilha de dados e de informação 

(Gouveia e Ranito, 2004:24).   

O SI tem uma aplicação, o GEP (Gestão Electrónica de Processos) constituído por 

vários módulos. Um dos módulos é destinado à gestão de candidaturas do Mais Centro. As 

principais funções disponíveis são: a análise técnico-financeira, a análise de mérito, as 

redacções dos ofícios e contratos e a gestão dos pedidos de pagamento. Permite, ainda, que 

beneficiários e Secretariado Técnico comuniquem via e-mail e que efectuem uploads de 

ficheiros e documentos. Através da aplicação GEP, técnicos e beneficiários têm acesso a 

todos os documentos de suporte à candidatura10. 

                                                           
10 Informações retirado documento “Sistema de Informação do Mais Centro”, facultado pela CCDRC.    
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3.3.7    Balanço do Mais Centro 

Dados retirados dos diversos boletins trimestrais, editados pela CCDRC sobre a 

situação da região Centro, demonstram que o Programa, até ao final dos quatro trimestres 

analisados, apresentava os seguintes números: 

 

Quadro 3 – Balanço do Mais Centro até ao terceiro trimestre de 2009 
 

Processo de selecção 
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Total de concursos e  

períodos candidatura 
Nº 46 49 51 66 182 224 

Fundo a Concurso 
Milhares € 418.250 461.450 465.250 542.834 

1.045. 

755 

1.138. 

609 

% da dotação 24,6 27,1 27,3 31,9 61,5 66,9 

Indicadores técnicos        

Taxa de 

admissibilidade 

% de candidaturas  96 96 95 91 78 78 

% investimento 

(custo) total 
90 91 91 89 82 82 

Taxa de aprovação 

líquida  

% de candidaturas 46 49 49 51 70 73 

% investimento 

(custo) total 
51 53 59 52 67 69 

Taxa de contratação 

% de candidaturas 71 78 83 67 64 63 

% investimento 

(custo) total 
81 84 75 59 51 69 

 

Fonte: Região Centro - Boletim Trimestral nº 1, 2, 3 e 4 

 

Pelo exposto, verifica-se que, até Setembro de 2009, o número total de períodos de 

candidatura foi de 224, correspondendo a um valor de fundo a concurso de 1.138.609€, isto 

é, 66,9% do valor total do fundo FEDER alocado ao Mais Centro. O maior dinamismo 

ocorreu no segundo e terceiro trimestre de 2009. Entre Março e Junho de 2009, o total de 

concursos passou de 66 para 182. Este número regista novo aumento no período entre 

Junho e Setembro de 2009, passando de 182 para 224. A acompanhar o aumento do 

número de concursos está, naturalmente, o valor do fundo a concurso.  
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 No que concerne aos indicadores técnicos11, verifica-se que a taxa de 

admissibilidade registou, genericamente, uma diminuição tanto em percentagem de 

candidaturas como em percentagem do investimento (custo) total, apresentando em 

Setembro percentagens inferiores às registadas em Outubro de 2008. Logo, apesar de terem 

aberto mais concursos, durante o segundo e terceiro trimestre de 2009, a percentagem de 

candidaturas admitidas sofreu uma quebra.   

 A taxa de aprovação líquida aumentou tanto em número como em valor. Contudo, 

refira-se que de Outubro a Dezembro de 2008, se assinala um aumento da percentagem do 

investimento total, que decai no primeiro trimestre de 2009 para tornar a aumentar nos 

trimestres seguintes. Esta quebra significa que até Março de 2009, pese embora tenha 

aumentado a percentagem de candidaturas admitidas, diminuiu em proporção o valor do 

investimento total. 

 Quanto à taxa de contratação apresenta um comportamento percentual semelhante à 

taxa de admissibilidade. Até Dezembro de 2008, aumentou a percentagem de candidaturas 

contratadas e consequentemente o investimento (custo) total, valores que nos semestres 

seguintes decaem para percentagens inferiores às de Outubro de 2008.  

Em resultado do aumento de concursos, verifica-se que a taxa de contratação 

diminuiu e aumentou o número de dias dispendidos pela estrutura do Mais Centro para 

efectivar uma decisão.  

   

3.3.8  Para um enquadramento do QREN na reforma da Administração Pública 

O novo modelo e as inovações introduzidas no QREN não se podem entender sem 

os adequados instrumentos de análise, que nos permitem perceber o movimento de reforma 

e o papel do Estado e da Administração Pública. Daí que, as orientações adoptadas neste 

QREN devam ser vistas na linha do desenvolvimento do Estado e dos diversos 

                                                           
11 Os indicadores técnicos reportam-se ao estado das candidaturas, sendo expressos em: taxa de 
admissibilidade, taxa de aprovação líquida e taxa de contratação.  
 Taxa de admissibilidade é a proporção entre candidaturas apresentadas e admitidas, isto é com análise de 

admissibilidade terminada; 
 Taxa de aprovação é a proporção entre candidaturas aprovadas no total das admitidas, isto é, com análise 

de mérito terminada; 
 Taxa de contratação é o peso das candidaturas contratadas no total das admitidas, isto é, com celebração 

do contrato de financiamento. 
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pensamentos críticos sobre a actuação da Administração Pública, o principal alvo de 

estudo do curso leccionado. 

Apesar de não se propor uma viagem exaustiva às diversas reformas que têm 

ocorrido na Administração Pública, há, ainda assim, que perceber as três perspectivas que 

têm acompanhado este movimento: a Administração Pública tradicional, orientada para a 

legislação; a Nova Gestão Pública (NGP), orientada para o serviço e a Governação Pública 

– Gestão do Valor Público, orientada para o cidadão. A este propósito, é, também, 

importante chamar à atenção para o facto de que não podem ser entendidas como “fases” 

que se sucedem umas às outras mas sim como três vértices que podem coexistir, como três 

formas de olhar para a Administração Pública.  

 

 3.3.8.1  Três perspectivas sobre a Administração Pública 

O modelo tradicional da Administração Pública emerge com a revolução francesa, 

que estabeleceu a separação de poderes públicos, bem como a separação entre estes e a 

Administração Pública. “A esta cabia aplicar as leis aos casos concretos, sob a forma de 

actos administrativos” (Rocha, 2005:1).  

Partindo de uma concepção weberiana, o sistema administrativo era gerido pelos 

princípios burocráticos que garantem respostas estandardizadas e previsíveis, com vista à 

eficiência (Stocker, 2008: 29). O primado era a lei (Ongaro, 2008:111), que determina que 

a circunstâncias semelhantes fosse aplicada a mesma decisão. Temos um sistema 

impessoal onde não há lugar a arbitrariedades (Hughes, 2003:22-23). Em síntese, a teoria 

burocrática de Weber estabelece os seguintes princípios: a autoridade emana da lei; uma 

hierarquia rígida garante que a autoridade seja concedida em função do cargo ocupado e 

não dirigida a um indivíduo em específico; impessoalidade, com uma clara separação entre 

a vida pessoal e o trabalho organizacional; a formação é essencial, pois as tarefas não 

podem ser feitas por um qualquer indivíduo; trabalhar na Administração Pública não pode 

ser uma mera ocupação secundária mas sim um trabalho a tempo inteiro; a formalidade das 

regras (Hughes, 2003:22). 

Todavia, esta concepção das organizações e pessoas como máquinas afasta-as dos 

objectivos qualitativos dos serviços. As regras e procedimentos podem tornar-se o fim 

último dos serviços e os funcionários (ou burocratas) motivados pelos seus próprios 
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interesses (Rocha, 2005:5-6). Esquecem-se que o seu papel é desempenhar, o melhor 

possível, o dever que lhes foi imposto e resignam-se à mera adaptação a preceitos. Ficam à 

espera que a idade lhes proporcione a promoção aos cargos superiores (Mises apud 

Moreira e Alves, 2010:31).  

Numa primeira fase, defendia-se um Estado não intervencionista, com participação 

restrita à garantia dos serviços essenciais, como segurança, justiça, fisco e relações 

externas (Rocha, 2005:1-2). No entanto, a revolução socialista na Rússia e a grande 

depressão económica, conjugadas com as teorias de Keynes que defendia que o Estado 

deveria intervir na vida económica e social com vista ao pleno emprego (Madureira e 

Rodrigues, 2006:154), vêm revolucionar a forma como se concebia o Estado, ganhando 

contornos um novo modelo que proclamava o alargamento das funções estatais às áreas 

sociais (saúde, educação, segurança social, habitação social) (Pires, 2008:13).  

Emerge assim, o Estado de Bem-Estar Social ou Estado Providência, que provocou 

em muitos países um aumento substancial da despesa pública, particularmente acentuado 

após 1945 (Bovaird e Loffler, 2009:15). Despesas não só em consumo social mas, também, 

associadas à criação de novos organismos públicos, para regularem ou produzirem os 

serviços que o Estado se encarregou de fornecer. A Administração Pública expande-se e 

tornou-se claro que a actuação do Estado se orienta pelo “interesse próprio” e não pelo 

“interesse geral” ou “interesse superior” (Santos, 1987:14). Os principais beneficiários não 

são, ao contrário do que se poderá pensar, os indivíduos com rendimentos mais baixos mas 

sim aqueles que estão politicamente mais bem organizados (Alves e Moreira, 2004a:21). 

Acima de tudo, o aumento da despesa e intervenção estatal, acarretam um conjunto de 

problemas (como troca de votos, actuação de grupos de pressão12) e proporcionam uma 

ilusão de gratuitidade dos serviços financiados pela colectividade (Alves e Moreira, 

2004a:94). Os cidadãos habituam-se a receber do Estado direitos sem deveres, privações e 

sacrifícios (Moreira, 2002:58-59). Em resultado, temos uma sociedade civil debilitada, que 

tende a perder a sua capacidade crítica e espírito de iniciativa, predominando a 

desresponsabilização pessoal (Moreira, 2002:65).   

São pois facilmente perceptíveis os constrangimentos orçamentais verificados na 

década de 80, que em muitos países se arrastam até à década de 90, acentuando a pressão 

                                                           
12 Veja-se a este propósito “O que é a escolha pública?”.  
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sobre os organismos públicos para se tornem mais eficientes, incitando diversos programas 

de reforma (Bovaird e Loffler, 2009:15).  

Segundo Mozzicafredo, as reformas são, em regra, tomadas pelos seguintes 

motivos: aumento das despesas provocada pela implementação do modelo do Estado de 

Bem-Estar Social; funcionamento demasiado complexo da máquina estatal; aumento das 

expectativas e exigências dos cidadãos; emergência de tendências de estruturas do Estado 

menos centralizadas, com governação mais flexível e transparente (Mozzicafredo apud 

Carapeto e Fonseca, 2006:23-24). Uma perspectiva semelhante tem Cassese, que aponta 

como principais factores impulsionadores das reformas a insatisfação dos cidadãos face ao 

desempenho da administração, as dificuldades financeiras, que obrigam o Estado a reduzir 

a dimensão e os custos da administração, bem como a crescente interacção com entidades 

de cariz supra-nacional (Cassese apud Vasconcelos, 2008:186-187). Hood (2001) enfatiza 

a tentativa em diminuir ou reverter o crescimento do sector público em termos de despesa e 

número de funcionários (Dunsire e Hood apud Hood, 2001:3); tendência para a 

privatização ou quase privatização (Hood e Schuppert; Dunleavy apud Hood 2001:3); 

desenvolvimento das Tecnologias da Informação e da Comunicação; desenvolvimento de 

uma agenda internacional que aborda os aspectos gerais da administração pública como 

seja na concepção de política, estilos de gestão e na cooperação intergovernamental (Hood, 

2001:3).  

Este conjunto de razões levou a que muitos países, sobretudo da OCDE, 

implementassem a partir de meados da década de 80, um conjunto de reformas 

administrativas que demonstram uma mudança de paradigma da Administração Pública. 

Das várias estratégias destacam-se os cortes orçamentais, vendas de bens estatais, 

privatização, contratação de serviços, introdução da avaliação de desempenho e da gestão 

por objectivos, entre muitas outras técnicas provenientes do sector privado. Partilhava-se a 

ideia de que as técnicas de gestão do sector privado são superiores à do sector público, 

logo eram a solução para os problemas económicos e sociais, particularmente para 

aumentar a eficiência e eficácia do sector público (Araújo, 2007:3). O desígnio era tornar o 

sector público “mais magro e competitivo”, e a Administração Pública mais responsável, 

flexível e transparente (OCDE apud Moreira e Alves, 2008:104).  

As doutrinas administrativas implementadas nos vários países da OCDE ao 
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apresentarem características similares, formaram o movimento designado por Nova Gestão 

Pública (NGP) (Hood, 1991:3-4). O novo paradigma caracteriza-se, sobretudo, por: 

“Ênfase na gestão de desempenho; maior flexibilidade e autonomia da gestão financeira; 

maior autonomia na gestão das pessoas com uso acrescido de remuneração relacionada 

com o desempenho e contratos personalizados; maior responsabilidade para com os utentes 

e outros clientes dos serviços públicos; maior descentralização da autoridade e da 

responsabilidade do governo central para níveis mais baixos de governo; aumento do 

recurso a mecanismos tipo mercado, tais como mercados internos, taxas de utilização, 

vouchers, franchising e contratação externa; e também privatização de empresas públicas 

orientadas para o mercado” (OCDE apud Moreira e Alves, 2010:36).  

 No entanto, uma das críticas apontadas à NGP é o facto de propor aplicar regras do 

sector privado ao sector público sem ter atenção às especificidades próprias deste último e 

à variedade de agências públicas. Wilson, considera a existência de quatro tipos de 

agências públicas: agências de produção, onde produtos e resultados são observáveis, 

como no caso dos serviços fiscais em que o produto pode ser definido, por exemplo, em 

actividades de auditorias e os resultados em impostos recebidos ou clientes tratados; 

organizações procedimentais, onde os produtos são observáveis mas os resultados incertos, 

citando-se o caso das instituições de correcção juvenil em que se conseguem facilmente 

observar as actividades que desenvolvem mas não se consegue saber o resultado 

expressado em alunos educados; organizações onde os produtos são difíceis de observar 

mas os resultados mais facilmente mensuráveis, por exemplo os inspectores alimentares ao 

verificarem padrões de qualidade e higiene podem ter uma actividade pouco visível mas os 

resultados, ao prevenir envenenamentos alimentares, serão observados; por último, as 

agências onde quer os produtos quer os resultados são difíceis de observar, como no caso 

das escolas ou hospitais (Wilson apud Stoker, 2008:43-44). Para Stoker, as teorias da NGP 

têm maior aplicabilidade em agências onde o produto das actividades e os resultados são 

mais facilmente observados (Stocker, 2008:44). Mesmo assim, os factores contextuais são 

também cruciais para determinar o sucesso ou insucesso dos ganhos com a implementação 

das teorias da NGP (Pollit, 2001:93). 

 Rhodes aponta como fragilidades da NGP: o enfoque intra-organizacional; a 

obsessão com os objectivos; a ênfase nos resultados e contradição entre competição e 
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“orientação pelo coração” (Rhodes apud Alves e Moreira, 2009:22). Não obstante, outra 

incoerência reside na contradição entre a retórica, que defendia a descentralização, 

delegação e desregulação, e a manutenção do poder hierárquico altamente centralizado 

(Madureira e Rodrigues, 2006:158).  

Face aos problemas e desafios colocados pela teoria da NGP, em meados dos anos 

90, o acento tónico começa a colocar-se na Gestão do Valor Público. Sinaliza uma 

alteração de ideologia, que distingue com maior clareza mercado e provisão estatal, 

assumindo que os valores sociais inerentes aos serviços públicos não podem ser medidos 

através da eficiência económica própria dos mercados (O’Flynn, 2007:358).  

A abordagem dos outputs, típica da NGP, dá lugar à ênfase nos outcomes, isto é, à 

forma como se chegam aos resultados desejados (Moreira e Alves, 2010:39). Embora se 

reconheça a complexidade de medir a criação de “valor”no sector público pois, ao 

contrário do sector privado, as receitas não derivam da venda de bens e serviços que 

permitem uma mensuração directa (Moore, 2002:35). O importante é o processo de 

interacção estabelecido entre os diferentes stakeholders para definirem as decisões 

(Moreira e Alves, 2010:40). Apela-se à sociedade civil e participação dos cidadãos (Alves 

e Moreira, 2009:29). Stocker define valor público “mais do que uma soma das preferências 

individuais dos utentes ou dos fornecedores de serviços públicos. A argumentação vai no 

sentido de que o valor público é construído colectivamente por meio da discussão e da 

deliberação, envolvendo membros eleitos e não eleitos das estruturas de governo e outros 

actores-chave” (Stocker, 2008:32).  

Entende-se, assim, o debate actual entre “governação” e “boa governação”. Boa 

Governação, como conceito alargado, está associado a questões como envolvimento dos 

stakeholders, transparência, objectivos igualitários, comportamento ético e honesto, 

responsabilidade, sustentabilidade (Moreira e Alves, 2010:40). O novo paradigma de 

governação incentiva e facilita “a participação e vigilância cívicas por parte dos cidadãos, 

limitando os abusos do poder político na medida em que permite mais transparência na 

forma de atingir os resultados e mais accountability na avaliação dos eleitos ou das 

políticas públicas” (Dias e Moreira apud Moreira e Alves: 2010:46).  

Neste contexto, ganham sentidos os desígnios da Governação em Rede e do 

Governo Electrónico (e-government), atribuindo-se uma crescente importância às 
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Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) para proporcionar o bem-estar 

humano (Alves e Moreira, 2009:32).  

O Governo Electrónico é um conceito bem mais abrangente que governo 

informatizado (Mendes, 2008:4). Representa um governo que pelo recurso às TIC, 

transformou as relações entre a Administração Pública e os restantes actores (cidadãos, 

empresas, associações, organismos públicos, órgãos de poder local, entre outros), 

tornando-se mais aberto e capaz de receber, responder e interagir com a sociedade 

(Fonseca, 2009:252; Mendes, 2008:4). 

É um facto que as TIC aumentam a possibilidade de interacção com as políticas 

públicas, possibilitando ao cidadãos expressar as suas dúvidas, sugestões, reclamações, 

bem como, solicitar, entregar, consultar e obter comprovativos, certidões e contactos, para 

além de poderem aceder a legislação, regulamentos, procedimentos, formulários, entre 

outros (Buckley, 2003). Os web sites podem ser construídos com vista a agrupar diversos 

serviços, esbatendo os limites entre as tarefas de um e outro organismo (Hughes, 

2003:192). Consequentemente, as novas TIC oferecerem “uma variedade de oportunidades 

para obter a participação das pessoas de um modo mais flexível, atractivo e que não ocupe 

demasiado tempo” (Stoker, 2008:34), constituindo-se como um veículo que promove a 

cidadania, transparência e participação (Mateus, 2008:7). “Dentro desta perspectiva, o 

Governo Electrónico é visto como um processo estratégico para melhorar a relação dos 

cidadãos e das empresas com a Administração Pública, contribuindo decisivamente, a par 

disso, para a sua modernização” (Mateus, 2008:3).  

Um dos conceitos centrais da teoria Weberiana, “the office”, como local de 

trabalho, de contacto entre a Administração Pública e o público e de depósito de processos, 

adquire a dimensão de local de processamento de informação (Hughes, 2003:183). Como 

principal diferença entre Governo Electrónico e a NGP, Lenk e Traunmuller apontam o 

facto desta nova abordagem actuar sobre os processos de produção dos serviços 

administrativos e não se limitar à melhor forma de gerir esses processos (Lenk e 

Traunmuller apud Hughes, 2003:196). Compreende-se, então, a razão que levou alguns 

economistas a referirem que, numa primeira fase apenas se tentou modernizar o Estado de 

Bem-Estar, e com o e-government assiste-se a uma verdadeira tentativa de reinventar o 

Governo (Hughes, 2003:200-201).  
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As possíveis melhorias para os serviços públicos podem ser traduzidas no seguinte: 

simplificação da prestação de serviços para cidadãos e empresas; celeridade e facilidade na 

obtenção de informação e no esclarecimento de dúvidas em relação à Administração 

Pública; aumento da eficiência e diminuição dos custos; aumento da capacidade de 

resposta da Administração às iniciativas dos cidadãos; facilita a coordenação e colaboração 

entre os vários níveis do Estado e os vários serviços da Administração Pública, “evitando 

redundâncias, optimizando recursos e promovendo uma eficaz aplicação do princípio da 

subsidiariedade”; facilita a actuação da sociedade civil e das comunidades locais, com a 

remoção dos entraves burocráticos à sua actividade (Alves e Moreira, 2004b:10; Leitner, 

2003:14).  

 O alargar de escolhas e de liberdade proporcionada pelas novas tecnologias 

acrescenta responsabilidade a todos os indivíduos, pois permite que cada um possa optar 

entre fazer o bem ou fazer o mal. Simultaneamente, diminui as interferências entre 

governantes e governados, retirando poder aos grupos de interesse que levitando em redor 

dos membros do Governo e que restringem a sua agenda (Moreira, 2007:605-606).  

O Governo Electrónico não deixa, contudo, de apresentar alguns problemas. Muitos 

indivíduos continuam a não ter possibilidade de aceder à internet, mesmo com o aumento 

de espaços públicos que disponibilizam esse serviço, pelo que podemos ter serviços que 

são disponibilizados só para alguns e as condições em que são fornecidos serem distintas. 

Outros problemas poderão surgir no que concerne à privacidade e segurança dos dados 

(Hughes, 2003:196-197). 

Na Europa, o primeiro plano destinado à implementação do Governo Electrónico 

reporta a 2000, com o lançamento do Plano de Acção eEuropa 2002, sucedido em 2002 

pelo eEuropa 2005. Em 2005, este plano é substituído pelo programa “i2000 - A European 

Information Society for growth and employment (Mateus, 2008:3).  

 

3.3.8.2  Reformas em Portugal 

Em Portugal, a organização administrativa foi introduzida em 1832, por Mouzinho 

da Silveira. Mas, a instabilidade política verificada no decurso do século XIX, bem visível 

nas guerras civis, não permitiu a consagração de modelos políticos, que vagueavam entre o 

liberal e o intervencionista (Vasconcelos, 2008:197).   
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A reforma da Administração Pública portuguesa que ocorre em finais dos anos 

setenta foi substancialmente diferente daquela que ocorria em diversos países da OCDE. 

Se a generalidade dos países implementava medidas que iam no sentido de tornar o Estado 

menos interventivo, em particular terminar com o Estado de Bem-estar Social, em Portugal 

só nesta década se começa a construir o Estado Social (Araújo, 2005:2). Todavia, sem 

nunca se conseguir implementar e solidificar como em muitos outros países europeus 

(Santos, 1987), pois os países da Europa Meridional (Portugal, Espanha, Grécia e Itália) 

apresentam um conjunto de características específicas, que as distinguem dos países da 

Europa do Norte e Ocidental, que influenciam o rumo das reformas (Kickert, 2008:49). No 

caso de Portugal refira-se, como exemplo, o papel tradicionalmente proteccionista do 

Estado, que ainda no século XX, durante o regime de Salazar, exercia um forte controlo 

sobre a economia, arrastando o arranque do processo de industrialização para a década de 

60. Quando a maioria dos países era já regida por Estados do tipo democrático, a transição 

tardia para a democracia, que ocorre somente em meados dos anos 80, minou o 

colectivismo e a cultura cívica. Similarmente, a função pública é para os partidos políticos 

como um mecanismo de criação de emprego e de perpetuação de favores a distribuir pelos 

seus apoiantes, o que se traduz numa desconfiança face ao governo e à política. A elite 

administrativa está fortemente ligada à elite política, com os funcionários a serem 

promovidos com base na idade e não por critérios de avaliação de desempenho (Kickert, 

2008).  

Ainda assim, a construção do Estado de Bem Estar Social significou uma expansão 

do Estado, que passou a assumir muitas das funções que até então eram desenvolvidas por 

estruturas não governamentais, reportando-se para esta altura a criação do Sistema 

Universal de Saúde, o desenvolvimento do sistema educativo e o alargamento dos 

benefícios sociais. Por outro lado, com o processo de descolonização, foi necessário 

absorver, aproximadamente, 49000 funcionário públicos, provenientes das ex-colónias, o 

que fez crescer em dimensão a Administração Pública portuguesa (Araújo, 2005:2).  

Impulsionado pelo contexto geral, as tentativas de reforma remontam pelo menos 

aos anos 70, embora mudanças pontuais, que seguiam sobretudo a linha da 

desburocratização (Associação Portuguesa de Administração e Políticas Públicas, 2000:32; 

Araújo, 2005:3). O período de instabilidade que o país atravessava, com Governos 
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minoritários ou de curta permanência, a que se acrescenta a falta de uma abordagem 

coerente de reforma e de liderança forte, condicionaram a implementação dos diversos 

planos reformistas (Araújo apud Araújo, 2005:3). De acordo com a OCDE, as reformas 

assentavam numa base central e global, o que inviabilizou o seu sucesso (OCDE apud 

Araújo, 2005:3).  

Apesar disso, a partir de finais da década de 80 denota-se uma mudança de 

paradigma relativamente à forma de olhar para a Administração Pública. Vários factores 

impulsionaram esta alteração, dos quais se destacam o comprometimento político com a 

mudança, a influência dos diversos movimentos de reforma que se verificavam em muitos 

países da OCDE e o papel impulsionador do Secretariado para a Modernização 

Administrativa ao dinamizar a reforma administrativa (Araújo, 2005:3).  

Numa fase inicial, a principal preocupação era com a redução da burocracia e 

privatização, sendo posteriormente orientada para a qualidade dos serviços (OCDE apud 

Araújo, 2005:4; Rocha, 2005:12). Esta fase, que coincidiu com a adesão de Portugal à 

União Europeia, foi caracterizada pela importância atribuída ao cidadão, tentando-se uma 

efectiva aproximação da Administração ao cidadão por intermédio da implementação de 

Livros de Reclamação, Lojas do Cidadão, Sistema Interdepartamental de Informação ao 

Cidadão (infocid) (Fonseca e Carapeto, 2009:129-130; Corte-Real, 2008:214-215).  

Apenas a partir de 2002 se consegue identificar, no discurso político e nas 

iniciativas, uma aproximação à doutrina da NGP. A iniciativa mais visível foi a adopção do 

PRACE (Corte-Real, 2008:223). Um programa ambicioso que propunha a reestruturação 

de todos os Ministérios, orientando a sua estratégia no sentido de: incorporar mecanismos 

de mercado, reforçar o papel regulador do Estado, desenvolver parcerias, simplificar os 

serviços, melhorar a comunicação, aumentar a descentralização (Corte-Real, 2008:219). 

No entanto, a reorganização contínua dos Governos, em alguns casos deu origem a 

instabilidade administrativa. Outros resultados menos positivos da adopção da NGP foram 

o aumento de agências e de dirigentes, implicando um aumento dos custos; a precariedade 

de trabalho; o aumento de doenças relacionadas com stress e o crescente desinteresse dos 

jovens universitários pelo sector (Samier apud Corte-Real, 2008:223).  

Recentemente, a par com as reestruturações dos organismos do Estado, os 

sucessivos Governos têm apostado no Governo Electrónico como factor impulsionador da 
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modernização administrativa e cidadania activa. Diversos projectos emblemáticos têm sido 

desenvolvidos. Cite-se o caso do Portal do Cidadão (que substitui o Infocid), das Compras 

Públicas Electrónicas, do Plano Tecnológico, do Diário da República Electrónico, do 

Passaporte Electrónico, do Simplex, do Cartão do Cidadão (Fonseca e Carapeto, 2009:209-

222).  

Estudos, como o Global e-Government 2007 e Online Public Services Ranking, 

apontam que o nosso país está na vanguarda em matéria de Governo Electrónico, 

revelando-se um verdadeiro caso de sucesso (Mateus, 2008:23).  

 

3.3.8.3  O QREN na reforma da Administração Pública 

A presença dos princípios fundamentais das perspectivas sobre Administração 

Pública no QREN, extensível aos Programas Operacionais Regionais, pode ser observada 

através da análise aos discursos e documentos que emanam do Governo. Reconhece-se, no 

entanto, o carácter limitativo que o texto poderá ter dado que parte do pressuposto de que 

as orientações e metodologias preconizadas foram totalmente instituídas.   

O QREN, em comparação com os anteriores QCA, apresenta um conjunto de 

inovações no qual tentarei deslumbrar possíveis aproximações às perspectivas sobre 

Administração Pública supra referidas. Tendo presente as características dos diversos 

modelos, traçam-se possíveis relações entre os mesmos e as orientações adoptadas no 

QREN.  

Refira-se o caso, inovador à época, da adopção do princípio da remuneração por 

objectivos. Na estrutura do QREN, a avaliação de desempenho passou a ter implicações na 

remuneração dos colaboradores (MAOTDR, 2009:32). Consubstancia-se com uma das 

características distintivas da NGP: a remuneração relacionada com o desempenho e 

contratos personalizados. 

Em comparação com o QCA III, verifica-se que existiu uma forte intenção de 

racionalizar nas estruturas de gestão. Os Programas Operacionais no Continente passaram 

de doze Sectoriais para três temáticos e foram reexaminadas as estruturas de missão do 

Observatório, que assumiu as funções de coordenação técnica global. “Obtiveram-se 

ganhos apreciáveis de eficiência nos secretariados técnicos das mesmas, através de 

economias de escala derivadas da concentração operacional e da partilha de instalações e 
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da opção por estruturas pouco profundas e hierarquizadas. Comparativamente com as 

estruturas de missão do QCA III, passou a haver apenas um nível de chefia intermédia em 

cada uma, o número de efectivos (dirigentes e demais colaboradores) reduziu-se em 25% e 

o rácio de técnicos por dirigente duplicou, tendo passado de 4 para 8” (MAOTDR, 

2009:30-31). Esta redução dos cargos de gestão parece motivada quer pela redução dos 

níveis hierárquicos quer por razões de ordem económica, ao ser reconhecida a intenção de 

obter “economias de escala”. As preocupações com o achatamento hierárquico e com a 

contenção de custos são originalmente um traço marcante da NGP.  

No que concerne ao modelo de governação, parece indicar uma mudança no sentido 

da Gestão do Valor Público, vejam-se os seguintes exemplos. 

O QREN “confere ainda uma fortíssima importância ao envolvimento de diversos 

parceiros económicos e sociais”, como por exemplo, empresas do sector privado, 

associações empresariais, municípios (Intervenção do Ministro do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional13; Centeno, 2009:2). O modelo 

de governação ao invés da abordagem tipo “de cima para baixo” é multi-nível, onde 

existem vários níveis de governação num processo de envolvimento de diversos 

intervenientes (Almeida, 2008:54) A título de exemplo, foi criado um órgão de 

aconselhamento estratégico em cada região na qual têm assento as Comunidades 

Intermunicipais e os diversos parceiros sociais (MAOTDR, 2009:166). Aliás, uma das 

principais características do QREN é o papel relevante atribuído aos municípios, que, para 

além de participarem no órgão de aconselhamento estratégico, têm as seguintes 

competências: 

“•  participação na Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) na 

Comissão Ministerial de Coordenação do QREN (órgão de cúpula de coordenação 

política do QREN) quando estão em causa assuntos relevantes para os municípios; 

•  participação na Comissão Ministerial de Coordenação dos Programas Operacionais 

Regionais (POR) quando estão em causa assuntos relevantes para os municípios; 

                                                           
13 Intervenção do Primeiro-Ministro, José Sócrates, na apresentação do Quadro de Referencia Estratégico 
Nacional 2007-2013. Acedido a 15 de Setembro de 2010 em: 
http://www.portugal.gov.pt/pt/GC17/PrimeiroMinistro/Intervencoes/Pages/20070116_PM_Int_QREN.aspx 
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•  participação na Gestão dos Programas Operacionais Regionais (POR) com a 

indigitação pela ANMP de 2 (em 4) dos Vogais das respectivas Comissões 

Directivas; 

•  participação de representantes da Comunidades Intermunicipais (CIM) nas 

Comissões de Acompanhamento dos POR; 

•  contratualização com os POR da gestão de Subvenções Globais por parte das CIM” 

(Centeno, 2009:6).  

 Em termos conceptuais, foi adoptada a lógica “bottom-up”, pelo que o documento 

produzido beneficiou de múltiplos contributos que resultaram da interacção com 

interlocutores ministrais e regionais, actores públicos e privados responsáveis pelo 

desenvolvimento (MAOTDR, 2007:111). De forma análoga, a concepção do Mais Centro 

passou por um processo participado e sistémico, constituindo-se fóruns de discussão com 

todos os agentes representativos da Região, podendo afirmar-se que o PO incorpora ideias 

e conceitos procedentes de vários agentes (CCDRC, 2007:58). “O QREN e os POs não são 

um instrumento de um Governo. São ferramentas de toda a sociedade, das Regiões 

Autónomas e das Autarquias, das empresas e dos parceiros sociais, das comunidades e da 

sociedade civil organizada”14.  

Poderá, então, deslumbrar-se uma tentativa de aproximação da sociedade civil às 

políticas de desenvolvimento regional, permitindo que a mesma participe na concepção e 

governação dos programas.     

De igual forma, o QREN foi constituído numa óptica de fomento da cooperação 

entre os vários actores. Os próprios Regulamentos Específicos incentivam o 

estabelecimento de parcerias e a criação de redes, sendo valorizados (e mais facilmente 

seleccionados) os projectos que envolvam um maior número de promotores (tanto públicos 

como privados) (Almeida, 2009:55).  

  

                                                           
14 Intervenção do Primeiro-Ministro, José Sócrates, na apresentação do Quadro de Referencia Estratégico 
Nacional 2007-2013. Acedido em 15 de Setembro de 2010 em: 
http://www.portugal.gov.pt/pt/GC17/PrimeiroMinistro/Intervencoes/Pages/20070116_PM_Int_QREN.aspx 
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 Para além disso, “o modelo de governação implementado, visa assegurar uma 

maior responsabilização do nível político pelas linhas de rumo da execução do QREN”15. 

A própria contratualização veio atribuir maior responsabilidade aos municípios pelas 

escolhas de investimento, obrigando-os a dialogarem e debaterem a forma mais eficiente 

de afectar os recursos (Centeno, 2009:15). A cultura da accountability é assumida pelo 

Governo como um factor a ter em conta neste novo ciclo de programação.  

Por último, mas não menos importante, foi a utilização do Sistema de Informação 

como meio de contacto privilegiado quer entre Autoridade de Gestão e beneficiários quer 

entre Estado-Membro e Comissão Europeia. Neste ciclo toda a informação sobre as 

oportunidades de financiamento está acessível nos sites oficiais dos diversos programas. 

Esta é uma das mudanças com maior visibilidade, pois nos quadros anteriores, o fluxo de 

informação era estabelecido, preferencialmente, em formato papel. O facto de se utilizar a 

plataforma electrónica atribui não só mais liberdade às pessoas, por terem mais acesso à 

informação, como reduz ao legalmente exigível o papel, contribuindo para a celeridade, 

simplificação e transparência dos processos. Será uma forma encontrada pela 

Administração Pública de aumentar a interacção e qualidade dos serviços através das TIC. 

Com base no exposto, podemos deduzir que o modelo de governação do QREN 

aponta para uma abordagem próxima da governação em rede, constituindo-se como uma 

das suas principais características o envolvimento dos agentes em redes e parcerias. 

Em suma, analisando a forma como o QREN foi preparado e as inovações 

implementadas diríamos que no seu modelo concepcional co-existem, sobretudo, dois dos 

principais movimentos de reforma na AP: a Nova Gestão Pública e a Gestão do Valor 

Público. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Intervenção do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional na 
apresentação pública do QREN. Acedido a 15 de Setembro de 2010 em:  
http://www.portugal.gov.pt/pt/GC17/Governo/Ministerios/MAOTDR/Intervencoes/Pages/20070116_MAOT
DR_Int_QREN.aspx  
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Quadro 4 – Possível relação entre o QREN e as perspectivas da Administração Pública 
 

 Nova Gestão Pública Gestão do Valor Público 

Variáveis   

Concepção do Programa 

 
 X 

Avaliação com implicações na remuneração X  

Racionalização das estruturas de gestão X  

Modelo de Governação 

 
 X 

Accountability política 

 
 X 

Sistema de Informação   X 

 

 

Fonte: Concepção própria 

 

3.3.9 Análise de Candidaturas16 

A abertura de candidaturas aos diversos Regulamentos é publicitada no site oficial 

do Mais Centro, processando-se por concurso público (Almeida, 2009:46). As candidaturas 

devem obedecer a um conjunto de regulamentos nacionais de sujeição obrigatória: os 

Regulamentos Transversais (relativos ao estabelecimento do regime geral de aplicação dos 

fundos, à tipologia de despesas e os limites os máximos dos custos elegíveis, a orientações 

para a contratualização, entre outros) e os Regulamentos Específicos (relativo a cada 

programa Operacional Temático e a cada Programa Operacional Regional) (Almeida, 

2009:46). 

 O concurso inicia-se com a publicação de um Aviso para Abertura de Concursos no 

site oficial, onde consta toda a informação relevante para a apresentação de candidaturas: 

âmbito, objectivos, legislação enquadradora, tipologias das operações, entidades 

                                                           
 
16 Pela sua natureza específica, todas as informações constantes sobre a análise a candidaturas têm como 
suporte bibliográfico os diversos manuais e guias de apoio acessíveis a toda a estrutura de gestão do Mais 
Centro, listados em bibliografia. 
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beneficiárias, prazo máximo de execução das operações, âmbito territorial, formalização 

das candidaturas, prazo máximo para apresentação das candidaturas, pedido de elementos e 

esclarecimentos adicionais, metodologia de apuramento do mérito da operação, data limite 

para a proposta de decisão e respectiva comunicação aos promotores, financiamento das 

operações, dotação orçamental, legislação relevante, fontes de informação, obrigações e 

procedimentos de informação e publicidade (Almeida, 2009:47). Por vezes, aos Avisos de 

Concurso são associadas Orientações Técnicas, utilizadas para esclarecer alguns pontos do 

Aviso que se denotem como menos claros e/ou para alterar algumas das suas disposições, a 

título de exemplo, prazos relativos a apresentações de candidatura, datas limite para a 

comunicação da decisão de financiamento aos promotores, bem como o âmbito territorial 

abrangido (Almeida, 2009:47 e 106). 

 A submissão das candidaturas é efectuada electronicamente através de formulário 

electrónico disponível no sítio do Mais Centro, devidamente acompanhado pelos 

elementos documentais referidos nos Avisos, Regulamentos e Orientações Técnicas de 

sujeição. A análise das candidaturas é realizada pelas diversas UO, em função dos 

Regulamentos que lhes estão associados, e compreende as seguintes etapas principais: 

1)   Verificação das condições de admissibilidade e aceitabilidade do Beneficiário e da 

operação; 

2)   Análise técnico-financeira da operação; 

3)   Análise de Mérito 

 

3.3.9.1  Análise das condições de admissibilidade e aceitabilidade do beneficiário e 

da operação 

No Mais Centro comecei por realizar análises prévias a projectos, isto é, a avaliação 

das condições de admissibilidade e aceitabilidade do beneficiário e da operação que inicia 

o processo de análise de uma candidatura.  

Esta avaliação é feita pelo Secretariado Técnico das Unidades Orgânicas através do 

preenchimento de uma check-list de verificação gerada pelo SI do Programa. Para efectuar 

a verificação das condições de admissibilidade e de aceitabilidade do beneficiário e da 

operação, acede-se à aplicação do GEP e selecciona-se a candidatura pretendida de modo a 

ficarem visíveis todos os documentos colocados pelo beneficiário. De seguida, é criado um 
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documento interno denominado check-list (figura 7).  

 

Figura 7 - Criar no SI o documento interno designado de check-list 
  

 
 

 

Fonte: Guia de preenchimento da Análise da Admissibilidade/Aceitabilidade e Análise Técnico-Financeira 

da candidatura 

 

Cada check-list está dividida em três secções: 

 Secção A – Condições decorrentes do Regulamento Geral e do Fundo de Coesão;  

 Secção B – Condições de admissão e aceitação decorrentes do Regulamento 

Específico;  

 Secção C – Condições de admissão e aceitação decorrentes do Aviso para 

apresentação de candidaturas. 
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Figura 8 – Check-list de verificação das condições de admissibilidade e aceitabilidade do 
beneficiário e da operação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Guia de preenchimento da Análise da Admissibilidade/Aceitabilidade e Análise Técnico-Financeira 

da candidatura 

 

Com base nos documentos apresentados, verifica-se se são cumpridas todas as 

condições referidas nos seguintes documentos normativos: 

 Normas Comunitárias;  

 Normas Nacionais;  

 Regulamento Geral do FEDER e do Fundo de Coesão;  

 Regulamentos Específicos;  

 Critérios de Selecção;  

 Avisos de Abertura de Concurso;  

 Orientações Específicas.  

 

Os campos do documento são preenchidos em função das seguintes opções 

disponíveis: 

a) No campo do Cumprimento: “cumpre”, “não cumpre” ou “não aplicável”; 

b) No campo da Verificação: “verificado” ou “a verificar. 
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A inscrição “a verificar” significa que numa fase posterior, na análise técnico-

financeira ou de execução das operações, a situação deverá ser reavaliada. Revisão que, em 

regra, acontecerá durante o período que vai até à eventual assinatura do Contrato. Só em 

casos excepcionais isso acontecerá em sede de execução. 

Na parte inferior da check-list, existe um campo de Observações, onde se indicam 

todas as situações de incumprimento e se referem todos os documentos que não foram 

apresentados em sede de candidatura que deram origem aos “não cumpre” assinalados. É 

ainda neste campo que são solicitados esclarecimentos adicionais. No final, o técnico 

assina, indica a data na check-list e grava o documento. Com este procedimento, passará a 

fazer parte dos documentos da candidatura, podendo ser consultado ou mesmo alterado até 

ser reencaminhado.  

Terminado o preenchimento da check-list, o técnico reencaminha o processo para o 

Secretário Técnico (figura 9).  

 

Figura 9 – Reencaminhar as candidaturas através do SI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fonte: Guia de preenchimento da Análise da Admissibilidade/Aceitabilidade e Análise Técnico-Financeira 

da candidatura 
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O Secretário Técnico consulta a check-list, preenche no campo correspondente as 

suas Observações, coloca a data e o nome. De seguida muda o estado da candidatura para: 

“Esclarecimentos” ou “CPA”.  

No caso da opção ser “Esclarecimentos” é enviado, através do SI, um e-mail ao 

beneficiário. Este e-mail, embora apresente um texto previamente formatado, é com 

conteúdo editável para poder ser adaptado à situação específica da candidatura. Anexo ao 

e-mail é enviada a check-list e, eventualmente, outros documentos complementares 

colocados pelo Secretariado Técnico no SI (figura 10).  

 Por seu termo, a opção “CPA” é efectuada quando no decorrer da análise se 

verifica que a operação não pode ser aceite (refira-se como exemplo, se a entidade 

beneficiária for não elegível) mas existe uma intenção de decisão. Neste caso, é criado um 

documento interno designado de ofício, com conteúdo previamente preenchido, que 

notifica a entidade beneficiária ao abrigo do Código do Processamento Administrativo – 

CPA. 

 

Figura 10 – Envio de e-mail à entidade beneficiária a solicitar esclarecimentos complementares 
sobre a candidatura  

 

 
 

 

5 

 

 

Fonte: Guia de preenchimento da Análise da Admissibilidade/Aceitabilidade e Análise Técnico-Financeira 

da candidatura 
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Ao recepcionar a comunicação da AG (e-mail e/ou ofício), o beneficiário dispõe de 

um prazo máximo para remeter, por intermédio do SI, os documentos (e/ou 

esclarecimentos) solicitados. Documentos que são endereçados automaticamente para o 

Secretário Técnico, que é notificado do mesmo através de e-mail. O Secretário Técnico 

reencaminha o processo para o Técnico que analisou a candidatura a quem compete 

verificar a conformidade das situações previamente identificadas. 

 

As primeiras candidaturas que analisei, integrada na UO 2 Factores de 

Competitividade nas Instituições, tinham sido recepcionadas no âmbito do Concurso 

lançado a 17 de Agosto de 2009, do Regulamento Específico da Sociedade do 

Conhecimento. Este Regulamento enquadra-se no Eixo 1 – Competitividade, Inovação e 

Conhecimento, sendo o Aviso alusivo à aquisição de quadros interactivos, redes de área 

local e sistemas de videovigilância para as Escolas do 1º Ciclo ou 1º Ciclo/Jardim-de-

Infância. Os beneficiários eram os municípios e suas associações, assim como as áreas 

metropolitanas.  

Integrada na UO 4 Acompanhamento e Informação apreciei operações relativas a 

dois Concursos, ambos publicados a 2 de Março de 2010, referentes ao Regulamento 

Específico Assistência Técnica do Eixo 6 – Assistência Técnica. Os beneficiários elegíveis 

eram distintos. Um dos Concursos era destinado às Comunidades Intermunicipais e visava 

dotar estes organismos dos recursos técnicos e humanos necessários ao exercício das 

funções de gestão do Programa Operacional Regional do Centro que lhe foram delegadas 

através do Contrato de Delegação de Competências, com Subvenção Global, celebrado 

com a Autoridade de Gestão do Mais Centro. O segundo aos Organismos Intermédios, para 

financiamento das competências de gestão, controlo, acompanhamento, monitorização e 

avaliação, informação, publicidade e disseminação do Programa Operacional Regional do 

Centro, em particular no que concerne aos Sistemas de Incentivos.  

Da sua análise, constatei que nem todas as condições de admissibilidade e 

aceitabilidade estavam observadas, verificando-se a necessidade de solicitar 

esclarecimentos e/ou documentos adicionais relativamente a situações identificadas na 

check-list com o “não cumpre” e outras que se demonstravam pouco esclarecedoras. Nesta 

fase, não houve necessidade de notificar qualquer entidade beneficiária ao abrigo do 
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Código do Processo Administrativo pois não houve qualquer situação de não elegibilidade 

dos beneficiários, ou outra, que impossibilitasse a admissão da operação.  

Não me foi possível continuar com a análise de nenhuma dessas candidaturas. Nas 

respeitantes ao Regulamento Específico da Sociedade do Conhecimento, quando 

recepcionados os esclarecimentos desenvolvia actividade noutro Regulamento (actividade 

descrita no ponto 3.3.6.2), ficando outros Técnicos encarregues de prosseguir com a sua 

análise. Por seu termo, as candidaturas da Assistência Técnica encontravam-se em fase de 

esclarecimentos aquando do termo do meu estágio.  

 

3.3.9.2  Análise Técnico-Financeira de Candidaturas 

A apreciação técnico-financeira é efectuada após a análise da 

admissibilidade/aceitabilidade do beneficiário e da operação, findo o período para 

“Esclarecimentos” ou de “CPA”. Este procedimento é executado directamente no SI do 

Programa através do módulo “Análise Técnico-Financeira”, disponível quando se muda o 

estado da candidatura para “Análise Técnico-Financeira” (figura 11).  

 

Figura 11 – Mudar o estado da candidatura em SI para “Análise Técnico-Financeira” 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Guia de preenchimento da Análise da Admissibilidade/Aceitabilidade e Análise Técnico-Financeira 

da candidatura 

 

Esta análise é efectuada por duas fases: 

1)   Análise financeira da candidatura; 

2)   Elaboração do parecer técnico. 
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A análise financeira é realizada de modo sequencial, pelos diferentes ecrãs: 

1º ecrã – Rubrica/Componente 

2º ecrã – Mapa de Rubricas 

3º ecrã – Mapa de Componentes 

4º ecrã – Financiamento 

5º ecrã – Sustentabilidade 

6º ecrã – Indicadores 

7º ecrã – Classificação 

 

1- Ecrã Rubrica/Componente 

No primeiro ecrã, designado por Rubrica/Componente, ao seleccionar uma 

componente é apresentado o plano de investimento que lhe está associado, dividido por 

rubrica e ano (figura 12). É, ainda, disponibilizado um quadro resumo do investimento por 

componente, onde está inscrito o valor de base de cálculo elegível, valor do IVA e 

investimento não elegível.  

A validação do investimento elegível é feita através do preenchimento dos campos 

relativos à “Reformulação Financeira” (figura 13). Os montantes de investimento (não 

elegíveis) são retirados do valor base de cálculo ou do valor de IVA da rubrica associada à 

componente de investimento seleccionada (figura 13). Esta alteração financeira deverá ser 

devidamente justificada, seleccionando-se, para tal, uma das opções previamente 

determinadas (por exemplo, por inelegibilidade do projecto, despesas superiores aos 

limites legais, duplicação de ajudas, ausência de contabilidade).  

As despesas são validadas pelos termos seguintes: 

 Elegibilidade Temporal: se compreendidas entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de 

Dezembro de 2015. Apesar disso, não poderá ultrapassar o prazo máximo para a 

duração da execução da operação e outras condicionantes referidas em Avisos de 

Concurso ou nos Regulamentos; 

 Elegibilidade Material: se enquadradas na tipologia de despesas elegíveis previstas 

no Regulamento Específico, Aviso de Concurso ou Orientações Técnicas. É 

também necessário confrontar com o disposto no Anexo III do Regulamento Geral 

do FEDER e do Fundo de Coesão (que define as despesas não elegíveis pelo 
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FEDER e Fundo de Coesão) e com os artigos dos Regulamentos Específicos que 

lista as despesas consideradas como não elegíveis; 

 Elegibilidade Formal: em função da análise aos procedimentos de contratação 

pública que tenham sido desencadeados (processos de adjudicação concluídos e/ou 

em curso) e que fazem parte da lista de documentos obrigatórios a entregar em sede 

de candidatura. Esta verificação será efectuada mediante o preenchimento de uma 

check-list de “verificação das regras dos mercados públicos”.  

 

Relativamente à informação financeira gerada, podem retirar-se duas elações: 

a) O apuramento componente a componente do investimento elegível permite definir 

o investimento elegível total da operação; 

b) Em regra, cada componente está associada a um procedimento de contratação 

pública. 

 

Figura 12 – Ecrã Rubrica/Componente do SI do Mais Centro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Guia de Preenchimento da Análise da Admissibilidade/Aceitabilidade e Análise Técnico-Financeira 

da Candidatura 
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Figura 13 – Janela Rubrica/Componente do SI do Mais Centro 
 

 
 

 
 

Fonte: Guia de Preenchimento da Análise da Admissibilidade/Aceitabilidade e Análise Técnico-Financeda 

Candidatura 

 
 

Para concluir a análise neste ecrã, é guardada a classificação correspondente ao 

Tema Prioritário e à Dimensão Territorial da componente seleccionada. 

 

 

2- Ecrã Mapa Rubricas 

 O segundo ecrã, mapa rubricas, mostra o investimento elegível por rubrica e ano, 

depois de efectuadas e validadas as correcções no ecrã anterior (figura 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                 
   

                                                Secção Autónoma de Ciências Sociais, Jurídicas e Políticas 
 
 

 
68 

Figura 14 – Ecrã Mapa Rubricas do SI do Mais Centro 
 

 
 

 

Fonte: Guia de Preenchimento da Análise da Admissibilidade/Aceitabilidade e Análise Técnico-Financeda 

Candidatura 

 

 

3- Ecrã Mapa Componentes 

Neste separador é inserida a taxa de comparticipação FEDER definida pelo Aviso 

de Concurso ou em Orientações Técnicas Específicas (figura 15). 
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Figura 15 – Ecrã Mapa Componentes do SI do Mais Centro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Guia de Preenchimento da Análise da Admissibilidade/Aceitabilidade e Análise Técnico-Financeira 

da Candidatura 

 

 

4- Ecrã Financiamento 

 No quarto ecrã é apresentado um quadro resumo do investimento da operação, por 

fontes de financiamento e ano. O Sistema encontra-se preparado para detectar 

automaticamente erros na programação financeira que serão corrigidos manualmente.  

Para apoio à operação, são apresentadas duas colunas de controlo: o investimento 

Provisório e o Validado. Os valores de cada coluna têm de corresponder pois, caso 

contrário, o sistema imite automaticamente um sinal de erro, referenciando com uma cruz 

vermelha os valores que impossibilitam que o quadro esteja correctamente preenchido 

(figura 16). 
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Figura 16 – Ecrã Financeiro do SI do Mais Centro 
 

 

 

Fonte: Guia de Preenchimento da Análise da Admissibilidade/Aceitabilidade e Análise Técnico-Financeira 

da Candidatura 

 

 

5- Ecrã Sustentabilidade 

 No quinto ecrã constam os valores da sustentabilidade que, em função dos 

esclarecimentos adicionais remetidos pelo promotor, podem ser alterados. Ao técnico 

compete avaliar a coerência dos dados, sendo que no caso de serem grandes projectos ou 

projectos geradores de receitas têm de ser conciliados com a legislação aplicável (artigo 

55.º, do Regulamento (CE) n.º 1083/2006, de 11 de Julho e ao disposto no artigo 15.º, do 

Regulamento Geral do FEDER e do Fundo de Coesão, bem como o documento de trabalho 

“Orientações sobre a metodologia para a realização de análises custo-benefício” de 

08/2006 da Direcção Geral de Politica Regional da CE) (figura 17). 
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Figura 17 - Ecrã da Sustentabilidade do SI do Mais Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Guia de Preenchimento da Análise da Admissibilidade/Aceitabilidade e Análise Técnico-Financeira 

da Candidatura 

 

 

6 – Ecrã Indicadores 

 

O sexto ecrã encontra-se dividido em 3 indicadores: 

- Realização física: equipara ao valor total elegível da operação; 

- Caracterização; 

- Resultado (figura 18). 
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Figura 18 – Ecrã Indicadores do SI do Mais Centro 
 

 
 

 

Fonte: Guia de Preenchimento da Análise da Admissibilidade/Aceitabilidade e Análise Técnico-Financeira 

da Candidatura 

   

  Existem três categorias de indicadores - realização física, caracterização e resultado 

– encontrando-se previamente definidos no SI. Alinhados em função da tipologia de 

projecto e dos indicadores de acompanhamento e resultado previstos para o respectivo 

Eixo, cabe ao beneficiário seleccionar, no mínimo, um indicador por categoria. A equipa 

técnica avalia se os indicadores seleccionados são os mais adequados face às características 

e resultados do projecto.  

  Neste ecrã é também validado o número de postos de trabalho que a operação irá 

permitir criar/manter.  

 

7- Ecrã Classificação 

 Por último, no sétimo ecrã são classificadas as operações nos seguintes termos: 

actividade económica da operação; CAE; natureza do investimento; tema prioritário 

principal; área de intervenção; localização (NUT III); localização principal (concelho); 

dimensão territorial; forma de financiamento; tipo de operação; e incidência em zonas 
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especiais (figura 19). 

Figura 19 – Ecrã Classificação do SI do Mais Centro 
 

 
 

Fonte: Guia de Preenchimento da Análise da Admissibilidade/Aceitabilidade e Análise Técnico-Financeira 

da Candidatura 

 

Depois de validar todos os ecrãs, o técnico emite um parecer sobre a análise de 

forma a formalizar a decisão. Para tal, acede ao icon “parecer”, presente em todos os ecrãs 

referidos anteriormente, e preenche os campos em branco (figura 20), nomeadamente:  

1. Descrição da Operação: breve descrição e caracterização da operação proposta e 

referência às componentes de investimento solicitadas; 

2. Objectivos a alcançar: síntese dos principais objectivos da operação; 

3. Fundamentação: esclarecer a análise financeira realizada, mencionando as 

correcções financeiras propostas e a sua justificação, eventuais reservas de carácter 

técnico e financeiro e efectuar uma apreciação da candidatura; 

4. Condicionantes: são mencionados os documentos/elementos em falta e a fase em 

que deverão ser apresentados; 

5. Factores relevantes da análise da candidatura: esclarecimentos adicionais 

solicitados ou o procedimento de CPA realizado na fase da análise das condições de 

admissibilidade e aceitabilidade das operações e dos beneficiários, bem como a 
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resposta da entidade beneficiária;  

6. Compatibilidade com as Políticas Públicas: referência à compatibilidade da 

operação com políticas públicas designadamente de Ambiente, Igualdade de 

Género e de oportunidades, assim como a verificação do cumprimento da regra dos 

Mercados Públicos; 

 

 Preenchidos todos os campos, basta aceder ao icon “Gerar Parecer” para que o 

documento fica fique gravado no SI, passando a fazer parte dos documentos de suporte da 

candidatura.  

Figura 20 – Parecer técnico sobre uma candidatura 
 

 

 
 

 

Fonte: Guia de Preenchimento da Análise da Admissibilidade/Aceitabilidade e Análise Técnico-Financeira 

da Candidatura 

 

Durante a minha actividade, efectuei análises técnico-financeiras a candidaturas 

apresentadas no Aviso de Concurso Sistema de Apoio a Infra-estruturas Científicas e 

Tecnológicas (Aviso nº Centro-ICT-2009-02) relativo ao Regulamento Específico Sistema 

de Apoio a Infra-estruturas Científicas e Tecnológicas enquadrado no Eixo 1- 

Competitividade, Inovação e Conhecimento.  
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  A validação das condições de admissibilidade e aceitabilidade da operação e do 

beneficiário tinha ocorrido num momento prévio à minha admissão para estágio. No 

entanto, o facto de ter iniciado decorrido o período de Esclarecimentos, possibilitou-me 

realizar a análise técnica desses projectos. 

 Primeiramente, centrei-me nas candidaturas a infra-estruturas científicas e só depois 

nas infra-estruturas tecnológicas. Como era o meu primeiro contacto com as mesmas, 

comecei por fazer uma leitura atenta às memórias descritivas dos projectos, que, de acordo 

com o artigo 7º do supra referido Aviso de Concurso, deveriam conter as seguintes 

informações: “descrição geral da operação”; “diagnóstico prospectivo da área geográfica 

de implantação da operação e sua contextualização no âmbito da estratégia de 

desenvolvimento regional”; “análise genérica do impacto potencial da operação (impacto 

sócio-económico), consubstanciada por objectivos específicos e resultados esperados”; 

“fixação de metas de realização e de resultados, tendo por referência indicadores a 

estabelecer em sede de formulário de candidatura”; “enquadramento da operação em 

Estratégias de Eficiência Colectiva de âmbito regional e/ou nacional”; “enquadramento na 

expansão e consolidação da rede regional de infra-estruturas de acolhimento e apoio a 

actividades de ciência e tecnologia, em particular nos programas estratégicos para 

implementação de Parques de Ciência e Tecnologia na Região Centro”; “descrição das 

medidas a adoptar para a divulgação e animação do projecto”. A memória descritiva é o 

principal documento de suporte para o preenchimento dos campos “Descrição da 

operação” e “Objectivos a alcançar” do parecer técnico.  

 Ao corresponder à minha primeira experiência nesta matéria, tive o apoio do 

Técnico Dr. Pedro Vieira, sobretudo em relação à validação do investimento elegível, fase 

associada à análise Rubrica/Componente (descrita nas páginas 79 e 80). No ecrã 

denominado “Mapa de Componentes” coloquei em todas as candidaturas a 

comparticipação de 60,00%, definida no artigo 11º, do Aviso de Abertura de Concurso, 

como taxa máxima de co-financiamento FEDER. Por defeito, o sistema preenche os 

campos do quadro de financiamento relativo à comparticipação FEDER, observado no ecrã 

“Financiamento”. Os restantes campos relativos ao investimento total, investimento 

elegível, investimento não elegível e contrapartida nacional foram preenchidos 

manualmente, com o auxílio do programa informático Microsoft Office Excel. Como no 
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ecrã “Rubrica/Componente” já tinha retirado todo o investimento não elegível apenas foi 

necessário somar todo o investimento retirado para conseguir saber o investimento não 

elegível. O investimento total elegível é apresentado nos ecrãs “Mapa Rubricas” e “Mapa 

Componentes” por ano, por isso só foi necessário exportar esses valores para o quadro de 

Financiamento. A contrapartida nacional é determinada pela diferença entre o investimento 

elegível e o investimento comparticipado.    

Para a elaboração do Parecer Técnico, comecei por visualizar alguns já 

preenchidos, para melhor perceber o que é importante referenciar em cada campo. De 

seguida, fui preenchendo todos os campos em branco, seguindo as sugestões constantes 

nos manuais de apoio e tendo como suporte as memórias descritivas obrigatoriamente 

sujeitas pelos beneficiários.  

 

3.3.9.3 Alterações às operações/projectos aprovados 

 O beneficiário pode solicitar alterações face às operações/projectos aprovados de 

acordo com as disposições definidas no Contrato de Financiamento. De acordo com o 

mesmo, o projecto pode ser objecto de alteração nos seguintes casos:  

a) Alteração substancial das condições financeiras, que fundamentem uma interrupção 

do investimento, uma alteração do calendário ou uma modificação das condições de 

exploração e/ou operação;  

b) Alteração da operação que afecte o montante dos apoios concedidos;  

c) Alteração, não previsível, dos pressupostos contratuais. 

Neste sentido, as alterações podem ser consequência da conclusão de 

procedimentos de contratação pública, de alterações quanto aos objectivos e conteúdos do 

projecto ou para ajustar o cronograma temporal de um projecto.  

No caso concreto da alteração a que se refere a alínea b), só poderá acontecer no 

máximo duas vezes após o primeiro auto de consignação, no caso das empreitadas, e para 

os restantes casos depois da realização da primeira despesa. 

Ao submeter um pedido de alteração ficam suspensas todas as acções em relação a 

um projecto, quer por parte do beneficiário (apresentação de novos pedidos de pagamento) 

quer por parte da Gestão do Programa (validação de despesa). Desta forma, na sequência 

de um pedido prévio de alterações, o SI verifica se existem actividades pendentes (como 
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pagamentos em análise, visitas no local e outras alterações em curso), disponibilizando-se 

o formulário de alterações se tal não se verificar.   

As alterações pretendidas podiam assumir diversos tipos: 

1) Ajustamento de Mercados Públicos 

2) Física  

a. de Investimento (sem afectar montante); 

b. de Localização; 

c. de Executores; 

d. de requisitos de sustentabilidade; 

e. de Indicadores; 

f. de Classificação; 

g. outras situações; 

3) Financeira 

4) Temporal 

5) Cessação de Posição Contratual 

6) Desistência (o beneficiário manifesta vontade expressa de rescindir o Contrato).  

As alterações entre 1) e 5) poderiam ser solicitadas de forma isolada ou ser 

combinados diferentes tipos de alterações. As alterações Físicas compreendem alterações 

em termos de conteúdos do projecto que não representam qualquer alteração ao montante 

de financiamento da candidatura. Mesmo em relação à alteração Física de investimento, 

esta apenas compreende a transferência das dotações por rubricas de investimento.  

A submissão de um qualquer pedido de reprogramação deveria de ser acompanhado 

pelos seguintes documentos: 

1) Memória descritiva e justificativa da alteração; 

2) Folha de cálculo de acompanhamento de execução do projecto por componente e 

rubrica de investimento. 

A análise técnico-financeira das alterações é efectuada de forma semelhante à 

análise técnico-financeira da candidatura inicial. Porém, como as alterações podem ser, e 

são em regra, solicitadas a projectos já com execução, o SI disponibiliza em cada ecrã o 

estado de execução do projecto e a proposta de alteração apresentada. É sobre a proposta 

de intervenção que se valida a alteração.   
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 A alteração que analisei era de natureza Física de investimento, em que o 

beneficiário solicitava uma transferência de dotações entre rubricas de investimento de 

forma a ajustar os valores inicialmente previstos em sede de candidatura aos custos 

efectivos de realização das actividades. Eram alterações pontuais e de montantes 

reduzidos, que não compreendiam alterações face ao investimento elegível e ao valor 

FEDER atribuído ao projecto em sede de candidatura.  

Na sequência do pedido de alterações o promotor apresentou os documentos de 

sujeição obrigatória, Memória descritiva e justificativa da alteração e quadro de execução 

do projecto, com indicação dos montantes aprovados em sede de candidatura e os 

montantes efectivos de despesa. Os documentos apresentados foram considerados 

suficientes para justificar as alterações solicitadas, não sendo requeridos esclarecimentos 

complementares.  

Terminada a análise técnico-financeira das alterações, é emitido um parecer que 

formaliza a decisão. O documento encontra-se dividido pelos seguintes campos: Descrição 

da alteração e Justificação das componentes alteradas; Objectivos a alcançar; Factores 

relevantes da análise da alteração; Manutenção das Políticas Comunitárias; Manutenção 

das Políticas Comunitárias; Fundamentação – parecer. Para o preenchimento dos campos 

“Descrição da alteração e Justificação das componentes alteradas” e “Objectivos a 

alcançar” foi utilizada informação retirada da Memória descritiva e justificativa da 

alteração. No campo “Factores relevantes da análise da alteração”, referi a taxa de 

execução financeira do projecto (calculada pelo SI no item denominado “Pedidos de 

pagamento”), a manutenção das condições de admissibilidade e aceitabilidade da operação 

e do beneficiário, e o investimento total elegível validado. Em “Manutenção das Políticas 

Comunitárias”, como não existiam alterações na compatibilidade com políticas públicas 

nomeadamente de Ambiente, Igualdade de Género e de oportunidades, nem foram 

verificados os procedimentos de contratação pública, simplesmente se assinalou que não 

existiam alteração no que a este tópico diz respeito. Como “Condicionantes” nada foi 

referido. Para terminar, no campo “Fundamentação – parecer” emiti um parecer final e 

conclusivo sobre as alterações e a análise efectuada. 
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CAPÍTULO 4- BALANÇO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o término do estágio é tempo de elencar os múltiplos ganhos decorrentes da 

realização do mesmo. Em termos gerais, posso afirmar que contribuiu para que tivesse uma 

visão mais realista do mercado de trabalho e das competências que são esperadas e 

exigidas aos profissionais, o que por certo me ajudará a criar condições para fazer uma 

transição mais gradual e fundamentada da Universidade para o mercado laboral. 

Observei que de um profissional são esperadas competências como: o poder 

comunicativo; flexibilidade e polivalência; capacidade de resolução de problemas; 

capacidade de aprendizagem; capacidade de trabalhar em equipa: 

 As competências de comunicação oral e escrita são essenciais, uma vez que ao 

longo da prática percebi que os técnicos eram constantemente questionados por 

todos os intervenientes do processo de candidatura sendo necessário não apenas 

deter os conhecimentos técnicos necessários mas também saber comunicar 

convenientemente, de modo claro e sucinto; 

 A flexibilidade e polivalência são capacidades exigidas se atendermos à 

diversificação de tarefas desempenhadas por cada técnico: desde a organização dos 

dossiers dos projectos, passando pela elaboração de ofícios e análise das 

candidaturas; 

 Uma cuidada análise de avaliação dos problemas acompanhada de uma boa 

capacidade para tomar decisões, estão entre as condições requeridas pela 

organização;  

 A necessária predisposição para aprender continuamente é visível se tivermos em 

consideração que não só as disposições legislativas são por diversas vezes alteradas 

como o Sistema de Informação é constantemente alvo de melhorias e actualizações. 

Acresce que, os técnicos são mobilizados entre UO, pois o organismo parte do 

pressuposto que os seus profissionais deverão ter a capacidade de se adaptarem aos 

novos desafios; 

 Ao longo da minha experiência compreendi o quanto é importante criar redes de 

apoio, onde se partilham experiências e se pode debater os problemas e as dúvidas 

que vão surgindo. O trabalho em equipa é inclusivamente fomentado entre os 
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próprios cargos de chefia, que convocam inúmeras reuniões informais com os 

técnicos da sua UO para debater as dúvidas que vão surgindo e até para em 

conjunto definirem a melhor forma de os solucionarem; 

 Detenção de competências básicas em Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação, visto que, em regra, a generalidade das tarefas é realizada através de 

computador, utilizando-se, frequentemente, como ferramentas de apoio os 

programas informáticos, tais como o Microsoft Excel.   

 

Mais do que um local de mera aplicação de conhecimentos, o estágio mostrou-me 

que em contexto de trabalho o saber precisa de ser continuamente reconstruído e que por 

isso o que se exige do ensino universitário é que nos forneça as bases e os instrumentos 

para que sejamos capazes de analisar criticamente as mudanças ao nosso redor para nos 

adaptarmos continuamente. O mais importante não é a focalização num conjunto limitado 

de competências técnicas mas sim a necessária capacidade de compreensão de uma 

organização e do sistema em que se insere.  

O bom ambiente vivido no seio deste organismo, torna-o um local acolhedor e 

agradável para se trabalhar. No entanto, são susceptíveis a pressões que decorrem do 

próprio ambiente em que têm de actuar. 

Em termos pessoais, vencida a barreira inicial da adaptação ao novo ambiente, 

penso que o estágio me fez ganhar maturidade, responsabilidade e auto-confiança nas 

minhas capacidades. Não posso, contudo, deixar de salientar que também me demonstrou 

as minhas fragilidades, o que encaro como benéfico pois só tendo consciência das nossas 

limitações podemos melhorar e progredir nesse sentido.  

Analisando o meu percurso pela CCDRC, considero vantajoso e uma mais-valia ter 

convivido com profissionais de diversas áreas. O facto de, inicialmente, ter permanecido 

numa sala com os profissionais responsáveis pelo Controlo Interno permitiu-me dar conta 

de quais os principais erros detectados quando se audita um projecto e desta forma ter 

redobrar a atenção no processo de avaliação de candidaturas, de modo a evitá-los. Ao 

mesmo tempo, tive a oportunidade de contactar com conceitos e acções próprios de um 

processo de auditoria que eram do meu desconhecimento. Posteriormente, a transferência 

para a UO 4 Acompanhamento e Informação deu-me a possibilidade de conhecer de forma 
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mais rica a organização e todas as actividades nela desenvolvidas, inerentes, sobretudo, à 

gestão dos programas e projectos. Todas estas transacções enriqueceram e aumentaram o 

meu leque de conhecimentos e possibilitaram o contacto com inúmeros profissionais de 

diferentes sectores e áreas de estudo, contribuindo para o meu desenvolvimento no que 

respeita a competências sociais e interpessoais. Daí que, possa afirmar que a variedade de 

tarefas que desenvolvi muito contribuiu para o meu enriquecimento.  

Não posso também deixar de salientar a importância de ter estado envolvida na 

gestão de dois programas: o iCentro e o Mais Centro. Revelou-se importante ter iniciado a 

minha prática no iCentro, pois tive a oportunidade de contactar primeiramente com 

projectos de montantes de investimento pequenos, como forma de me ambientar a este 

novo contexto. Como o iCentro já se encontrava próximo do seu termo consegui realizar 

um conjunto de tarefas (sobretudo a escrita do relatório final do programa) que de outra 

forma não conseguiria realizar se tivesse acompanhado o Programa desde o início. Tanto 

mais que a duração do estágio é sempre inferior à de qualquer Programa. Por outro lado, a 

verificação dos pedidos de pagamento no âmbito do iCentro foi também uma tarefa que me 

permitiu conhecer todo o ciclo da análise de uma candidatura. Importa salientar que pela 

segregação de funções que se verifica no Mais Centro, que impede que um técnico que 

analisa candidaturas seja o responsável pela verificação dos pedidos de pagamento, esta 

seria uma tarefa que dificilmente teria possibilidade de realizar se tivesse desenvolvido a 

minha actividade unicamente no Mais Centro. Como referido, permaneci grande parte do 

estágio numa das UO responsáveis pela análise das candidaturas e a minha transição para a 

UO 4 (responsável pela verificação dos pedidos de pagamento no Mais Centro) foi 

próxima da conclusão do estágio, sendo impossível a minha total integração nas tarefas 

desenvolvidas por esta última.  

Neste sentido, a permanência em dois programas deu-me a possibilidade de 

contactar com quase todas as fases do processo de análise de uma candidatura, desde a 

análise de admissibilidade e aceitabilidade da operação e do beneficiário até à verificação 

dos pedidos de pagamento.   

Em jeito de balanço, penso que o meu processo de aprendizagem e ganhos de 

competência sofreu uma evolução positiva. À medida que os meses foram passando, fui 

sentindo maior confiança nas minhas capacidades e ficando mais preparada para 



                                                                 
   

                                                Secção Autónoma de Ciências Sociais, Jurídicas e Políticas 
 
 

 
82 

desenvolver as actividades com mais competência e autonomia. Por vezes surgiam dúvidas 

na concretização das tarefas, fruto essencialmente da minha falta de experiência 

profissional, mas essas situações foram sempre superadas com o apoio dos técnicos com 

quem tive o gosto de trabalhar, e desse modo muito contribuíram para o meu crescimento 

profissional e mesmo pessoal. Mesmo assim, estou ciente de que tenho ainda um longo 

caminho a percorrer, que passa necessariamente por uma maior prática profissional e pela 

constante aquisição de formação. Deste modo, posso afirmar com propriedade que o 

estágio se revelou muito motivador e enriquecedor, conseguindo inclusivamente superar as 

minhas expectativas iniciais.   

Tentando estabelecer uma ponte entre os conhecimentos adquiridos ao longo do 1º 

e 2º Ciclo de estudos e o trabalho desenvolvido poderei identificar algumas Unidades 

Curriculares que estiveram mais relacionadas com o estágio, nomeadamente: “Políticas 

Territoriais de Desenvolvimento”, “Instituições e Políticas Europeias”, “Políticas de 

Coesão da União Europeia”, “Negociação, Decisão e Processos” e “Políticas Públicas”. 

Como em “Políticas Territoriais de Desenvolvimento” para a elaboração de um trabalho 

consultei documentos como o QREN, a Estratégia de Lisboa e de Gotemburgo, e aos 

discursos da Comissária Europeia para a Política Regional, isso permitiu-me que aquando 

do estágio já tivesse conhecimento sobre os principais desafios colocados para este período 

de programação e quais as principais prioridades estratégicas para o país. As Unidades 

Curriculares “Instituições e Políticas Europeias” e “ Políticas de Coesão da União 

Europeia”, foram importantes para o conhecimento sobre o fundo FEDER, nomeadamente 

os propósitos que visa atingir, e sobre o funcionamento das instituições comunitárias. A 

Unidade Curricular de “Negociação, Decisão e Processos” foi importante dado que pelos 

dos ensinamentos aprendidos na mesma consegui perceber algumas das técnicas utilizadas 

pelo organismo e/ou beneficiários nos processos de decisão. Em “Políticas Públicas”, em 

particular no módulo relativo à Concepção e Avaliação de Projectos, foi abordada a criação 

de um projecto na óptica do beneficiário. Conceitos como indicadores e a sua relação com 

os objectivos eram já do meu conhecimento. Por outro lado, a lógica de concepção de 

projectos e a consciência que existem pressupostos fatais que inviabilizam o 

preenchimento dos objectivos gerais, tornou-me uma pessoa mais atenta a todas estas 

questões aquando da análise de projectos. Além disso, o facto de ter abordado as várias 
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transformações que ocorreram no modelo estatal, despertou-me para a escrita do capítulo 

que relaciona o QREN com as perspectivas de Administração Pública. Genericamente, 

consegui perceber que a criação das CCDR se enquadra no movimento denominado NGP, 

um tema transversal a várias das disciplinas leccionadas, tanto na licenciatura como no 

Mestrado.  

Em suma, o estágio representou o desenvolvimento de diversos saberes a que o 

ensino universitário deve dar resposta: o saber-saber, saber-fazer e saber-ser. O saber-saber 

pois adquiri novos conhecimentos teóricos, para o qual muito contribuiu a frequência das 

formações realizadas para os profissionais da CCDRC, bem como a leitura dos diversas 

obras e manuais de apoio. O saber-fazer no sentido em que aprendi a realizar novos 

procedimentos e actividades próprios do trabalho desenvolvido nesta Comissão que apenas 

são adquiridos em contexto de trabalho face à especificidade de competências de cada 

organismo, instituição, empresa. Os profissionais com quem contactei foram os grandes 

responsáveis pela transmissão deste saber-fazer pois explicavam-me e demonstravam-me 

como se executava determinada tarefa antes de ter de fazer por mim própria. O saber-ser 

também foi desenvolvido uma vez que o estágio fomenta e exercita traços de carácter a que 

não são alheios valores como os da pontualidade/assiduidade, responsabilidade, 

participação, inseparáveis do que se costuma chamar por brio profissional.  
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Em vigor em Outubro de 2009 
 

 
 
 

Eixo Regulamento UO 
1 Sistema de Incentivos à Inovação  1 
1 Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico  1 
1 Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME  1 
1 Áreas de Acolhimento Empresarial e Logística  1 
1 Energia  1 

1 
Estratégias de Eficiência Colectiva (PROVERE, Pólos de Competitividade e 
Tecnologia, Clusters, Acções económicas de renovação e reabilitação urbana)  

1 

1 Sistema de apoio a Acções Colectivas   

1 
Parques de Ciência e Tecnologia e Incubadoras de Empresas de Base 
Tecnológica  

2 

1 Economia Digital e Sociedade do Conhecimento  2 
1 Promoção da Cultura Científica e Tecnológica e Difusão do Conhecimento  2 
1 Infra-estruturas Cientificas e Tecnológicas  2 
5 SAMA – Sistemas de Apoio à Modernização Administrativa  2 
5 Promoção e capacitação Institucional  2 
6 Assistência Técnica  2 
2 Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação  3 
2 Parcerias para a Regeneração Urbana  3 
4 Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos  3 
4 Gestão Activa dos Espaços Protegidos e Classificados  3 
4 Acções de Valorização do Litoral  3 
4 Acções de Valorização e Qualificação Ambiental  3 
4 Reabilitação de Locais Contaminados e Zonas Minerais  3 

4 
Optimização da Gestão de Resíduos  
 

3 

3 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar -  4 
3 Património Cultural  4 
3 Rede de Equipamentos Culturais  4 
3 Equipamentos para a Coesão Local  4 

2/3 Mobilidade Territorial  4 
3 Saúde  4 
4 Ciclo Urbano da Água  4 

 
 

Legenda: 
 

Unidade Orgânica 1 – Factores de Competitividade nas Empresas  

Unidade Orgânica 2 – Factores de Competitividade nas Instituições  

Unidade Orgânica 3 – Competitividade Territorial e Valorização Ambiental 

Unidade Orgânica 4 – Redes e Equipamentos para a Coesão 
 

 
 
 

 
 



                                                             
   

 

Aprovado em 2010 
 

 
 
 

Eixo Regulamento UO 
1 Sistema de Incentivos à Inovação  1 
1 Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico  1 
1 Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME  1 
1 Áreas de Acolhimento Empresarial e Logística  1 
1 Energia  1 

1 
Estratégias de Eficiência Colectiva (PROVERE, Pólos de 
Competitividade e Tecnologia, Clusters, Acções económicas de 
renovação e reabilitação urbana)  

1 

1 Sistema de apoio a Acções Colectivas   

1 
Parques de Ciência e Tecnologia e Incubadoras de Empresas de Base 
Tecnológica  

1 

1 Economia Digital e Sociedade do Conhecimento  1 

1 
Promoção da Cultura Científica e Tecnológica e Difusão do 
Conhecimento  

1 

1 Infra-estruturas Cientificas e Tecnológicas  1 
5 SAMA – Sistemas de Apoio à Modernização Administrativa  1 
5 Promoção e capacitação Institucional  1 
2 Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação  2 
2 Parcerias para a Regeneração Urbana  2 
4 Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos  2 
4 Gestão Activa dos Espaços Protegidos e Classificados  2 
4 Acções de Valorização do Litoral  2 
4 Acções de Valorização e Qualificação Ambiental  2 
4 Reabilitação de Locais Contaminados e Zonas Minerais  2 

4 Optimização da Gestão de Resíduos  2 

3 
Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e Pré-
Escolar -  

3 

3 Património Cultural  3 
3 Rede de Equipamentos Culturais  3 
3 Equipamentos para a Coesão Local  3 

2/3 Mobilidade Territorial  3 
3 Saúde  3 
4 Ciclo Urbano da Água  3 
6 Assistência Técnica  4 

 
 
 

Legenda: 

Unidade Orgânica 1 – Inovação e Conhecimento  

Unidade Orgânica 2 – Competitividade Territorial e Valorização  

Unidade Orgânica 3 – Redes e Equipamentos para a Coesão 

Unidade Orgânica 4 – Acompanhamento e Informação 


