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Avaliação da implementação do Programa Operacional Mar2020 – Relatório Final

Resumo
A Avaliação da implementação do Programa Operacional Mar2020 (PO Mar2020) tem como
principal objetivo aferir se a forma como foram implementados estes instrumentos até ao final de
2018 permitiu maximizar os resultados previstos no domínio dos assuntos marítimos e das pescas
do Portugal2020.
A presente avaliação constitui uma avaliação de processo e tem por objetivos: i) avaliar o processo
de implementação do PO Mar2020, a adequação e a eficácia do modelo de governação adotado e
dos instrumentos criados para alcançar os objetivos pretendidos; ii) identificar dimensões do
processo de implementação do PO Mar2020 que carecem de ajustamento e melhoria; e iii) avaliar
em que medida os primeiros resultados permitem antecipar a concretização dos objetivos e metas
estabelecidas.
O exercício avaliativo assumiu como referencial metodológico a “avaliação baseada na teoria” e
implicou a estruturação do quadro lógico da intervenção do PO Mar2020 e da respetiva Teoria da
Mudança, a qual foi estruturada respeitando os pressupostos e racionais que estiveram na origem
da programação. Neste sentido, a análise dos documentos de programação e a auscultação dos
responsáveis pela programação revelou-se fundamental.
O processo avaliativo envolveu a combinação de um conjunto alargado de técnicas qualitativas e
quantitativas de recolha, análise e tratamento de informação, bem como a participação ativa dos
stakeholders. Incluiu a recolha documental e de dados junto das entidades responsáveis pela gestão
do Programa (Autoridade de Gestão, Organismos Intermédios e Agência para o Desenvolvimento e
Coesão), a realização de 7 entrevistas, 6 focus groups e 3 estudos de caso, tendo ainda sido
aplicado um inquérito a 480 promotores e beneficiários do PO (com uma taxa de resposta de 44%).
Em termos globais, a presente avaliação revela uma elevada adequação da conceção dos
instrumentos e do modelo de governação aos objetivos visados pelo PO Mar2020 (tendo
beneficiado das lições de experiência adquiridas ao longo dos períodos de programação anteriores),
e um nível de realizações elevado. Em paralelo, são identificadas algumas lacunas na implementação
que, numa parte substancial dos casos, foram sendo mitigadas ao longo do período de avaliação,
evidenciando uma adaptação da operacionalização do PO Mar2020 aos desvios face à programação
prevista e às alterações de contexto.
O PO Mar2020 é um programa abrangente e bastante diverso, na medida em que engloba quatro
Objetivos Temáticos (OT) do Portugal 2020 bastante diferenciados, mas que congregam as três
dimensões das agendas de crescimento europeu: inteligente, por via do OT3; sustentável, por via do
OT4 e OT6; e inclusivo, por via do OT8).
É igualmente um Programa “sensível”, pois integra e desenvolve, de forma contínua, uma
arbitragem entre os objetivos de promoção de um setor mais competitivo e mais eficiente no modo
como utiliza os recursos, por um lado, e a necessidade de preservar a sustentabilidade dos próprios
recursos, por outro. Este trade-off entre competitividade e sustentabilidade é transversal ao
Programa existindo uma profunda consciencialização, em todos os atores envolvidos na sua
implementação, quanto ao necessário e sensível equilíbrio entre estes dois fatores, sendo
reconhecido que a competitividade do setor a longo prazo dependerá da sua sustentabilidade.
O PO Mar2020 é, em paralelo, um Programa complexo, na medida em que abrange tipologias de
instrumentos de financiamento muito diversos, incluindo instrumentos mais “clássicos” de
financiamento ao investimento, enquadrados por fundos estruturais, e novas modalidades de apoio,
anteriormente operacionalizadas diretamente pela Comissão Europeia. Alguns destes apoios
convivem de forma “mais confortável e pacífica” do que outros, tendo em conta o enquadramento
regulamentar geral dos FEEI e do FEAMP em particular.
A multiplicidade de objetivos e instrumentos que se conjugam no PO Mar2020 e a inerente lógica de
intervenção diferenciada coloca desafios acrescidos à gestão e operacionalização do Programa, sob
um dilema contínuo entre as necessidades expressas pela procura e os instrumentos disponíveis,
enquadráveis na regulamentação comunitária. Neste âmbito, o permanente trade off entre
competitividade e sustentabilidade gera uma aparente sobrevalorização desta última, com
consequências ao nível do enquadramento regulamentar europeu, o que coloca inclusivamente em
causa a aplicação do princípio da subsidiariedade na aplicação dos fundos comunitários.
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Summary
The main objective of the “Evaluation of the implementation of the Mar2020 Operational
Programme (OP Mar2020)” is to assess whether the way in which these instruments were
implemented by the end of 2018 allowed to maximize the expected results in the field of maritime
affairs and fisheries in Portugal2020.

The present evaluation constitutes an operational assessment and aims to: i) assess the OP
Mar2020 implementation process, the adequacy and effectiveness of the governance model
adopted and the instruments created to achieve the desired objectives; ii) identify dimensions within
the OP Mar2020 implementation process that require adjustments and improvements; and iii)
assess how initial results may anticipate the achievement of the set objectives and goals.

The evaluative exercise took as a methodological reference the “evaluation based on theory” and
involved the structuring of the logical framework for the intervention of the OP Mar2020 and the
respective Theory of Change, which was structured respecting the assumptions and rationales that
defined the Operational Programme. In this sense, the analysis of programming documents and the
consultation of those responsible for the design and implementation of the OP proved to be
fundamental.

The evaluation process involved the combination of a wide range of qualitative and quantitative
techniques for collecting, analyzing and processing information, as well as the active participation of
stakeholders. Thus, it included the collection of documents and data from the entities responsible
for managing the Operational Programme (Managing Authority, Intermediate Entities and Agency
for Development and Cohesion), 7 interviews, 6 focus groups and 3 case studies, and also the
deployment of a survey to 480 promoters and beneficiaries of the OP (with a response rate of 44%).

Overall, this evaluation reveals a high adequacy of the design of the instruments and of their
governance model to the objectives pursued by the OP Mar2020 (having benefited from the lessons
of experience acquired over the previous programming periods), and a high level of achievements. In
parallel, some gaps in the implementation were identified, which in a substantial part of the cases
have meanwhile been mitigated over the present evaluation period, showing an adaptation capacity
of the operationalization of the OP Mar2020 to deviations from the planned schedule and changes
in context.

PO Mar2020 is a comprehensive and quite diverse Programme, as it encompasses four Thematic
Objectives (TO) of Portugal 2020 that are quite different, but which bring together the three
dimensions of the European growth agendas: intelligent growth agenda, through TO3; sustainable
growth agenda, via TO4 and TO6; and inclusive growth agenda, through TO8.

It is also a “sensitive” Programme, as it continuously integrates and develops a balance between the
objectives for the promotion of a more competitive and more resource-efficient sector and the need
to preserve the sustainability of its resources. This trade-off between competitiveness and
sustainability is transversal to the Programme, with a deep awareness, in all the actors involved in
its implementation, as to the necessary and sensitive balance between these two factors,
recognizing that the sector's competitiveness in the long term will depend on its sustainability.

The OP Mar2020 is, in parallel, a complex Programme, as it covers very different types of financing
instruments, including more “classic” instruments of investment financing, framed under structural
funds, to new support formats, previously operated directly by the European Commission. Some of
these supports coexist in a “more comfortable and peaceful” way than others, considering the
regulative framework of the European Structural and Investment Funds (ESIF) in general and of the
European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) in particular.

The multiplicity of objectives and instruments coexisting under the OP Mar2020 and the inherent
logic of differentiated intervention poses additional challenges to the management and
operationalization of the Programme, under a continuous dilemma between the needs expressed by
demand and the available instruments, framed under EU regulations. In this context, the permanent
trade-off between competitiveness and sustainability generates an apparent overvaluation of the
latter, with consequences at the European regulatory framework level, that may in fact question the
enforcement of the principle of subsidiarity in the allocation of EU funds.
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Nota introdutória

A presente “Avaliação da implementação do Programa Operacional Mar2020 (PO Mar2020)” é realizada
no âmbito do Plano de Avaliação do Programa, abrangido pelo Plano Global de Avaliação do Portugal
2020, aprovado ao abrigo do n.º 1 do artigo 56.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro.

Os objetivos, o conteúdo e a amplitude da presente avaliação requerem uma confluência de competências
e valências, complementares, capazes de corresponder ao grau de aprofundamento exigido numa
avaliação com conjuntos de tipologias de operações e de stakeholders muito diversos.

O presente documento constitui o Relatório Final (RF) do estudo de avaliação desenvolvido pela empresa
Ernst & Young / Augusto Mateus & Associados no âmbito do contrato de aquisição de serviços com a
Autoridade de Gestão (AG) do PO Mar2020. Conforme previsto no respetivo caderno de encargos, o RF
“deverá incluir as análises finais da informação, os resultados e as conclusões e recomendações
decorrentes da resposta às questões de avaliação. Deverá ainda, distinguindo-o do Relatório Final
Preliminar, refletir a apreciação do Grupo de Acompanhamento da avaliação sobre aquele relatório. Deverá
incluir igualmente um Resumo, em versão bilingue (português/inglês), cuja estrutura deverá respeitar a
seguinte sequência: Propósito/Fundamentação; Objetivos; Metodologia; Resultados; Conclusões”.

Para o presente relatório confluíram conteúdos resultantes, designadamente, das análises realizadas aos
dados de monitorização e reporte do Programa a 31 de dezembro de 2018 disponibilizados pela AG do
Programa Operacional (PO), os inputs proporcionados pelas entrevistas e focus group realizados no âmbito
do estudo, a experiência vertida nos estudos de caso, bem como os resultados finais do inquérito realizado
aos candidatos e promotores (e/ou consultores) do PO Mar2020.

Em paralelo, foi analisado o quadro lógico de intervenção (Teoria da Mudança) do Programa e aprofundada
a sua compreensão, tendo por base o conhecimento do processo de operacionalização e do ponto de
situação do PO Ma2020 em termos de candidaturas, aprovações e estado de maturidade dos projetos
apoiados, bem como das caraterísticas da informação disponível nos sistemas de informação utilizados no
âmbito da sua implementação.

O RF encontra-se estruturado em cinco capítulos, a que acrescem as referências bibliográficas e o conjunto
de anexos. No primeiro Capítulo são apresentados o enquadramento e o contexto do objeto de avaliação,
onde se procede a uma breve descrição do Programa, com especial enfoque na lógica da intervenção, nos
stakeholders, nos promotores e destinatários, bem como nos planos nacionais/regionais e sectoriais que
enquadram a estratégia subjacente.

Os dois capítulos seguintes apresentam os objetivos e o âmbito da avaliação (Capítulo 2) e a metodologia
que lhe serve de base incluindo, ao nível da respetiva abordagem metodológica, as técnicas de recolha,
tratamento e análise de informação, bem como as fontes de informação a mobilizar (Capítulo 3). O Capítulo
4, por seu turno, sistematiza as respostas às Questões de Avaliação (QA), tendo por base os apuramentos
efetuados e os resultados da auscultação dos atores envolvidos na implementação do PO Mar2020.
Finalmente, apresentam-se as conclusões principais do estudo, de natureza ainda preliminar.

O conjunto de anexos ao RF, por seu turno, apresenta a informação de suporte a cada um dos capítulos
do estudo, incluindo os dados relativos à prestação financeira e física do PO Mar2020 até 31 de dezembro
de 2018 (data de reporte da avaliação) e os resultados finais do processo de inquirição realizado aos
candidatos ao PO Mar2020. A informação constante dos anexos será mobilizada ao longo do relatório,
consoante as QA em que se enquadra.
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1. Enquadramento e contexto
do objeto da avaliação

O PO Mar2020 materializa o apoio e a aplicação do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das
Pescas (FEAMP) em Portugal, cuja intervenção se baseia nos princípios de crescimento inteligente
(conhecimento e inovação), sustentável (utilização eficiente dos recursos e biodiversidade) e
inclusivo (criação e diversificação do emprego nas zonas costeiras). O FEAMP apoia, em paralelo, a
dinamização das restantes componentes da Política Comum das Pescas (PCP) e da Política Marítima
Integrada (PMI).

O PO Mar2020 visa, assim, contribuir para a superação dos principais constrangimentos que se
observavam no domínio das pescas e/ou da economia do mar no arranque do período de
programação comunitária 2014-2020 e que se prendiam, no essencial, com:

• A tendência para a diminuição e/ou estagnação do valor acrescentado bruto das atividades da
pesca e da aquicultura na economia nacional;

• A tendência para o aumento dos custos de produção;

• A elevada idade média da frota pesqueira, que carece de melhoria em termos de segurança,
conservação a bordo, condições de trabalho e eficiência energética;

• O estado de conservação e operacionalização das infraestruturas de portos de pesca,
equipamentos e locais de desembarque;

• O insuficiente conhecimento científico dos ecossistemas e do estado dos recursos marinhos;

• A insuficiente articulação entre a comunidade científica e os agentes do setor, limitando a partilha
de informação e conhecimento e as oportunidades de inovação;

• O desenvolvimento incipiente da aquicultura, em termos de investigação, ordenamento,
licenciamento, certificação e informação aos consumidores;

• As limitações da transformação e comercialização dos produtos da pesca e aquicultura, em
particular ao nível da mão de obra qualificada e da articulação com as organizações de produtores;

• A idade avançada dos profissionais do setor e insuficiência de mão de obra qualificada;

• A fraca atratividade do emprego na pesca e na aquicultura, à semelhança do observado nos
restantes países europeus;

• A fraca interligação da atividade da pesca com outras atividades marítimas, o que dita uma
concentração excessiva dos rendimentos na primeira atividade;

• A limitada integração das comunidades piscatórias no ambiente socioeconómico urbano e a
necessidade de salvaguardar, numa perspetiva de longo-prazo, o futuro destas comunidades.

O FEAMP é um dos cinco Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) que se
complementam entre si e se destinam a promover o crescimento e a criação de emprego numa
economia e ambiente europeu sustentável. O FEAMP apoia as políticas marítima e das pescas da
União Europeia (UE) no período 2014-2020, com vista a contribuir para a concretização dos
seguintes objetivos:

• Promover pescas e aquicultura competitivas, sustentáveis do ponto de vista ambiental,
economicamente viáveis e socialmente responsáveis;
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• Fomentar a aplicação da PCP;

• Promover um desenvolvimento territorial equilibrado e inclusivo do setor das pescas e aquicultura;

• Fomentar o desenvolvimento e a execução da PMI da União Europeia, de modo a complementar a
Política de Coesão e a PCP.

O objetivo global da PCP consiste em assegurar que as atividades de pesca e de aquicultura
contribuem para a existência de condições ambientais sustentáveis a longo prazo, que são
essenciais para o desenvolvimento económico e social. Integrar as preocupações ambientais na PCP
permitirá corresponder aos objetivos e alcançar as metas da política ambiental da União Europeia e
da Estratégia Europa 2020. Simultaneamente, deverá permitir uma exploração dos recursos
biológicos marinhos vivos que restabeleça e mantenha as unidades populacionais de peixes em
níveis que permitam produzir o rendimento máximo sustentável.

A PCP deverá ainda contribuir para o aumento da produtividade e para a estabilidade dos mercados,
ao mesmo tempo que deverá garantir a disponibilidade de recursos e o abastecimento dos
consumidores a preços razoáveis. Por último, importa também assegurar um nível de vida adequado
às populações que dependem das atividades da pesca, tendo em conta a pesca costeira e os aspetos
socioeconómicos.

A intervenção do FEAMP em Portugal no período 2014-2020 apresenta, assim, áreas de
intervenção muito específicas e de grande abrangência, tendo passado a existir, no atual período de
programação, uma gestão partilhada do controlo e inspeção das pescas, do programa de recolha de
dados e da organização comum de mercados1.

Não obstante este alargamento de âmbito, o FEAMP continua, no atual período de programação,
muito focado na fileira das pescas, correspondendo esta a apenas um dos domínios da economia do
mar. Nas propostas que a Comissão Europeia (CE) apresentou ao Parlamento Europeu para o
período de programação 2021-2027, os objetivos do FEAMP passam a integrar a “política marítima
da União e os compromissos internacionais da União no domínio da governação dos oceanos”, o que
indicia um novo e claro alargamento do âmbito do Fundo no próximo quadro de financiamento
europeu.

A nível nacional, o PO Mar2020 é tributário da Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 (ENM
2013-2020), aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2014, de 12 de fevereiro, e
do Plano Estratégico para a Aquicultura 2014-2020.O PO Mar2020 tem como objetivo a
implementação em Portugal das medidas de apoio do FEAMP direcionadas para a promoção da
competitividade com base na inovação e no conhecimento, a sustentabilidade económica social e
ambiental do sector da pesca e da aquicultura, a promoção da PMI e o desenvolvimento das zonas
costeiras, a promoção do emprego e a qualificação dos profissionais do setor, bem como a coesão
territorial.

Em consonância com os objetivos europeus, o PO Mar2020 encontra-se estruturado em torno de
sete Prioridades de Investimento (PI), que agregam um total de 29 medidas, a saber:

• P1 - Promover uma pesca ambientalmente sustentável, eficiente em termos de recursos,
inovadora, competitiva e baseada no conhecimento, que visa alcançar o equilíbrio entre a
capacidade de pesca humana e os recursos naturais disponíveis, pescar de forma mais seletiva e
reduzir as capturas indesejadas;

• P2 - Promover uma aquicultura ambientalmente sustentável, eficiente em termos de recursos,
inovadora, competitiva e baseada no conhecimento, com o objetivo de tornar o setor mais
competitivo e bem-sucedido, centrando-o na qualidade, na saúde e na segurança, bem como
numa produção respeitadora do ambiente; oferecer aos consumidores produtos de alta
qualidade, de elevado valor nutricional e fiáveis;

• P3 - Fomentar a execução da PCP, melhorando a recolha de dados, os conhecimentos científicos,
o controlo e a fiscalização da legislação da pesca;

1
 Cf. n.º 25 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2015, de 26 de março.
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• P 4 - Aumentar o emprego e a coesão territorial, ajudando as comunidades de pesca e de
aquicultura costeiras e interiores a obter maior valor pelos seus produtos e a diversificarem a
economia, abrindo‑a a outros domínios marítimos, como o turismo ou as vendas diretas;

• P5 - Promover a comercialização e a transformação dos produtos da pesca e da aquicultura,
melhorando a organização do mercado, a prestação de informações sobre o mercado e a
informação aos consumidores no maior mercado mundial de produtos da pesca;

• P6 - Aplicação da PMI, melhorando o conhecimento do meio marinho, planeando melhor as
atividades no mar, promovendo a cooperação no domínio da vigilância marítima e gerindo as
bacias marítimas em função das necessidades de cada uma;

• P7 – Assistência técnica.

O PO Mar2020 foi aprovado pela CE para aplicação em todo o território nacional, através das
seguintes Decisões:

• Decisão de Execução da Comissão C (2015) 8642, de 30 novembro de 2015, que aprovou o
programa operacional «Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas - Programa
Operacional de Portugal»; e

• Decisão de Execução da Comissão C (2015) 8888, de 15 de dezembro de 2015, que aprovou os
planos de compensação dos custos suplementares suportados pelos operadores nas atividades
de pesca, cultura, transformação e comercialização de certos produtos da pesca e da aquicultura
das regiões ultraperiféricas portuguesas dos Açores e da Madeira.

A aprovação do PO Mar2020 dista, assim, em cerca de um ano da aprovação da generalidade dos
Programas Operacionais do Portugal 20202, o que ditou um desfasamento significativo ao nível do
arranque do Programa e, logo, da efetiva operacionalização e implementação das medidas
previstas.

Antecedendo a formalização da aprovação do PO, em novembro de 2014, ainda sob a AG do
Programa Operacional Pesca 2007-2013 (PROMAR), foi publicado o aviso de abertura de concurso
para seleção de Grupos de Ação Local (GAL) no Continente e das correspondentes estratégias de
desenvolvimento local (EDL). A esta 1.ª fase, de pré-qualificação de parcerias, sucedeu uma 2.ª
fase, para seleção de EDL e reconhecimento dos GAL, que culminou com a aprovação de 12 GAL–
Pesca, em novembro de 2015. Os GAL-Pesca selecionados contam com uma dotação FEEI total de
39,4 milhões de euros, sendo 25 milhões de euros de FEAMP, 7,8 milhões de euros de FSE e 6,5
milhões de euros de FEDER.

No caso da Região Autónoma dos Açores (RAA), o processo de seleção das estratégias de
desenvolvimento local e reconhecimento dos Grupos de Ação Local terminou no final do ano de
2017.

O ano de 2016 foi o ano de arranque da operacionalização do PO Mar2020: foram elaborados e
publicados os regulamentos específicos nacionais enquadradores da generalidade dos apoios a
disponibilizar pelo Programa, aprovados pelo Comité de Acompanhamento (CA) os critérios de
seleção das operações e preparada a Descrição do Sistema de Gestão e Controlo (DSGC) do PO. O
processo de delegação de competências da AG nos Organismos Intermédios (OI) foi também
iniciado, ao mesmo tempo que se promoveu a comunicação do Programa e a divulgação dos apoios
(sessão de lançamento do PO e do respetivo sítio da Internet, material de informação e promocional,
etc.).

Só no ano de 2017 foram oficialmente designadas as autoridades do Programa e concluído o
processo de delegação de competências da AG nos OI, tornando, assim, possível a aposta no
compromisso das verbas e a submissão do 1.º pedido de pagamento à CE. Foram disponibilizados os
principais documentos de suporte às entidades envolvidas na gestão do Programa e foi reforçada a
política de comunicação e a divulgação dos apoios, através da participação na Rede de Comunicação
do Portugal 2020, do lançamento do novo site do Programa, da divulgação dos Avisos de Abertura

2
O Acordo de Parceria Portugal 2020 foi aprovado pela CE em julho de 2014 e a generalidade dos Programas

Operacionais em dezembro de 2014.
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de Concurso (AAC) e do lançamento de um boletim informativo mensal, entre outras medidas e
iniciativas tomadas ao longo do ano.

O esforço de simplificação administrativa e processual foi também evidente nesta fase de arranque
do Programa, exigindo desenvolvimentos informáticos acrescidos e a disponibilização de
documentos de apoio aos beneficiários, por exemplo. No final de 2017, a grande maioria das
medidas previstas no Programa estavam em curso, apenas com a exceção das medidas de apoio à
diversificação do rendimento, promoção do capital humano e atividades de cooperação.

O último ano abrangido pelo presente exercício de avaliação (2018) foi pautado pela progressão no
nível de compromisso e na execução do Programa, uma vez reunidas todas as condições para a
validação e certificação de despesa numa base regular. O impulso na execução neste ano foi
determinante para o alcance dos indicadores físicos e financeiros da reserva de desempenho. A
comunicação com os diferentes agentes do setor foi reforçada ao longo do ano, quer em Portugal
Continental, quer nas Regiões Autónomas.

A desmaterialização proporcionada pela criação de uma plataforma autónoma (distinta do SI2P) que
acomoda um módulo de submissão de candidaturas online e, em futuro próximo, um módulo de
análise das mesmas representou também uma assinalável alteração em termos processuais e um
aprofundamento do esforço de simplificação, assegurando a desmaterialização de processos e uma
mais adequada relação com os beneficiários do PO Mar2020. O sistema foi ainda objeto de
desenvolvimentos vários, no sentido de integrar novas funcionalidades para corresponder aos
requisitos de informação da CE. No final de 2018 estavam operacionalizadas 27 das 30 medidas
previstas no PO Mar2020.

Programação e realização do PO Mar2020

A programação financeira indicativa para o conjunto de Prioridades e Medidas do PO Mar2020 no
ciclo de programação 2014-2020 totaliza 392,5 milhões de euros de financiamento do FEAMP,
incluindo a reserva de desempenho, num total de 23,5 milhões de euros.

Até 31 de dezembro de 2018, 60% da dotação financeira (cerca de 235,2 milhões de euros)
encontrava-se comprometida no apoio a 2.564 projetos, como é ilustrado no Figura 1. O montante
efetivamente pago representava, naquela data, cerca de 24% (94 milhões de euros) e a despesa
validada cerca de 17% (68,1 milhões de euros) da dotação financeira total, respetivamente.

Figura 1: Prestação financeira do PO Mar2020 até 31.12.2018

392

38

160

235

15

53

94

12
35

68

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2016 2017 2018

M
ilh

õe
s 

de
 e

ur
os

Dotação 2014-
2020

Compromisso

Pagamentos

Despesa
validada



Avaliação da implementação do Programa Operacional Mar2020 – Relatório Final   7

As taxas de compromisso e de execução acumuladas a 31.12.2018 são apresentadas no Quadro 1,
onde se destacam as Prioridades (P) 1, 2 e 5, com taxas de compromisso e execução semelhantes
ou superiores à média do Programa, que são de 59,9% e 17,3%, respetivamente. Tendo em conta o
período de vigência do Programa, importa, assim, acelerar os ritmos de aprovação e execução dos
projetos aprovados, de forma a não comprometer a absorção da totalidade das verbas até ao final
do período de programação comunitária.

Uma análise mais detalhada da realização do PO Mar2020, é apresentada no Anexo 5, bem como na
resposta à Questão de Avaliação (QA) 6 do presente relatório.

Quadro 1: Taxas de compromisso e execução acumuladas a 31.12.2018 por Prioridade do PO Mar2020

Prioridades e medidas

Programação
(em % do total) Operações

aprovadas
(Nº)

Taxa de
compromisso

(1)

Taxa de
pagamento

(2)

Taxa de
execução

(3)

Apoio
público FEAMP FEAMP FEAMP FEAMP

P1 - Promover uma pesca ambientalmente
sustentável (…) 29,7% 26,4% 732 61,2% 19,3% 12,6%

P2 - Promover uma aquicultura
ambientalmente sustentável (…) 15,5% 15,0% 122 72,7% 19,9% 5,1%

P3 ‐ Fomentar a execução da PCP 13,3% 14,1% 17 52,5% 18,2% 14,8%

P4 ‐ Aumentar o emprego e a coesão
territorial 8,1% 8,9% 77 18,1% 5,1% 4,9%

P5 ‐ Promover a comercialização e a
transformação dos produtos (…) 26,0% 28,3% 1584 73,7% 41,7% 35,6%

P6 ‐ Fomentar a execução da PMI 1,4% 1,4% 9 53,7% 8,1% 7,5%

P7 ‐ Assistência Técnica 6,0% 5,8% 23 37,3% 15,2% 9,1%

Total PO Mar2020 100,0% 100,0% 2564 59,9% 23,9% 17,3%

(1) Taxa de compromisso = Montante FEAMP comprometido / Montante FEAMP programado
(2) Taxa de pagamento = Montante FEAMP pago / Montante FEAMP programado
(3) Taxa de execução = (Montante FEAMP pago + Montante FEAMP validado) / Montante FEAMP programado (Para o cálculo da taxa de execução

considerou-se, não apenas os pagamentos liquidados, mas também os montantes validados, que aguardam pagamento do IFAP)

Fonte: Sistema de informação do PO Mar2020
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2. Objetivos e âmbito
da avaliação

A presente avaliação enquadra-se no estabelecido no n.º 1 do Artigo 54.º do Regulamento (CE) n.º
1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, tendo como principal
objetivo aferir a forma como tem sido implementado o PO Mar2020, contribuindo para a melhoria
da execução do Programa, avaliando a sua eficácia e impacto expectáveis.

Sendo, no essencial, uma avaliação de processo, o presente exercício avaliativo visa melhorar a
qualidade da elaboração e execução do PO Mar2020, incidindo sobre os principais aspetos da sua
implementação e operacionalização. Mais concretamente, a avaliação tem como objetivo global
“aferir se a forma como os apoios do PO Mar2020 estão a ser atribuídos tende a maximizar os
resultados previstos para o programa”.

A identificação dos elementos críticos da implementação do PO Mar2020 e os respetivos resultados
e impactes é claramente assumido no caderno de encargos, que apresenta um conjunto de aspetos
chave que orientaram o desenvolvimento dos trabalhos de avaliação e que se traduzem na
realização dos seguintes objetivos específicos:

• Avaliar o processo de implementação do PO Mar2020, a adequação e a eficácia do modelo de
governação adotado e dos instrumentos criados para alcançar os objetivos pretendidos;

• �Identificar dimensões do processo de implementação do PO Mar2020 que carecem de ajustamento
e melhoria;

• �Avaliar em que medida os primeiros resultados permitem antecipar a concretização dos objetivos
e metas estabelecidas.

Estes objetivos específicos justificam o conjunto de QA previstas no caderno de encargos e
apresentadas no quadro seguinte. A classificação das questões de acordo com o domínio de incidência
e focalização da avaliação permite encontrar as grandes áreas sobre as quais se concentram os
resultados esperados do exercício. Neste sentido, devem ser considerados os seguintes domínios de
focalização da avaliação:

• Apreciação sobre o envolvimento dos stakeholders;

• Análise da operacionalização do sistema de gestão, acompanhamento e monitorização;

• Avaliação de efeitos considerando as realizações, os resultados e os impactes das intervenções do
Programa.

A presente avaliação realiza-se numa fase intermédia de execução do Programa, em que já existe
um nível considerável de compromissos e um volume de projetos em execução que permitem tirar
algumas conclusões preliminares relativamente à prestação do Programa, comparativamente ao que
era expectável no quadro da sua conceção. Os resultados da avaliação deverão, caso seja
considerado relevante, viabilizar a consideração atempada de ajustes nos mecanismos de gestão e
implementação do PO Mar2020, que potenciem os resultados esperados sobre o processo, as
entidades envolvidas na gestão e os beneficiários das intervenções do Programa.

O quadro seguinte associa os domínios de incidência às questões e critérios de avaliação do
presente exercício avaliativo.
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Quadro 2: Domínios de incidência e critérios das QA

Domínios
de incidência Questão de avaliação

Critérios de
avaliação

Stakeholders 1 - Na implementação do PO Mar2020 estão envolvidos os
stakeholders/parceiros relevantes? Eficácia

Stakeholders
2 - Os stakeholders/parceiros estão a ser envolvidos de

forma efetiva e adequada na implementação do PO
Mar2020?

Eficácia

Gestão e
acompanhamento

3 - A estrutura de gestão do PO Mar2020 é adequada
para o desempenho das funções que lhe estão
atribuídas?

Eficácia

Gestão e
acompanhamento

4 - Encontram-se estabelecidos os procedimentos
administrativos ao longo do ciclo de vida do projeto? Eficácia

Resultados e
impactos
potenciais

5 - As medidas implementadas são eficazes para atingir os
objetivos do PO Mar2020 no que respeita a
desenvolvimento económico (de negócio)?

Eficácia

Resultados e
impactos
potenciais

6 - Qual o grau de concretização das metas estabelecidas?
A implementação dos projetos já aprovados permite
antecipar que as metas estabelecidas serão atingidas?

Eficácia

Resultados e
impactos
potenciais

7 - Foram realizadas no âmbito do PO Mar2020 ações
para a promoção da igualdade de género e não
discriminação?

Eficácia

Resultados e
impactos
potenciais

8 - Foram realizadas no âmbito do PO Mar2020 ações
para a promoção do desenvolvimento sustentável? Eficácia

Gestão e
acompanhamento

9 - O sistema de recolha, análise e monitorização de
resultados financeiros e indicadores do PO Mar2020 é
adequado?

Eficácia

Gestão e
acompanhamento

10 - Os procedimentos adotados na implementação do PO
Mar2020 são eficientes em termos de tempo e custos? Eficiência

Gestão e
acompanhamento

11 - A estratégia de comunicação do PO Mar2020 é
adequada para informar e apoiar os grupos-alvo no
processo de candidatura?

Eficácia

Gestão e
acompanhamento

12 - Os instrumentos da estratégia de comunicação são
eficientes em termos de tempo e custos? Eficiência

Fonte: Termos de referência do estudo de Avaliação da implementação do PO Mar2020, AG do PO Mar2020
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3. Metodologia de avaliação

O presente capítulo apresenta uma síntese do quadro metodológico global de suporte à avaliação e
as técnicas de recolha e análise mobilizadas no processo avaliativo. São identificadas as fontes de
informação utilizadas, as técnicas de recolha, tratamento e análise de informação aplicadas, bem
como o processo associado ao inquérito realizado aos candidatos/promotores do PO Mar2020.

Abordagem metodológica global

Sendo a avaliação realizada numa fase intermédia da execução do PO do atual período de
programação, o foco do estudo não reside na aferição dos resultados efetivos das intervenções, mas
na aferição da previsibilidade dos projetos apoiados (tendo em consideração as suas caraterísticas)
conduzirem aos resultados ambicionados.

O universo de realização da avaliação recai sobre unidades de análise diferenciadas: o projeto (ou a
candidatura) e os promotores (que podem desenvolver vários projetos e candidaturas), nos quais se
incluem entidades públicas e privadas. Esta realidade implica uma caraterização do universo da
avaliação na sua configuração mais vasta de “procura potencial” (o universo de potenciais
candidatos tendo em consideração os critérios de elegibilidade/admissibilidade) e “procura efetiva”
(candidaturas) e mais “restrita” de “realizações” (projetos aprovados).

Tratando-se de uma avaliação operacional o universo de análise estende-se ainda à ação dos
responsáveis pela gestão do PO, seja na sua função de dinamização e resposta à procura, seja na
sua função de controlo e gestão da seletividade e execução. A avaliação incide, assim, sobre a
operacionalização do PO ao longo de todo o ciclo de vida das operações.

Quadro lógico de intervenção e Teoria da Mudança

Tendo em consideração o objetivo global da presente avaliação e o foco privilegiado da análise na
operacionalização das intervenções, o recurso a abordagens de avaliação baseadas na Teoria da
Mudança revela-se particularmente adequado.

A Teoria da Mudança foi estruturada respeitando os pressupostos e racionais que estiveram na
origem da programação, pelo que a análise dos documentos de programação e a auscultação dos
responsáveis pela programação se revelou fundamental.

A Teoria da Mudança foi construída em 5 passos: a) Identificação dos objetivos de longo prazo; b)
Mapeamento da cadeia de resultados; c) Identificação dos pressupostos e racionais da teoria; d)
Identificação das atividades e respetivas realizações do programa; e) Identificação dos recursos
(financeiros, humanos, organizativos).

O exercício de avaliação - para além de testar a cadeia de atividades-realizações-resultados-impactos
(e riscos específicos) associadas aos domínios de atuação do PO, encontrando evidências da sua
prossecução e ocorrência - terá igualmente a preocupação de testar o conjunto de pressupostos, ou
seja, as condições necessárias para que se verifique a sequência implícita na cadeia de resultados
(conforme expresso nas figuras constantes do Anexo 2).

Para que as atividades nos domínios de atuação do PO garantam as respetivas realizações, é
fundamental que se consiga assegurar dois grandes objetivos operacionais que permitem agrupar
os pressupostos necessários à concretização das realizações programadas: deve assegurar-se que o
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PO gera procura qualificada relevante e permite selecionar os melhores projetos de entre os que
mais contribuem para os objetivos e metas previstas [Mobilização da procura e seleção de projetos]
e,  simultaneamente, garantir que a AG e os OI dispõem de estruturas e processos adequados para a
implementação do PO [Modelo de governação potencia a eficácia e a eficiência dos instrumentos].

Assim, para que as atividades identificadas assegurem as respetivas realizações nas dimensões em
causa, consideraram-se, no âmbito do objetivo operacional “Mobilização da procura e seleção de
projetos”, os seguintes pressupostos:

a) Flexibilidade e pertinência dos instrumentos: Os instrumentos revelam adequação às
necessidades dos potenciais beneficiários e flexibilidade na adaptação às diferentes
atividades, tipos de pescarias e contextos regionais e locais;

b) Stakeholders mobilizados: Stakeholders envolvidos de forma efetiva e empenhada na
conceção e implementação do PO;

c) Clareza e compreensão dos instrumentos, formulários e guias: Os regulamentos, os AAC,
os critérios de seleção e os formulários de candidatura e respetivos guias são claros e
acessíveis, contribuindo para a mobilização de procura qualificada;

d) Adequação e cumprimento do calendário de concursos: O calendário de concursos é
regular e é cumprido, promovendo a previsibilidade dos apoios e o planeamento das
decisões de investimento, a eficiência na afetação de recursos nos OI e a gestão das
dotações por parte da AG;

e) Eficácia na divulgação dos apoios: As ações de divulgação permitem divulgar
adequadamente os apoios junto dos públicos-alvo relevantes e captar procura qualificada
para os instrumentos, os meios/canais utilizados adequam-se ao tipo de público visado e ao
tipo de informação a transmitir, a informação disponibilizada através dos vários meios é
clara e objetiva.

Paralelamente, o modelo de governação deve potenciar a eficácia e a eficiência dos instrumentos
programados garantindo a verificação dos seguintes pressupostos:

a) A informação solicitada nas candidaturas tem em consideração o princípio da simplificação
do acesso aos financiamentos e a redução dos respetivos custos administrativos (o apoio
prestado na fase de candidatura é eficaz e célere);

b) Os processos de análise e decisão sobre candidaturas, de contratualização dos projetos e
de processamento dos pedidos de pagamento ocorrem nos prazos previstos e estes são
exequíveis face aos recursos mobilizados;

c) O sistema de informação de suporte e os instrumentos de comunicação permitem uma boa
gestão do ciclo do projeto e promovem a eficiência da gestão;

d) O sistema de informação facilita o cumprimento das obrigações e dos procedimentos por
parte dos candidatos e promotores.

Posteriormente, para que as realizações anteriormente identificadas produzam os resultados
previstos, será igualmente necessária a ocorrência de diversas condições, nomeadamente a
concretização dos seguintes pressupostos:

a) A contratualização potencia o cumprimento dos resultados ao nível dos projetos e os
indicadores contratualizados em cada tipologia de projetos são pertinentes e relevantes
face aos objetivos que se pretendem atingir com os instrumentos e contribuem
para/articulam com os indicadores de resultados dos PO;

b) O acompanhamento dos projetos durante a execução revela-se adequado para introduzir,
em tempo útil, eventuais ajustamentos que garantam a eficácia das intervenções e,
consequentemente, a produção dos impactos expectáveis;

c) As operações apoiadas alcançam os resultados contratualizados e estes encontram-se
alinhados com os indicadores e as metas do PO.
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Finalmente, para que os resultados identificados produzam os impactos desejáveis, será necessária
a verificação dos seguintes pressupostos:

a) Impactos quantitativos expectáveis – o conjunto de projetos apoiados é suscetível de gerar
efeitos quantitativos relevantes;

b) Impactos qualitativos expectáveis – a relevância qualitativa dos projetos apoiados é
suscetível de contribuir para os impactos desejados (competitividade + sustentabilidade);

c) Compatibilização dos efeitos – os impactos expectáveis são compatíveis e têm potencial
sinérgico;

d) Relevância dos fatores externos - condicionam ou potenciam os efeitos dos projetos.

As figuras constantes do Anexo 2 sistematizam o quadro lógico da abordagem preconizada para o
PO MAR2020, contendo o quadro lógico da intervenção “atividades - realizações - resultados –
impactos”, que estruturam a TdM. Identifica, ainda, os principais pressupostos e riscos que se
estabelecem nas articulações entre as dimensões do racional lógico da abordagem do Programa.

Instrumentos metodológicos e métodos de recolha e análise de informação

A abordagem metodológica adotada valoriza a participação dos principais stakeholders no processo
avaliativo e encontra-se ancorada num leque diversificado de métodos e técnicas de recolha de
dados, de tratamento e análise de informação quantitativa e qualitativa, selecionados em função de
uma leitura criteriosa das implicações técnicas e metodológicas associadas a cada Questão de
Avaliação (QA).

Os métodos e técnicas utilizados na recolha de informação incluem recolha documental, recolha e
sistematização de dados, realização de entrevistas/reuniões, inquérito, focus group e estudos de
caso. No tratamento da informação recorreu-se à análise integrada de informação qualitativa e à
análise qualitativa dos dados.

A abordagem metodológica privilegiou, por um lado, a combinação de técnicas qualitativas e
quantitativas de recolha tratamento e análise de informação e, por outro lado, a participação ativa
dos stakeholders relevantes ao longo do processo de avaliação, de forma a permitir a triangulação
de informação. Foram mobilizados os seguintes métodos e técnicas de recolha de informação:

• Recolha documental e de dados: efetuada junto da Agência para o Desenvolvimento e Coesão
(AD&C), da AG do PO Mar2020 e dos OI;

• Entrevistas: foram realizadas sete entrevistas junto dos stakeholders com responsabilidades de
gestão:

• AG do PO Mar2020 - Gestora e Gestor Adjunto, nos dias 15 e 24 de julho de 2019;
• Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) - Presidente, no dia 29 de julho de

2019;
• Direção Geral de Política do Mar (DGPM) -Chefe de Divisão de Monitorização, no dia 11 de

outubro 2019;
• Direção Geral de Recursos Naturais Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) - Subdiretora

Geral, no dia 21 de outubro de 2019;
• AG do PO Mar2020 - Coordenador Regional dos Açores, no dia 23 de outubro de 2019;
• AG do PO Mar2020 - Coordenador Regional da Madeira, no dia 31 de outubro de 2019;
• AD&C, no dia 14 de novembro de 2019.

• Focus group: Foram realizados seis focus group que contaram com a participação de entidades
responsáveis pela gestão do FEAMP, de empresas, organizações e associações do setor, de
entidades com responsabilidades na administração marítimo-portuária ou na área da pesca e
aquicultura, bem como de entidades do sistema científico e tecnológico nacional:

• FG1: Contributo e operacionalização do PO Mar2020 – Pesca | 24/07/2019 | 23
participantes;
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• FG2: Contributo e operacionalização do PO Mar2020 - Transformação e comercialização |
24/07/2019 | 17 participantes;

• FG3: Contributo e operacionalização do PO Mar2020 - Desenvolvimento Local de Base
Comunitária (DLBC) | 03/10/2019 | 14 participantes;

• FG4: Contributo e operacionalização do PO Mar2020 - Política Marítima Integrada e Política
Comum das Pescas | 15/10/2019 | 9 participantes;

• FG5: Modelo de governação e gestão | 15/10/2019 | 18 participantes;
• FG6: Regiões Ultraperiféricas | 15/10/2019 | 10 participantes.

• Estudos de caso: foram realizados três estudos de caso: um referente à Prioridade 1 – Medida
“Investimentos a Bordo e Seletividade”, outro afeto à Prioridade 2 – Medida “Desenvolvimento
Sustentável da Aquicultura” e um terceiro relacionado com a Prioridade 5 – Medida
“Transformação dos Produtos de Pesca e Aquicultura”. Estes estudos de caso ajudaram a
confirmar ou refutar a sequência de resultados e ligações causais presentes na Teoria da
Mudança, com o foco sobre os racionais e os processos de mudança a que conduzem. Os
instrumentos de notação destes estudos de caso, bem como os seus resultados, são
apresentados, respetivamente, no Anexo 10 e no Anexo 9 do presente Relatório;

• Inquérito aos candidatos do PO Mar2020 (incluindo potenciais promotores que ainda não terão
candidaturas decididas e promotores com projetos apoiados e não apoiados). Os instrumentos de
notação do inquérito, bem como os seus resultados, são apresentados, respetivamente, no
Anexo 10 e no Anexo 8 do presente Relatório.

O inquérito foi lançado à totalidade dos candidatos para os quais foi possível obter um endereço
de email, excluindo os projetos candidatos nas medidas específicas “Cessação definitiva das
atividades da pesca”; “Cessações Temporárias das Atividades da Pesca”; “Compensações à
Região Autónoma da Madeira” e “Compensações à Região Autónoma dos Açores”. Devido à
natureza particular e distinta deste tipo de apoios, foi decidido, em articulação com a AG,
remeter o inquérito às associações de pescadores mais representativas no caso da RUP Açores e
aos contactos enviados pela AG mais representativos no caso dos custos suplementares na
Madeira.

Foram, desta forma, enviados pedidos de colaboração na resposta ao inquérito a um total de 480
promotores, tendo sido obtidas 210 respostas, perfazendo uma taxa de resposta de 44%, o que
representa um assinalável esforço de participação e colaboração por parte dos (potenciais)
beneficiários do PO Mar2020.

Na medida em que a unidade de referência para a constituição do universo de inquiridos foi
obtida a partir dos contactos existentes na base de dados que podem, por um lado, não
corresponder necessariamente aos beneficiários dos projetos (caso de candidaturas elaboradas
por consultores, organizações de produtores ou associações) e, por outro, um único contacto
pode ter candidatado e desenvolvido vários projetos em diversas medidas, não é possível realizar
uma segmentação das respostas por tipologias de intervenção ou medida.

Os produtos da avaliação

De acordo com o caderno de encargos do estudo, para além do presente RF, os progressos e
resultados da avaliação traduzem-se ainda nos seguintes outputs:

• O Sumário Executivo, documento autónomo do RF, que refletirá de forma sintética as temáticas
desenvolvidas no relatório, redigido de forma apelativa à divulgação por um público mais vasto;

• A Síntese Gráfica para divulgação generalizada, que será ser um documento autónomo do RF e
que sintetizará o objetivo da avaliação e as principais conclusões e recomendações, com recurso
a uma linguagem não técnica, a gráficos e imagens, de fácil leitura, para divulgação dos
principais resultados junto do grande público;

• Workshop final de divulgação, que se carateriza por uma sessão pública de divulgação dos
resultados da avaliação.



Avaliação da implementação do Programa Operacional Mar2020 – Relatório Final   15

4. Resposta às questões
de avaliação

QA 1: Na implementação do PO Mar2020 estão
envolvidos os stakeholders/parceiros relevantes?

O quadro em que se desenvolve o PO Mar2020 é múltiplo e diversificado, na tripla vertente de
entidades que participam na definição estratégica e no acompanhamento da execução do PO,
organismos/entidades diretamente associados à operacionalização da atribuição dos apoios e
entidades que representam a procura dirigida ao Programa, consubstanciando a natureza e os
objetivos visados pelas intervenções. Os stakeholders mais relevantes do setor estão, assim,
representados e têm sido envolvidos na implementação do PO. Poderá, porém, ponderar-se a
inclusão, na composição do CA do PO Mar2020, de outras entidades oriundas e dedicadas à área
da investigação, do conhecimento científico e do desenvolvimento tecnológico, dada a relevância
que esta temática assume no contexto da estratégia do PO Mar2020 e que se perspetiva que
venha a assumir no período de programação comunitária 2021-2027.

Questão de avaliação focalizada nos stakeholders

A participação e proximidade aos stakeholders mais relevantes do PO Mar2020 emerge como uma
condição base de uma implementação bem-sucedida e operacionalmente eficaz do Programa.
Importa, assim, no contexto da presente QA, identificar os vários stakeholders/parceiros
associados às diferentes fases de implementação do PO Mar2020.

A conceção e implementação do PO Mar2020 preveem a articulação funcional e institucional com
múltiplas entidades, de entre as quais se destacam a CE, a Comissão de Coordenação do FEAMP
(CCF), a AG do PO Mar2020, a Comissão Interministerial de Coordenação do Acordo de Parceria
Portugal 2020 (CIC PT2020) e o CA do PO. A Inspeção Geral de Finanças (IGF), o IFAP, as Direções
Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP), os organismos intermédios regionais e os Grupos de
Ação Local Costeiros (GAL Pesca) constituem-se, de igual modo, como intervenientes e
interlocutores privilegiados na implementação do PO Mar2020.

De entre as entidades públicas relevantes, com responsabilidade na execução das políticas,
destacam-se a Direção Geral de Recursos Naturais Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), a
Direção Geral de Política do Mar (DGPM), a Agência Portuguesa de Ambiente (APA), o Instituto
Português e da Atmosfera (IPMA) e as Direções Regionais com competências em matéria de pescas
e mar dos Governos Regionais dos Açores e Madeira e a Inspeção Regional das Pescas dos Açores
(IRPA).

Em domínios específicos, algumas destas entidades podem também assumir o papel de beneficiários
do Programa, em função das PI / grandes eixos de intervenção do Programa. Como beneficiários do
Programa, emergem ainda empresas do setor da pesca ou da indústria de transformação e outros
operadores da fileira da pesca, associações empresariais/confederações, associações de
desenvolvimento regional, entidades do sistema científico e tecnológico nacional, entidades
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marítimo-portuárias, organizações não governamentais, entre outros. O Quadro A 7 do Anexo 3 do
presente relatório apresenta sinteticamente as tipologias dos beneficiários, por Medida do PO.

No conjunto de stakeholders do PO Mar2020, assume particular relevância o papel do CA do
Programa, que partilha, com a AG, a responsabilidade pelo acompanhamento da sua execução. O
Acordo de Parceria define, genericamente, a composição do CA de um Programa, o qual deve
integrar, “em razão das matérias e da região”, representantes dos governos regionais dos Açores e
da Madeira, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, dos parceiros sociais e da
economia social, das instituições de ensino superior, da sociedade civil (Organizações Não
Governamentais) e de entidades do sector ambiental. O CA deve reunir, pelo menos, duas vezes por
ano, o que ocorre habitualmente no final de cada semestre.

O CA do PO Mar2020 assegura a representatividade dos principais stakeholders do Programa,
incluindo entidades e organismos da governação do Portugal 2020, autoridades públicas com
intervenção na área, parceiros económicos e sociais, representantes dos promotores e da
sociedade civil e organizações não-governamentais, entre outras. Estas entidades são chamadas a
participar em diferentes fases do ciclo de vida do Programa, quer por via de procedimentos de
consulta escrita que se desenvolvem ao longo do ano, quer por via da sua presença e participação
nas reuniões agendadas. Para mais fácil visualização e perceção, apresenta-se no Anexo 3 a
composição do CA do PO Mar2020 (Quadro A 8).

A um nível mais técnico, o Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro, que define o modelo de
governação do Portugal 2020, estabelece, no seu artigo 11.º, os níveis e órgãos de coordenação
técnica de cada um dos FEEI que, no caso do FEAMP, é a CCF. Nesta sequência, o artigo 17.º do
mesmo diploma define a respetiva composição, sendo presidido pelo diretor-geral da DGPM e
incluindo um representante da DGRM, os diretores das DRAP, um representante do IPMA, um
representante da AG do PO Mar2020 e um representante de cada um dos departamentos
competentes dos Governos Regionais dos Açores e da Madeira. Integram ainda a CCF, na qualidade
de observadores, um representante da Autoridade de Certificação (AC), um representante da
Autoridade de Auditoria AC), um representante da Direção-Geral da Autoridade Marítima (DGAM) e
um representante da Guarda Nacional Republicana (GNR).

De entre as competências da CCF destacam-se a articulação com a AD&C, promovendo a coerência
de implementação do PO Mar2020 com os PO do Portugal 2020, a pronúncia sobre os relatórios
intercalares e finais de avaliação e sobre as propostas de revisão e de reprogramação, de natureza
estratégica, do PO Mar2020.

Por outro lado, poderá ser ponderada a inclusão, no CA do PO Mar2020, de outras entidades
dedicadas ao conhecimento científico e desenvolvimento tecnológico (para além do IPMA), dada a
relevância que esta temática assume no contexto da estratégia do PO Mar2020 e que se perspetiva
que venha a assumir no período de programação comunitária 2021-2027. A participação das
referidas entidades contribuiria, assim, para assegurar o desenvolvimento da base científica e
tecnológica nacional nos assuntos relacionados com o mar, por esta via promovendo uma
estratégia sustentada no conhecimento dos recursos e na vertente de inovação associada às pescas
e aos assuntos marítimos.

Procede-se seguidamente à sistematização do envolvimento dos vários stakeholders do Programa,
por PI, ao longo do ciclo de vida dos projetos, nas suas várias fases de operacionalização,
designadamente: i) conceção do PO e das medidas e preparação dos AAC; ii) análise e decisão de
candidaturas; iii) execução das operações; e iv) pagamento e recuperações. Para além destas fases,
há ainda que considerar a fase relativa a auditoria e controlo, em vários níveis da intervenção,
desde a Estrutura Segregada de Auditoria (ESA) do IFAP à CE, passando pela AG, a AD&C, a IGF e o
Tribunal de Contas Europeu (TCE).

Da sistematização constante dos quadros apresentados resulta evidente a multiplicidade de
entidades e organismos envolvidos na gestão das várias prioridades/medidas do PO Mar2020,
sendo a estrutura de gestão relativamente densa (ver Quadro A 9, Quadro A 10 e Quadro A 11 do
Anexo 3).

A estrutura de gestão do PO Mar2020 é igualmente densa. Apesar de incluir vários organismos que
apoiam a gestão e implementação do FEAMP, o modelo concentra a gestão estratégica e decisão de
todo o Programa no(a) Gestor(a) e na AG do PO Mar2020, com a respetiva delegação nos
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Coordenadores Regionais no caso das candidaturas das Regiões Autónomas dos Açores e Madeira,
e delegando no IFAP o acompanhamento da execução e a certificação de despesa.

Na vertente da procura, os stakeholders beneficiários do Programa são também múltiplos e de
natureza diversa, abrangendo agentes públicos e privados em função das tipologias envolvidas. Tal
pode ser constatado por via do quadro seguinte, que sistematiza a procura dirigida (em número de
candidaturas) ao PO por PI e Medida à data de reporte da avaliação.

A procura manifestada está, naturalmente, segmentada de acordo com as várias tipologias de
intervenção do PO Mar2020 e os objetivos que lhes estão subjacentes (ver Quadro A 12 e Quadro A
13 no Anexo 3). Cerca de 90% das candidaturas, representando 65% do custo total elegível, têm
origem em entidades de natureza privada, em particular empresas, essencialmente no contexto de
medidas que visam o apoio a investimentos no domínio da eficiência energética, a cessação
temporária das atividades da pesca e planos de compensação das Regiões Autónomas. De assinalar
que o setor da pesca é um setor relativamente limitado em número de empresas com capacidade de
investimento e com muitos operadores de pequena dimensão.
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QA 2: Os stakeholders/parceiros estão a ser
envolvidos de forma efetiva e adequada na
implementação do PO Mar2020?

Os principais stakeholders/parceiros do PO Mar2020 foram envolvidos na conceção do PO e têm
uma intervenção efetiva na sua operacionalização. O modelo de gestão adotado pelo PO
Mar2020 é, porém, muito denso e desconcentrado, com múltiplos OI, que revelam experiências e
níveis de capacitação diferenciados na aplicação/gestão de financiamentos comunitários. O
modelo de gestão adotado traduz-se ainda num limitado envolvimento e intervenção da AG na
efetiva gestão dos apoios do PO Mar2020 na fase pós-contratação. O CA tem tido, no contexto
das solicitações para o efeito, uma intervenção e participação relativamente limitadas no
desenvolvimento de iniciativas de reflexão e análise estratégica dos domínios de intervenção do
PO Mar2020, pelo que subsiste alguma margem para reforço nesta área.

Questão de avaliação focalizada nos stakeholders

A presente QA pretende aferir se os stakeholders foram adequadamente envolvidos em duas fases
distintas do ciclo de vida do PO: a programação da intervenção e a implementação das operações,
com maior enfoque nesta última. Para o efeito, foi fundamental obter o feedback dos principais
parceiros do Programa, através do processo de auscultação de atores e das respostas dos
candidatos ao inquérito lançado.

No que concerne à fase da programação, o envolvimento dos parceiros foi considerado como um
aspeto chave do atual período de programação comunitária, estando prevista nos regulamentos
comunitários e no Acordo de Parceria uma participação dos principais parceiros na preparação dos
PO. Como descrito no texto base do Programa3, o PO “foi preparado por um grupo de trabalho,
pluridisciplinar, criado especificamente para esta missão”, que integrava elementos da estrutura
técnica do PROMAR (período 2007-2013), da DGRM e da DGPM.

A partir do processo de auscultação conduzido, foi possível concluir que a participação dos
diferentes stakeholders e representantes dos principais organismos institucionais relativos ao mar
foi efetiva, quer ao nível da elaboração do diagnóstico que suporta a estruturação do PO Mar2020,
quer ao nível da identificação das necessidades dos grupos alvo e estruturação dos grandes eixos
de atuação do PO. Foram organizadas para o efeito várias sessões públicas, bem como consultas
públicas online às propostas draft do Programa. A este propósito, salienta-se o contributo que
ambas as direções gerais (DGRM e DGPM) forneceram na definição das áreas prioritárias de
aplicação dos FEEI, incluindo na fase de elaboração dos AAC a lançar. Como transmitido no âmbito
das entrevistas realizadas, os responsáveis da DGRM e da DGPM participaram ativamente no
desenho do PT2020 e, em particular, no delinear dos objetivos da P3 e da P6, no contexto da
coordenação efetiva das várias entidades que trabalham o Mar por parte do Ministério.

Do ponto de vista da implementação, os stakeholders podem ser envolvidos na operacionalização
do PO na sua gestão (AG, OI, AC, AA) e no acompanhamento (CA), ou através da respetiva
mobilização, enquanto atores relevantes no contexto em que se desenvolve o PO.

No que respeita à vertente de acompanhamento da implementação do PO Mar2020, ao CA de um
PO compete “monitorizar o Programa, acompanhar os exercícios de avaliação, analisar todas as
questões suscetíveis de afetar o desempenho do Programa, avaliar a execução e os progressos
efetuados na realização dos seus objetivos e propor medidas para reduzir os encargos
administrativos dos beneficiários”4.

3
 Cf. Capítulo 1 – Preparação do programa operacional e envolvimento dos parceiros.

4
 Cf. Texto base do Portugal 2020 – Acordo de Parceria 2014-2020, p. 202.
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Em linha com o estipulado, o CA do PO Mar2020: i) acompanha a execução do PO por meio dos
indicadores financeiros, de realizações e de resultados; ii) examina as atividades e as realizações
ligadas ao plano de avaliação; e iii) pode fazer observações à AG sobre a execução do PO e a sua
avaliação e monitorizar as medidas tomadas na sequência dessas observações. Em paralelo, o CA
examina e aprova os relatórios anuais de execução antes do seu envio à CE, bem como ações que
promovam a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade de oportunidades e a não
discriminação, incluindo a acessibilidade para as pessoas com deficiência.

Ao CA do PO Mar2020 cabe, assim, no essencial, o acompanhamento da execução do Programa e
das dinâmicas do setor no território. Tendo por base a experiência do período decorrido até à data
na implementação do PO, o CA analisa e aprova os critérios de seleção das operações a financiar e
os relatórios de execução anuais, antecedendo o respetivo envio à CE. Parece subsistir, por outro
lado, alguma margem para reforçar a intervenção e participação do CA na vertente de
desenvolvimento de iniciativas de reflexão e análise estratégica dos domínios de intervenção do PO
Mar2020, na sequência das solicitações para o efeito.

Na vertente de gestão do PO Mar2020, a AG integra quatro elementos, incluindo um gestor, um
gestor-adjunto e dois Coordenadores Regionais das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira,
cuja articulação se tem desenvolvido muito na base do bom relacionamento entre as partes. Um
dos desafios decorre do facto de as competências de gestão se encontrarem delegadas nos
Coordenadores Regionais, que respondem perante as respetivas tutelas setoriais regionais, sendo
que a responsabilidade pelo cumprimento dos objetivos do PO centralizada no respetivo gestor, que
responde perante a tutela setorial do Governo da República e perante a Comissão Europeia.
Constituindo a distância física uma limitação superável, a auscultação dos atores envolvidos
remete, porém, para a necessidade de: i) promover um contacto mais organizado e sistemático
entre os membros da AG do Continente e as Coordenações Regionais, mediante a realização de
reuniões presenciais regulares e online, sempre que necessário; ii) promover a participação
acrescida do Coordenadores Regionais na conceção de medidas e dos seus instrumentos de
operacionalização (e.g. orientações técnicas e de gestão); e iii) definir o quadro de intervenção do
PO Mar2020 nas Regiões Autónomas de uma forma mais precisa, incluindo a dotação financeira a
alocar e a partilha regular da informação relativa aos projetos aprovados e ao acompanhamento;
importa, assim, atribuir claramente dotações a cada uma das RA e monitorizar atempadamente a
sua aplicação, para permitir alguma flexibilidade e eventuais ajustamentos.

No que concerne ao envolvimento dos stakeholders/parceiros ao longo do ciclo de vida dos
projetos, nas várias fases de operacionalização do PO, o n.º 1 do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º
137/2014, de 12 de setembro, estipula que “podem exercer funções de gestão, mediante
delegação da autoridade de gestão, as entidades públicas ou privadas que assegurem condições
para melhorar os níveis de eficácia e de eficiência ou para superar insuficiências qualitativas ou
quantitativas de recursos técnicos, humanos ou materiais das autoridades de gestão”. Por seu
turno, o artigo 38.º do mesmo diploma prevê especificamente que a “execução do PO Mar2020 é
ainda assegurada por organismos intermédios que, no exercício das suas competências, atuam sob
responsabilidade e supervisão da autoridade de gestão”.

Sob este enquadramento, através da celebração de contratos de delegação de competências, a AG
do PO Mar2020 decidiu delegar funções de gestão noutras entidades, como reportado na resposta
à QA anterior. Sistematizam-se no Quadro A 14 (Anexo 3) as competências delegadas nos vários
OI, onde se evidencia a diferenciação entre as funções delegadas no IFAP versus restantes OI.

O modelo de gestão adotado pelo PO Mar2020 afigura-se bastante denso e desconcentrado,
envolvendo cerca de 20 OI, incluindo o IFAP, direções gerais e regionais e GAL costeiros (GAL-
Pesca). A multiplicidade de entidades e organismos envolvidos na gestão das várias medidas do PO
Mar2020 não poderá ser dissociada da reduzida dimensão do Secretariado Técnico da AG e, logo,
da necessidade de externalizar as funções a montante e a jusante da concessão dos apoios. As
delegações de competências e a sua efetiva operacionalização traduzem, porém, uma
complexidade nos processos de tramitação e decisão relativas aos projetos que não tem facilitado e
agilizado a implementação do Programa.

O modelo de gestão delega no IFAP funções de gestão relevantes a partir da aprovação das
candidaturas, incluindo a coordenação dos controlos administrativos dos pedidos de pagamento e
dos controlos in loco, bem como um controlo de qualidade a ambos os tipos de controlos. Por seu
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turno, a AG, para além de acompanhar a produção e revisão de normas de orientação relativas aos
procedimentos de controlo, supervisiona todas as funções delegadas, incluindo as que se referem à
fase de execução das operações, com especial enfoque nos controlos administrativos dos pedidos
de pagamento e inerentes verificações físicas no local dos investimentos.

A menor participação e envolvimento da AG na fase pós-contratação decorre, em grande medida,
da sua limitação em termos de recursos, que impõe a externalização da maior parte das funções,
bem como do facto de o sistema de informação de suporte não dispor das funcionalidades
necessárias a um acompanhamento mais próximo e a um reporte atempado, logo limitando o papel
que a AG poderia desempenhar nesta fase. Neste contexto, importa ainda assinalar a maior
vocação e especialização técnica do IFAP na gestão de outros instrumentos de política pública (que
não o FEAMP), o que constitui uma limitação em termos do know-how necessário a um
acompanhamento dos projetos do setor das pescas. De facto, o sistema de informação do IFAP
(iDigital) não dispõe de funcionalidades que permitam extrair relatórios parametrizados e regulares
com os dados relativos à execução das operações financiadas. Muito embora tenha a possibilidade
de aceder ao iDigital e consultar os dados de execução até ao pagamento, a inexistência de
relatórios específicos e regulares constitui-se como uma limitação ao pleno desempenho das
funções de acompanhamento e monitorização por parte da AG, na medida em que esta fica
dependente do IFAP para o efeito. Importa, assim, promover a articulação entre a AG e o IFAP
neste domínio. As dificuldades de acesso a informação relativa à execução dos projetos, que se
revela essencial para um adequado acompanhamento dos projetos, são também partilhadas e
reportadas pela generalidade dos restantes OI.

No que respeita capacitação e recursos do IFAP, importa referir que este organismo não se
encontra organizado sectorialmente, mas sim funcionalmente, e que o peso do trabalho relativo ao
FEAMP se afigura relativamente marginal face a outros programas. Muito embora o trabalho
associado não represente mais de 10% do trabalho do IFAP, as exigências são, porém, muito
similares em termos administrativo-processuais. Em paralelo, o setor tem especificidades que
requerem formação e conhecimentos especializados, em particular ao nível da análise das
candidaturas e de pedidos de pagamento, que se distinguem dos do FEADER e que, por
conseguinte, requereriam equipas técnicas dedicadas em exclusivo ao FEAMP.

As questões associadas à necessidade de ter em conta a área temática do PO e à necessidade de
integrar os sistemas de informação de suporte serão retomadas no contexto de outras QA do
presente estudo.

O IFAP é, em paralelo, a Autoridade de Certificação (AC) do FEAMP, sendo responsável “por
apresentar à CE as declarações de despesa e os pedidos de pagamento, assegurando que resultam
de sistemas contabilísticos fiáveis”, como previsto no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 137/2014.
Sendo o IFAP, em simultâneo, OI, entidade pagadora, AC e ESA, a extensão das competências
delegadas no IFAP poderá colidir com a responsabilidade do mesmo em termos de certificação de
despesa. Muito embora se encontre assegurada, no seio do IFAP, a requerida segregação de
funções entre a gestão dos apoios e a certificação da despesa, esta situação não será a ideal para a
aplicação do FEAMP5, sendo mais indicada a atribuição das referidas competências a duas entidades
distintas.

Alguns dos restantes OI do PO Mar2020 revelam, em paralelo, experiências e níveis de capacitação
diferenciados na aplicação/gestão de financiamentos comunitários. No caso dos GAL costeiros, em
particular, não obstante o esforço desenvolvido de capacitação das estruturas ao longo do período
inicial de implementação do PO, subsistem ainda diferenças na adoção de critérios e procedimentos
por parte destes OI. Similarmente, também no caso das DRAP, cuja proximidade aos promotores e
conhecimento do setor a nível regional constituem mais valias a relevar, se registam diferenças na
apreciação das regras de elegibilidade das operações e das despesas. Tais situações revelam-se
contraproducentes e obstam a ganhos acrescidos de eficiência e eficácia na gestão dos apoios, o

5
 De referir que esta constatação foi já anteriormente assinalada pelo Tribunal de Contas, na sequência da

auditoria realizada ao Programa Operacional PO Mar2020, datada de fevereiro de 2019, em que é referido
que esta acumulação de funções não seria a melhor solução para “assegurar uma adequada segregação entre
as funções de gestão e de certificação no quadro do PO”.



Avaliação da implementação do Programa Operacional Mar2020 – Relatório Final   21

que fragiliza o desempenho da AG na sua globalidade.

No caso específico dos GAL Costeiros, que corporizam um dos grandes desígnios comunitários, é
reconhecida a sua eficácia na aplicação dos limitados recursos de que dispõem: à proximidade à
realidade em que intervêm e ao conhecimento pessoal dos promotores, associa-se o forte empenho
e participação destes últimos, resultando amiúde em iniciativas diversificadas e originais. Dando
seguimento ao trabalho de capacitação e apoio à gestão destas estruturas, os projetos aprovados
constituem experiências interessantes, com dotação reduzida, onde surgem iniciativas
emblemáticas e que fazem com que a generalidade dos projetos GAL seja percecionada como um
sucesso da aplicação dos fundos do PO Mar2020. Contudo, no processo de auscultação das equipas
técnicas envolvidas, foi manifestado algum desconforto para com o grau de desconfiança revelado
por algumas entidades (como as de auditoria) quanto à fiabilidade e credibilidade da gestão destes
apoios e que tem sido materializado nas múltiplas auditoras e controlos a que têm sido sujeitos.

Foi também assinalada a reduzida autonomia financeira dos GAL e das suas equipas técnicas, cujo
funcionamento regular está muito dependente dos pagamentos da medida “Custos Operacionais”
(que comparticipa as despesas de funcionamento dos GAL). Os correspondentes pedidos de
pagamento são analisados nas DRAP, sob coordenação geral do IFAP. A experiência reportada
assinalou as evidentes dificuldades financeiras com que se deparam muitos GAL e o apelou a uma
mais expedita atuação das entidades envolvidas na análise e no pagamento dos pedidos. Por
último, foi ainda relevado o papel dos GAL enquanto agentes de dinamização, orientação,
enquadramento do promotor e dos projetos, ao invés de entidades de verificação e de certificação
de despesa, sob pena de se desvirtuar a natureza e o papel originalmente visados para estes
organismos.

Na RAA, para além dos GAL Pesca, a intervenção dos dois OI da Região - o Gabinete de
Planeamento da Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia (SGMCT), quando o beneficiário
dos apoios seja a RAA, e a Direção de Serviços de Planeamento e Economia Pesqueira da Direção
Regional das Pescas da RAA (DSPEP/DRP) - é também adequada, sendo as candidaturas
submetidas enquadradas e apreciadas pelas respetivas estruturas técnicas. A assinalar o facto de
uma formação acrescida e uma maior proximidade para com as estruturas técnicas do Continente
poder vir a proporcionar um maior alinhamento de procedimentos e processos de análise.

No caso da RAM, as funções delegadas no OI da Região são adequadas e conseguem dar resposta
ao número (limitado) de candidaturas, não obstante as limitações de recursos do organismo. Os
controlos administrativos dos pedidos de pagamento e os controlos in loco são da responsabilidade
do IFAP, enquadrando-se na delegação de competências efetuada no IFAP, enquanto OI do PO.
Desempenhando a Direção Regional das Pescas, em paralelo, as funções de OI e de Coordenação
Regional, torna-se, por vezes, difícil dissociar ambos os papeis, o que coloca desafios acrescidos ao
nível da necessária segregação de funções.

No que respeita às Prioridades 3 e 6 do PO Mar2020, a divisão entre gestão direta/centralizada
(por parte da CE) e gestão partilhada (a cargo do PO Mar2020) será também um elemento
relevante na análise. Do processo de auscultação levado a cabo resulta uma preferência pela
coexistência de ambas as modalidades: as parcelas de financiamento com gestão centralizada e
com gestão via PO Mar2020 devem ser direcionados e complementares no financiamento ao setor.
Das experiências reportadas parece, porém, subsistir a ideia de que o acompanhamento por parte
da CE é mais direto no reporte e mais orientado para os resultados do projeto, pelo que se deveria
promover uma aproximação das regras de gestão do PO Mar2020 às regras da gestão direta, o que
requererá a alteração do respetivo enquadramento regulamentar a nível comunitário.

Numa análise por Direção-Geral, o contrato de delegação de competências da AG com a DGRM
evoluiu ao longo do tempo, desde a sua versão inicial, mas as funções atuais revelam-se adequadas.
Na vertente de acompanhamento, porém, a centralização da informação no IFAP e a
impossibilidade de aceder ao respetivo sistema de informação tem gerado muita dificuldade no
acesso aos dados de execução dos projetos. Os recursos deste organismo são suficientes em
qualidade para o desempenho das funções que lhe estão atribuídas, mas não em quantidade (e a
situação tende a agravar-se à medida que os trabalhadores se vão reformando). A articulação do
trabalho da análise com as DRAP tem-se desenvolvido de uma forma eficiente e eficaz, na medida
em que a análise (estratégica) das candidaturas por parte da DGRM se pode realizar em paralelo
com a análise técnica e financeira a desenvolver pelas DRAP.
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Por seu turno, parece subsistir uma incoerência na delegação de competências da AG na DGPM, na
medida em que este organismo é responsável pela tarefa de verificação da duplicação dos apoios,
mas não dispõe de um sistema automatizado para o efeito. A DGPM tem vindo a perder
competências ao longo das versões do contrato até à data, em particular as relacionadas com o
acompanhamento das operações e análise dos pedidos de pagamento dos apoios, o
acompanhamento e a verificação da execução financeira e material dos projetos. A entidade
mantém, entre outras,  a responsabilidade pela análise das candidaturas e de pedidos de alteração
à decisão, a prestação de esclarecimentos aos promotores, a verificação da elegibilidade dos
promotores, a verificação do dossier de projeto, a verificação da duplicação dos apoios e o apoio ao
IFAP na assinatura dos contratos. Atendendo às especificidades das candidaturas apresentadas a
DGPM recorre, por vezes, no âmbito da Medida 1 da Prioridade 6, a uma “bolsa” de
peritos/consultores para análise das candidaturas (a generalidade dos avaliadores externos é
proveniente de entidades da administração pública). De salientar ainda que a arquitetura do
sistema de informação atualmente existente não promove a partilha de informação, o que dificulta
o acompanhamento e a avaliação da execução financeira e física das operações aprovadas.

A par de uma significativa descentralização de funções da AG nos OI, essencialmente de natureza
administrativa, parece subsistir, porém, um reduzido envolvimento destes numa fase prévia, de
mobilização e qualificação da procura dirigida aos apoios do PO Mar2020. Muito embora seja
evidente a grande proximidade e o contacto direto entre os OI e os promotores, a intervenção dos
OI numa frase prévia poderia reforçar o seu papel na identificação e construção de projetos com as
caraterísticas desejáveis para alcançar os objetivos e promover a eficácia das políticas do setor.
Sendo os recursos dos OI também limitados, tal poderá requerer um esforço acrescido na
digitalização e no tratamento de dados, representando uma clara aposta dos organismos
intervenientes na desmaterialização de processos e procedimentos, na componente digital e na
(re)qualificação de recursos humanos.

Existe, em paralelo, uma clara dependência de privados para o desenvolvimento de algumas
medidas, como as relativas à aquicultura e à comercialização e transformação, que não estará
refletida em ações de divulgação/campanhas de sensibilização que incentivem a participação de
privados. Importa, porém, assinalar que os resultados do inquérito realizado aos candidatos ao
Programa permitem concluir pelo papel determinante do OI (IFAP, Direções Gerais, Direções
Regionais e GAL) na decisão de apresentar candidatura aos apoios do PO Mar2020 (Quadro A 30
do Anexo 8).
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QA 3: A estrutura de gestão do PO Mar2020 é
adequada para o desempenho das funções que
lhe estão atribuídas?

A implementação do PO Mar2020 coloca desafios de eficiência organizativa particularmente
relevantes dada a repartição de responsabilidades entre a AG do PO e os vários OI. A diferente
capacitação das estruturas técnicas dos OI e a complexidade dos procedimentos administrativos
fragilizam o desempenho do PO na sua globalidade. Por outro lado, em termos de modelo de
delegação de competências, a autonomia concedida às Regiões Autónomas nas suas funções de
gestão, decisão e implementação de algumas medidas pode traduzir-se em limitações efetivas na
gestão do FEAMP, em particular quando a gestão do Programa se confronta com uma
responsabilização centralizada na AG no que se refere ao cumprimento dos indicadores e metas
do Programa.

Questão de avaliação focalizada na gestão e acompanhamento

A identificação dos principais stakeholders e do seu envolvimento na implementação do PO
Mar2020 foi desenvolvida no âmbito das QA anteriores, o que se conjuga com os objetivos e
alcance da presente questão. Esta pretende, no essencial, verificar como são implementados ao
nível da gestão os processos e instrumentos de suporte de cada uma das fases do ciclo de vida das
operações, de forma a garantir a celeridade e a qualidade da decisão, quer na fase da análise, quer
no acompanhamento da execução e da avaliação dos resultados dos apoios do PO Mar2020.

O desempenho da AG e dos OI revela-se essencial para a eficácia e eficiência da operacionalização
do PO, sendo um elemento chave no respetivo modelo de governação. A articulação entre os
diversos intervenientes, no contexto do desempenho das suas funções, deverá garantir a
observação dos princípios orientadores estabelecidos na programação, em particular os relativos à
simplificação administrativa, à subsidiariedade na gestão e à celeridade na decisão.

A implementação do PO Mar2020 coloca, assim, desafios de eficiência organizativa
particularmente relevantes, dada a repartição de responsabilidades entre a AG e os OI com
competências delegadas, em função das temáticas e das prioridades estratégicas. O modelo de
governação do PO Mar2020 envolve, por um lado, a repartição de responsabilidades entre os
vários intervenientes, e, por outro, a instituição de mecanismos operacionais de forte interação
entre as entidades que integram a gestão do PO no âmbito dos processos de decisão sobre as
candidaturas e de acompanhamento dos projetos apoiados.

No que se refere à descrição oficial das funções de gestão, a única fase do ciclo de vida das
operações que não regista uma orientação clara no manual de procedimentos e no sistema de
gestão e controlo do PO Mar2020 é a fase relacionada com a definição do plano de concursos e a
sua publicação, a qual é da responsabilidade da AG. No caso das Regiões Autónomas, esta fase é da
responsabilidade dos Coordenadores Regionais, em quem são atribuídas as competências de
“programar (…) o plano de abertura de candidaturas”, com a devida aprovação do Governo
Regional, “proceder à sua divulgação” e “elaborar (…) e divulgar os avisos de abertura de
candidaturas” após conhecimento do Gestor do PO Mar2020.

A necessidade de dar conhecimento ao Gestor do PO Mar2020 antes de poder divulgar os avisos de
abertura de candidaturas é uma das questões realçadas nas entrevistas com os Coordenadores
Regionais, como sendo um entrave à sua efetiva autonomia. A articulação prévia é necessária pois
não há um acesso partilhado (entre a AG no Continente e nas RA) da informação de monitorização
dos níveis de compromisso e de execução do Programa, estando esta sob responsabilidade de
gestão da AG no Continente. Uma das dificuldades assinaladas refere-se ao facto de a Coordenação
Regional não ter noção à data da preparação de publicação dos avisos nem na fase de decisão dos
mesmos, do ponto de situação atualizado dos valores comprometidos pelo PO, em particular nas
medidas que são partilhadas entre o Continente e as ilhas. Esta limitação no acesso a informação
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atualizada dos níveis de compromisso e execução exige nestes momentos uma prévia validação
com o Continente dos montantes FEAMP passíveis de alocar nos avisos ou possíveis de
comprometer na fase de decisão tendo em atenção os valores disponíveis no Programa, o que
reduz a autonomia de decisão das RA. Esta limitação reforça a posição da Coordenação Regional da
AG do PO Mar2020 de que deveria existir uma programação específica da distribuição do
orçamento do PO Mar2020 para as medidas afetas às Regiões Autónomas.

A extensão e abrangência territorial deste Programa temático nacional coloca outros desafios ao
nível da gestão, que importa avaliar. A implementação de um único PO com aplicação em três
territórios tão distintos (Continente, Açores e Madeira) traduz-se numa gestão tripartida entre a AG
e os dois Coordenadores Regionais. A AG do PO Mar2020 integra um gestor, que é coadjuvado por
um gestor-adjunto e dois coordenadores regionais, uma comissão de gestão e um secretariado
técnico.

Os testemunhos recolhidos nos momentos de auscultação dos atores indiciam que a imposição
comunitária na existência apenas de um PO nacional traduz-se numa limitação com implicações na
gestão diária do Programa. Em particular, devido à dificuldade em estabelecer uma comunicação
sempre em linha, organizada e sistemática entre a estrutura de gestão do Continente e as RA.

A coordenação da AG nos três territórios (Continente, Açores e Madeira) implica uma efetiva
partilha de informação de gestão e de procedimentos, maior participação da coordenação regional
no desenho de documentos técnicos (OT), a par da realização de reuniões presenciais entre
Gestora/Gestor-Adjunto e Coordenadores Regionais, que (segundo os responsáveis regionais)
deveriam ser feitas com uma regularidade predefinida (ex: duas vezes/ano) e sempre que
necessário (reuniões ad hoc, via remota: Skype, videoconferência).

Parece existir uma inadequação da arquitetura do modelo de gestão adotado, na medida em que
este tende a limitar a capacidade de exigência e de decisão da AG, designadamente em situações
onde se podem verificar posições divergentes entre as partes (Continente e Regiões Autónomas). O
próprio desenho da regulamentação nacional, muitas vezes limitado pela definição comunitária,
nem sempre se adequa à realidade das regiões ultraperiféricas, sendo muitas vezes restritivo em
relação às especificidades territoriais.

O princípio de autonomia concedida em termos de competências de gestão, decisão e
implementação de algumas medidas, delegadas nas Regiões Autónomas, pode traduzir-se, por
outro lado, em limitações e potenciais bloqueios na gestão do FEAMP, em particular em situações
em que a gestão descentralizada do Programa se confronta com uma responsabilização
centralizada na AG no que se refere ao cumprimento dos indicadores e metas do Programa. A
prática até à data parece, porém, ter-se revelado positiva, muito por efeito de um bom
relacionamento pessoal entre as partes envolvidas.

Aos coordenadores regionais “compete exercer as competências constantes do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro, e ainda assegurar, nas regiões autónomas dos
Açores e da Madeira, a otimização do exercício das competências de gestão do PO Mar2020” 6. Sob
um quadro de gestão centralizada e de dois subprogramas regionais, a experiência regista uma
clara separação e autonomia das decisões tomadas nas regiões dos Açores e da Madeira. Tal
significa que, na prática, na fase de monitorização do Programa, a responsabilidade é
integralmente assumida pelo Gestor, o qual não participa ativamente no processo de decisão das
operações das RA. Esta particularidade na conceção do modelo de gestão do PO Mar2020 poderia
ter constituído um real obstáculo ou bloqueio na gestão do PO, o que só não ocorreu por subsistir
um sólido entendimento e cooperação entre as partes. O modelo desenhado para acolher a
regionalização das intervenções nas RA requer alguma reflexão adicional para a sua efetivação no
próximo período de programação comunitária, nomeadamente equacionando a mobilização de
algumas das soluções alternativas previstas no enquadramento regulamentar dos FEEI, como sejam
investimentos territoriais integrados, planos de ação conjunta, operações integradas ou
desenvolvimento local orientado para a comunidade.

No que se refere ao desempenho dos vários OI no âmbito das competências delegadas pela AG, os

6
Cf. n.º 1 e n.º 7 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2015, de 26 de março.
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testemunhos recolhidos apontam para prestações claramente diferenciadas entre entidades: se,
por um lado, alguns OI têm evidenciado uma prestação menos positiva no desempenho das suas
funções, outros têm tido um papel relevante na implementação e na aplicação dos FEAMP nas
medidas que lhes estão afetas.

Existem claramente casos muito diferenciados entre os GAL, apresentando algumas estruturas
mais dificuldades que outras no desempenho das funções que lhes foram atribuídas. No entanto, os
GAL-Pesca têm conseguido desenvolver um trabalho muito relevante com o limitado apoio
disponível, em projetos muito diversos e em que se deteta um forte empenho e participação dos
promotores em iniciativas mais inovadoras e diferenciadas. O PO Mar2020 conseguiu chegar ao
final do ano de 2018 com cerca de 200 projetos apoiados neste domínio, na sequência de um sólido
trabalho de capacitação e apoio na gestão dos GAL. São experiências interessantes, com dotação
financeira limitada, onde têm surgido iniciativas relativamente emblemáticas, muito embora nem
sempre se traduzam numa execução financeira ao nível desejado (no quadro de desempenho de
2018, os GAL atingiram 65% de execução).

Existem OI que se destacam pelas responsabilidades e funções delegadas, entre os quais a DGRM. É
reconhecida pela gestão e restantes OI, a experiência técnica e o nível de conhecimento relevante
que esta entidade congrega, sobre a generalidade dos assuntos relacionados com a Política Comum
de Pesca. Este know how técnico e a capacidade de visão estratégica adquirida com a experiência
passada de outros períodos de programação europeia, bem como com a preparação do atual
Programa Operacional e negociação do Acordo de Parceria, constituem um importante apoio no
desenho da estratégia e no foco dos instrumentos disponíveis de aplicação do FEAMP a nível
nacional.

Também a DGPM se destaca no acompanhamento e aplicação da PMI, desenvolvendo um papel
relevante na articulação dos apoios e instrumentos disponibilizados pelo PO Mar2020 juntamente
com outros instrumentos de que é responsável em termos de coordenação, gestão e divulgação,
como o ITI Mar, Fundo Azul e Programa Crescimento Azul EEA- Grants 2014-2021.

Existem, no entanto, algumas tarefas delegadas nos OI que ainda carecem de melhorias de
operacionalização, em particular a responsabilidade de verificação da existência de duplicação de
apoios, que segundo estes é de difícil concretização uma vez que não lhes foram fornecidas as
ferramentas para a sua realização. Alguns dos OI referem ainda a existência de dificuldades na
execução das funções relacionadas com o acompanhamento das operações e com a análise da
execução (pedidos de pagamento), em particular no que se refere à sua articulação e acesso aos
sistemas de informação.

No contexto da presente QA importa também analisar as várias tarefas desenvolvidas pela gestão
do PO Mar2020 no âmbito do ciclo de vida das operações, que foi possível agregar em quatro fases
principais: AAC, análise de candidaturas, execução das operações e pagamento/recuperações (ver
Quadro A 15 no anexo Anexo 4).

No levantamento da estrutura de gestão do PO Mar2020 foi possível identificar os organismos que
têm maior participação, tendo em conta as tarefas por que são responsáveis, tendo sido
estruturados em cinco domínios prioritários (pescas e aquicultura competitiva; aplicação da PCP;
desenvolvimento territorial equilibrado; desenvolvimento da PMI da UE; assistência técnica) e níveis
de responsabilidades de gestão (ver Quadro A 16).

Do cruzamento dos níveis de responsabilidade de gestão dos vários stakeholders, pelos diversos
domínios prioritários e ciclo de visa das operações, observa-se que a capacidade instalada do IFAP é
genericamente reconhecida nas fases de execução e encerramento dos ciclos de vida das
operações, corroborando a adequação da opção tomada na delegação de competências. No âmbito
do acompanhamento à execução do FEAMP, este OI tem beneficiado do know how, do trabalho
desenvolvido e da experiência adquirida na implementação dos apoios concedidos ao abrigo de
Quadros Comunitários anteriores, quer no âmbito do desenvolvimento rural, quer no âmbito dos
apoios comunitários dirigidos aos assuntos marítimos e pescas. Realça-se, porém, que não existe,
na estrutura do IFAP, uma efetiva segregação das equipas técnicas e das suas competências entre
os apoios FEAMP e os apoios FEADER. Caso seja possível implementar esta especialização na
estrutura técnica do IFAP ao nível do acompanhamento da execução dos Programas, foi realçado
por várias entidades auscultadas, que poderia traduzir-se numa mais valia no desempenho deste OI.
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Esta solução exige necessariamente um reforço das estruturas técnicas, de forma a permitir a
especialização de funções.

A estrutura técnica e administrativa do IFAP não está segmentada sectorialmente (PO Mar2020 e
PDR2020), mas funcionalmente (medidas de análise de mercado, execução financeira, validação de
despesas, controlo de qualidade, pagamentos, etc.). Por outro lado, a estrutura do IFAP não dispõe
ainda dos recursos requeridos para uma gestão eficiente e eficaz dos assuntos do mar e das
pescas: o peso das operações relacionadas com o PO Mar2020 é relativamente menor que o dos
outros fundos que gerem (não representa mais de 10% do trabalho do IFAP), mas é no entanto,
segundo o IFAP, igualmente exigente sobre os recursos disponíveis. Para colmatar esta
necessidade, o IFAP submeteu uma candidatura à Assistência Técnica do PO Mar2020 para
reforçar os meios e recursos alocados ao Programa.

Relativamente aos restantes OI, da auscultação realizada, poderá concluir-se que os recursos
alocados aos assuntos do PO Mar2020, são suficientes em termos de capacidade para responder às
solicitações que lhes são atribuídas. Existem alguns organismos com maiores dificuldades que
outros em termos de disponibilidade de recursos, mas a generalidade considera que para fazer face
ao volume de trabalho, as equipas integram recursos capazes para uma reposta adequada.

Parecem subsistir ainda algumas divergências na interpretação e aplicação das regras de
elegibilidade das operações e das despesas entre OI, para uma mesma tipologia de operações e
instrumento. Foi inclusivamente abordado na fase da auscultação dos atores a necessidade no
desenvolvimento de ações de esclarecimento centralizadas pela AG no que se refere à
interpretação do normativos de gestão e documentos de enquadramento regulamentar e
operacional do programa, junto dos vários OI e coordenações regionais.

Para o aprofundamento desta análise são igualmente importantes os resultados obtidos por via do
processo de inquirição dos candidatos e/ou promotores do PO Mar2020 (Anexo 8). Tendo presente
a diversidade de OI na gestão do Programa, verifica-se que 62% dos respondentes confirmam uma
opinião positiva ou muito positiva sobre a facilidade de comunicação com a AG e cerca de 18% uma
opinião menos favorável. Acresce que 73% (Figura A 12) dos respondentes ao inquérito revela uma
opinião positiva e muito positiva sobre a clareza das informações prestadas pela AG e/ou OI.

Por outro lado, 77% dos promotores inquiridos (Quadro A 33) revelam ter realizado pedidos de
esclarecimento junto das entidades envolvidas na gestão dos apoios do PO Mar2020 na fase de
preparação da candidatura. Destas entidades, a AG do PO Mar2020 é a mais solicitada, logo
seguida pelo IFAP, DRAP, GAL Pesca e DGRM (Quadro A 34).

De uma forma geral, em média, mais de 75% dos inquiridos confirma uma opinião positiva ou muito
positiva sobre a rapidez na obtenção de resposta e 73% na qualidade das respostas obtidas junto
destas entidades (Figura A 17). Subsiste, porém, algum espaço para melhoria por parte da AG do
PO Mar2020 e dos OI no respeitante à rapidez na prestação de esclarecimentos e qualidade das
respostas obtidas, sendo o IFAP o OI que recolhe o maior número de respostas a referir a questão
da rapidez nos esclarecimentos como um fator negativo e as DRAP os OI que mais terão que
melhorar na qualidade das suas respostas. De salientar que existem 4 respondentes do inquérito
que assinalaram como muito negativa a rapidez e qualidade de respostas que receberam da DRP
RAM.

Parece assim ficar evidente que o pressuposto de avaliação relativo à qualidade (eficácia) e
celeridade do apoio prestado aos promotores pela gestão (AG e OI) na fase de preparação das
candidaturas apresenta-se adequado, mas com possibilidade de melhoria.

A questão da qualidade das respostas técnicas dos OI foi igualmente assinalada no âmbito dos focus
group e das entrevistas realizadas, enquanto um fator a melhorar, sendo globalmente reconhecido
que é requerida alguma tecnicidade nos recursos afetos ao PO Mar2020, pelo que a respetiva
capacitação deveria ser promovida, principalmente na análise das candidaturas e dos pedidos de
pagamento.

No âmbito dos focus group realizados, foi ainda realçada a necessidade de se limitar o número de
pontos de contacto existentes, a qual que deriva, em grande medida, da existência de vários OI na
gestão do Programa. A criação de um ponto de contacto único para os pedidos de esclarecimento
relacionados com todos os assuntos do PO Mar2020 foi a solução indicada pela generalidade das
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entidades presentes nas sessões. Na opinião de alguns representantes dos OI, os procedimentos
administrativos continuam a ser muito consumidores de tempo, sendo muito difícil aos promotores
obter esclarecimentos por parte das estruturas técnicas. Seria importante melhorar a interação
com os promotores, reduzir a burocracia e reforçar os meios disponíveis para conseguir dar
respostas atempadas aos promotores. À semelhança do que já é feito pela DGPM (Gabinete
Investidor Mar) aquando da criação de um ponto de contacto único para os assuntos relacionados
com o acesso a apoios nos quais participam e coordenam (ex.: Mar2020, Fundo Azul, EEA Grants,
ITI Mar), a criação de um ponto único de contacto para todos os assuntos relacionados com o PO
Mar2020 (integrando os recursos do IFAP, das DRAP/DRP/DG e da AG) seria importante para
facilitar e agilizar a interação dos promotores com as entidades gestoras e com as estruturas
técnicas, reduzindo os tempos de resposta aos pedidos de esclarecimento e assim promovendo a
própria execução das operações.

É igualmente importante abordar a questão da capacitação da ACpara o desenvolvimento adequado
das suas funções de certificação de despesa e submissão de pedidos de pagamento junto da CE.
Como referido no âmbito da resposta à QA 2, o IFAP acumula as funções de entidade certificadora
e pagadora para o FEAMP, tendo sido questionada, no âmbito da auditoria recentemente realizada
(fevereiro de 2019) pelo Tribunal de Contas, se esta acumulação de funções seria a melhor solução
para “assegurar uma adequada segregação entre as funções de gestão e de certificação no quadro
do PO”. A este propósito, o IFAP garantiu que a segregação é efetiva, referindo que toda a
estruturação dos recursos do organismo se encontra segmentada por funções e não por setores.
Toda a informação (projetos e pedidos de pagamento) trabalhada pela unidade de gestão dos
pedidos de pagamento do IFAP é submetida no Sistema de Informação do IFAP (SIIFAP) pela AG e
respetivos OI, sendo depois processada (pagamentos e recebimentos) pelo subsistema autónomo
de contabilidade do IFAP. Após validação destas despesas, a informação considerada boa segue
para processamento da unidade do IFAP responsável pela certificação FEAMP do PO Mar2020 que
comunica diretamente com a CE, garantido a obtenção dos certificados, a conformidade das
declarações de despesas, dos pedidos de pagamento intercalares e das contas anuais do PO
Mar2020 (ver Figura A 2).

O IFAP confirma ainda, no âmbito da delegação de competências da AG, a capacidade para
assegurar os fluxos financeiros do FEAMP junto da CE, bem como o fluxo regular que permite
efetuar atempadamente os pagamentos aos beneficiários, sendo responsável por mobilizar junto da
Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) as operações específicas de tesouro
(OET) para que estiver autorizado por lei.

Realça-se do focus group sobre o modelo de gestão e governação que, apesar de estar definido e
implementado um sistema de gestão e controlo para o PO Mar2020, quer a AG, quer alguns OI,
entre os quais o IFAP não se sentem confortáveis na execução de algumas das responsabilidades
que lhes foram delegadas. Parece claro que nas instituições onde se regista uma carência de
recursos técnicos, agravada por uma capacidade de recrutamento reduzida (problema transversal a
vários organismos), essa limitação de recursos inviabiliza de certa forma uma adequada e eficiente
gestão das tarefas, salientando-se no caso do IFAP, dificuldades de monitorização da execução,
certificação de despesa e auditoria. Segundo referido no focus group, “mais recursos tornariam
certamente os processos mais fluidos”.

Por outro lado, a responsabilidade do controlo de qualidade da análise dos pedidos de pagamento
deveria estar concentrada na AG, procedimento que foi delegado no IFAP com a justificação de
insuficiência de recursos na AG.

Por último, importa realçar a importância neste contexto, da existência de eventuais
constrangimentos e/ou elementos facilitadores na articulação entre AG, OI e promotores. O
sistema de informação de suporte à gestão constitui, enquanto pressuposto de um adequado
modelo de governação (com estruturas e processos adequados para a implementação do PO), um
instrumento fundamental para garantir a eficácia e a eficiência da gestão neste domínio. É
importante analisar a robustez, funcionalidade e adequação deste sistema enquanto instrumento
de gestão, que se pretende facilitador da relação e articulação entre AG, OI e promotores,
(cor)respondendo a necessidades de prestação de informação a nível interno (AG, OI) e externo
(promotores, beneficiários). A análise do sistema de informação do PO Mar2020 é detalhada na
próxima QA (QA4).
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QA 4: Encontram-se estabelecidos os procedimentos
administrativos ao longo do ciclo de vida do
projeto?

Os procedimentos e mecanismos processuais adotados pelas entidades envolvidas na gestão e
pelos promotores dos projetos aprovados no âmbito do PO Mar2020 encontram-se, em regra,
devidamente estabelecidos no correspondente Manual de Procedimentos, bem como em
normativos e manuais complementares. Contudo, não é totalmente clara a explicitação dos
procedimentos relativos aos sistemas de informação, cujas operacionalização e comunicação,
bem como acessos, não garantem uma eficiente e eficaz gestão dos apoios. Tendo em vista a
simplificação de procedimentos, deveria ser ponderada a adoção da metodologia de custos
simplificados em várias medidas do Programa.

Questão de avaliação focalizada na gestão e acompanhamento

O Portugal 2020 assume como princípio orientador a simplificação de procedimentos que,
associada à redução dos custos administrativos suportados pelos stakeholders, contribui para uma
maior equidade das oportunidades no acesso aos financiamentos estruturais, a orientação dos
apoios para as efetivas necessidades dos potenciais beneficiários e uma gestão mais transparente e
eficiente dos FEEI. O objetivo último consiste em salvaguardar a segurança dos sistemas de gestão
e controlo, bem como a robustez e a coerência global da prática decisional e regulamentar.

A existência de procedimentos que facilitem o arranque, a implementação e a gestão dos projetos
financiados emerge como uma dimensão crítica da operacionalização do PO Mar2020. Estes
procedimentos e respetivas ferramentas de suporte devem ser eficazes, eficientes e permitir, por
um lado, aos candidatos/beneficiários uma focalização nos aspetos determinantes das intervenções
e, por outro lado, à AG e aos OI (nas competências delegadas) o cumprimento das disposições
regulamentares. Pretende-se, assim, encurtar os prazos administrativos associados a cada fase,
gerir de forma eficiente os processos e os recursos, acompanhar as realizações e os resultados,
produzir outputs de qualidade e no prazo estabelecido, bem como recomendar ajustamentos ao
longo do período de programação.

Os procedimentos do PO Mar2020 estão devidamente estabelecidos no Manual de Procedimentos
do PO Mar2020, tendo este sofrido uma revisão em 2017, face à sua redação inicial. Neste manual
encontram-se sistematizados os “procedimentos e mecanismos processuais e regras nacionais e
comunitárias em que a Autoridade de Gestão do 2020 e demais entidades intervenientes na gestão
do programa operacional PO Mar2020, se suportam para cumprimento das suas competências
(próprias ou delegadas consoante o caso), bem como os procedimentos que os beneficiários devem
adotar na apresentação das candidaturas e durante o período de vigência das operações”.

Para além do Manual de Procedimentos do PO Mar2020, estão igualmente definidos um conjunto
adicional de normativos e manuais, com o objetivo de enquadrar e aprofundar alguns dos
procedimentos, entre os quais se destacam os apresentados no Anexo 4 (normativos de gestão).

Os vários procedimentos encontram-se agregados em momentos administrativos específicos que
compõem as fases do ciclo de vida das operações, sendo atribuídos de forma clara às equipas que
serão responsáveis pela sua aplicação, bem como definidos de forma detalhada os procedimentos
necessários realizar para o seu correto cumprimento.

Apresenta-se, no quadro Quadro A 17, uma sistematização dos principais procedimentos
identificados, devidamente atribuídos aos respetivos responsáveis, bem como as plataformas onde
terão de ser realizados.

Dos vários momentos de auscultação realizados parece prevalecer uma opinião unânime da parte
dos organismos de gestão da necessidade urgente de se simplificarem procedimentos
administrativos, em particular na fase da análise da execução.
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No caso particular dos GAL-Pesca, foi referenciado por estes organismos, como uma limitação em
termos de procedimentos – devido à carga burocrática que implica e ao tempo que demora – a
necessidade de reencaminhamento dos processos para análise das DRAP.

Foi igualmente assinalada a necessidade de se definirem procedimentos administrativos específicos
ao nível da elegibilidade das candidaturas e da validação da execução dos projetos afetos às
medidas das RUP, PCP e PMI, que deveriam ser diferentes das restantes, face à natureza dos seus
projetos e beneficiários, uma vez que apresentam outro tipo de limitações (ex: restrições de
contratação pública). Parece haver nestes casos, devido à alteração de paradigma de uma gestão
direta para uma gestão partilhada, e noutros como a execução das EDL, uma desadequação do
modelo de gestão, que estava anteriormente articulado para financiar despesas de investimento e
que agora é utilizado também para financiar despesas de funcionamento.

Existem alguns procedimentos específicos que poderiam ser melhorados e que foram identificados
no âmbito da auscultação dos stakeholders, em sede dos focus group realizados, e que se prendem
na maioria das vezes com a simplificação de procedimentos de validação de despesas. No caso
específico das operações das medidas de apoio à pesca e à aquicultura, é salientado que o detalhe
exigido nas candidaturas é excessivo e os orçamentos para os equipamentos ficam rapidamente
desatualizados. Neste caso concreto, é sugerida a possibilidade de se definirem apenas os
requisitos técnicos dos equipamentos, evitando-se assim alterações ao longo da execução dos
projetos. Foi ainda referida a necessidade de revisão dos critérios definidos para a elegibilidade das
despesas, nomeadamente as realizadas a bordo de navios, sugerindo-se que se pudesse, por
exemplo, considerar um valor per diem, sem requerer a discriminação e submissão de todas as
despesas efetivamente incorridas. Sugere-se ainda, de forma geral, a transposição para o caso do
FEAMP da medida “Carimbo Zero” do Portugal 2020, já aplicada noutros FEEI.

Outra sugestão assinalada ao nível da melhoria dos procedimentos, seria a opção pela aplicação,
em medidas concretas (como por exemplo na medida relacionada com a Recolha de Dados no
Quadro da Política Comum das Pescas, nas medidas da Política Marítima Integrada e nas medidas
Inovação e Conhecimento e Proteção e restauração da biodiversidade da Prioridade 1) e com
exceção da medida de apoio à transformação, da metodologia dos custos simplificados. A sua
adoção facilitaria os procedimentos de validação da execução, colocando um maior enfoque na
execução física (versus execução financeira). Em paralelo, poderia ponderar-se a aplicação de
metodologias de caraterização da despesa (custos padrão) mais alargadas, mesmo para funções
compostas, facilitando, assim, a análise de despesa. Para tal, será necessário repensar a
arquitetura das medidas, que passariam a adotar custos de referência.

A adoção deste tipo de medidas de simplificação acarreta, no entanto, um trabalho prévio de
preparação dos normativos, procedimentos e orientações técnicas que exige da AG um
conhecimento técnico aprofundado dos setores e das atividades que vão ser apoiados por esses
instrumentos. Por outro lado, exige também ações de sensibilização, junto do público alvo, sobre as
implicações que esses procedimentos acarretam ao nível das elegibilidades de despesa, execução
dos projetos e cumprimento de metas, pelo que a sua aplicação parece poder apenas fazer sentido
no âmbito da preparação de um próximo ciclo de programação.

A definição dos normativos de enquadramento das medidas deveria ser, na opinião dos
stakeholders afetos à gestão do PO Mar2020, em particular dos OI, mais adaptada às
especificidades nacionais e territoriais e com maior “sensibilidade” da realidade setorial que
pretende estimular. O regulamento geral (europeu) do FEAMP limita, na sua redação, a aplicação de
medidas específicas que poderiam ser mais vocacionadas para as necessidades da procura
nacional.

Por outro lado, a especificidade dos projetos do Mar exige uma gestão e acompanhamento da
execução que deveria promover a proximidade entre a AG/OI e os respetivos promotores, para que
não se torne demasiado “genérica” e/ou “burocrata”. Esta proximidade nem sempre é exequível
tendo em conta a situação atual de sobrecarga dos recursos disponíveis ao nível da gestão, que
acumulam as funções de “análise e acompanhamento técnico” com as de “gestão administrativa e
processual”.

A existência de mais orientações técnicas e de gestão específicas que permitam uma maior
precisão dos normativos e portarias que definem estes instrumentos, permitiria uma maior
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harmonização não só da aplicação das regras por parte dos OI como também uma maior
clarificação e objetividade na sua interpretação por parte dos promotores e beneficiários, o que
facilitaria também os momentos de auditoria e de verificação. Competirá à AG, enquanto entidade
responsável pela operacionalização dos instrumentos de política, garantir a criação deste tipo de
orientações de precisão sempre que a regulamentação especifica nacional e comunitária admita
interpretações ambíguas ao nível das suas regras (promovendo assim a aplicação do “primado da
política” sobre o “primado da auditoria”).

Face ao exposto, e tendo presente o pressuposto de avaliação relativo à clareza e compreensão dos
instrumentos, formulários e guias, pode-se dizer que os regulamentos, os AAC, os critérios de
seleção e os formulários de candidatura e respetivos guias são na sua maioria das vezes claros e
acessíveis, contribuindo para a mobilização de uma procura qualificada, existindo no entanto
espaço para melhorias, em particular no ajustamento dos regulamentos e portarias às necessidades
e características especificas da procura nacional.

Relativamente aos procedimentos de lançamento dos concursos, estes parecem adequados, sendo
a sua definição da responsabilidade da AG e a sua comunicação devidamente publicada no site do
PO e do PT2020, bem como reforçada nos sites dos respetivos OI.

Da análise do pressuposto de avaliação relativo à adequação e cumprimento do calendário de
concursos, este apesar de não ter sido regular nalgumas medidas, tem sido cumprido, promovendo
a previsibilidade dos apoios (com exceção de alguns momentos em particular no arranque do
Programa), o planeamento das decisões de investimento, a eficiência na afetação de recursos nos
OI e a gestão das dotações por parte da AG (apesar de algumas restrições identificadas nas RA).

A utilização de um modelo misto, em que prevalece a tipologia de aviso em contínuo para um
conjunto alargado de medidas e da tipologia de concurso com prazos para a receção das
candidaturas para as medidas de apoio ao investimento empresarial, é considerada pela totalidade
dos atores como justa e adequada. No caso das Regiões Autónomas (RA), o modelo em contínuo
parece adaptar-se melhor aos ritmos e às caraterísticas da procura bem como às limitações em
termos de disponibilidade de recursos na gestão do Programa.

Relativamente à definição dos avisos, nos momentos de auscultação dos stakeholders foi referida a
necessidade, conforme já mencionado na QA3, de existir uma melhor articulação entre a
coordenação do orçamento disponível no PO (da responsabilidade da AG do Continente) passível de
poder ser alocado aos AAC da responsabilidade da Coordenação da AG nas Regiões Autónomas.
Apesar da Coordenação Regional das RA ter autonomia para redigir os textos dos AAC, incluindo a
consideração de majorações e especificidades regionais, nalgumas medidas tem que ter aprovação
prévia do(a) Gestor(a) sobre a dotação financeira permitida alocar, uma vez que esta depende da
disponibilidade orçamental do PO nesse momento.

No que se refere à operacionalização dos procedimentos, esta é realizada em plataformas
eletrónicas, sendo a principal o Sistema de Informação Integrado das Pescas (Si2P), alojado numa
plataforma eletrónica da DGRM, e que comunica através de webservices (WSinv2020): i) com o
sistema de informação do IFAP (SIIFAP/iDigital) num conjunto alargado de procedimentos de
execução e gestão; e ii) com o Sistema de Informação (SI) do Portugal2020 (SI PT2020) no âmbito
da verificação da fiabilidade dos beneficiários e de outros procedimentos, como a criação dos AAC.
A AG do PO Mar2020, em articulação com a AD&C, tem previsto a implementação, no Portal do
Portugal2020, de uma ligação ao módulo de candidaturas do PO Mar2020.

Da análise do Manual de Procedimentos da AG e da DSGC é possível concluir que não é totalmente
clara a explicação dos procedimentos relativos aos sistemas de informação envolvidos na gestão do
ciclo de vida dos projetos do PO Mar2020, bem como da sua comunicação e interoperabilidade.

Como referido, existem, no essencial, dois sistemas de informação principais relativamente
autónomos e segregados, sendo estes o Si2P e o SIIFAP. Na fase de candidatura, é utilizado o
sistema de informação Si2P, da responsabilidade da AG do PO Mar2020, o qual é alimentado pelas
candidaturas submetidas no formulário do Balcão no site do PO Mar2020, e pelos registos das
candidaturas submetidas em papel quer no Continente quer nos Açores e na Madeira e
posteriormente carregadas no sistema por cada OI. Já na fase da contratualização dos apoios, de
análise dos pedidos de pagamento e da respetiva liquidação, é utilizado o sistema de informação da
responsabilidade do IFAP (SIIFAP).
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O Si2P, sendo um sistema integrado (DGRM), suporta os módulos aplicacionais correspondentes às
áreas operativas do setor, bem como os módulos do sistema de gestão e comunicações dos vários
programas cofinanciados pela União Europeia (onde se inclui o PO Mar2020), assegurando também
a produção da informação estatística primária do setor da pesca, que incumbe à DGRM enquanto
órgão delegado do Instituto Nacional de Estatística (INE).

As candidaturas são realizadas pelo beneficiário ou por uma entidade consultora do beneficiário em
plataforma própria para tal, no balcão PO Mar2020 no site do Programa. Após a receção das
candidaturas pelos OI, estes têm de retirar os dados dos documentos do Balcão Mar2020 ou das
versões em papel e carrega-los na plataforma do Si2P. São os OI que verificam a conformidade das
candidaturas (através de check list), podendo solicitar esclarecimentos adicionais aos beneficiários,
se necessário. É realizada, primeiramente, uma análise de elegibilidade do beneficiário, pelos OI e,
posteriormente, a análise técnica, económico-financeira e estratégica pela AG ou pelos OI,
passando também pelo controlo de qualidade. Após a análise, as decisões são comunicadas aos
beneficiários por intermédio dos OI, não havendo uma comunicação direta entre o SI2P e os
beneficiários. As candidaturas com parecer positivo são comunicadas ao IFAP através do registo
dessas decisões no SIIFAP, feito pelo OI ou AG, para posterior emissão pelo IFAP do termo de
aceitação, num prazo de 60 dias.

Para a contratação do projeto em questão, os dados são transferidos do Si2P para o SIIFAP,
recorrendo ao webservice WSinv2020. A fase de execução inicia-se após a assinatura do termo de
aceitação por parte do beneficiário.

No que se refere ao acompanhamento da execução das operações aprovadas, todos os
procedimentos - desde a assinatura do termo de aceitação até à análise dos pedidos de pagamento,
a respetiva validação, controlo de qualidade e liquidação - são registados no SIIFAP (plataforma
iDigital). Este sistema de informação concentra toda a informação da execução e pagamentos das
operações do PO Mar2020, bem como toda a informação sobre a certificação do FEAMP junto da
CE. Cada um dos OI com responsabilidades na análise dos pedidos de pagamento das operações do
PO Mar2020 utiliza o SIIFAP para proceder ao desenvolvimento dos seus pareceres, tendo o IFAP
estabelecido, neste sistema, procedimentos automáticos de controlo de qualidade, replicando
metodologias que já utiliza no âmbito da gestão da execução de outros programas que também são
da sua responsabilidade, como o Programa de Desenvolvimento Rural.

Da auscultação das entidades de gestão, em particular dos OI, parece evidente que existe muito
trabalho ainda por fazer para se poder falar na existência de um sistema de informação adequado.
Muitas das tarefas relacionadas com a gestão de informação são ainda feitas manualmente. O
carregamento da informação submetida no Balcão 2020 tem que ser transferido manualmente
para o Si2P pelos técnicos dos OI e da AG. Após análise e apreciação da AG, o processo e decisão
da audiência prévia é comunicado pelos OI aos promotores por e-mail, não existindo um
procedimento automático. Para o caso das operações aprovadas, a AG tem que submeter no SIIFAP
os dados da candidatura que estão no Si2P uma vez que os sistemas não comunicam de forma
automática.

No caso de medidas com um maior número de candidaturas (regime de compensação), que podem
chegar às várias centenas, a carga burocrática para os técnicos dos OI pode tornar-se bastante
restritiva uma vez que têm de registar a informação de cada candidatura em 3 sistemas de
informação diferentes e articular os vários níveis de responsabilidade.

Por outro lado, apesar de se encontrarem estabelecidas as ligações, via webservices, entre o Si2P e
o SIIFAP, existe muita informação residente no sistema de informação do IFAP, relativa à execução
das operações do PO Mar2020 sobre a qual a AG não tem acesso (nem de forma direta, via
consulta ao sistema, nem por via de reportes pré-definidos), sendo necessário muitas vezes a
solicitação formal por parte da AG de tal informação, que deveria ser possível aceder de forma
direta no Si2P.

O sistema informação do IFAP encontra-se ilustrado na Figura A 1, onde se observa o ciclo de vida
dos procedimentos de gestão da execução (iDigital) das operações registadas no SIIFAP, nas quais
se incluem as do PO Mar2020. Nesta ilustração do IFAP, verifica-se que os procedimentos de
recolha e tratamento dos pedidos de pagamento implementados no SIIFAP foram desenhados para
acomodar mais do que um PO, não havendo distinção nos procedimentos entre pedidos de
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pagamento de cada PO.

Deve-se salientar que o sistema iDigital do SIIFAP está desenhado tendo por base as exigências
procedimentais da execução das operações que têm maior peso na gestão do IFAP e que são as
operações do PDR2020, uma vez que as operações do PO Mar2020 têm um peso menor na
estrutura do IFAP. Grande parte dos desenvolvimentos nos módulos do SIIFAP e na arquitetura dos
formulários e menus utilizados para as operações do PO Mar2020 decorrem muitas vezes de
necessidades de implementação da gestão das operações apoiadas pelo PDR2020.

Muitos dos pedidos de alteração da AG no que se refere a especificidades nos formulários ou
normas e procedimento de análise específicos para as operações apoiadas pelo PO Mar2020 nem
sempre são passíveis de implementar pelo IFAP, pois requerem a alteração da arquitetura de
sistema de informação que está muito ancorada em procedimentos desenhados para a validação da
execução das operações afetas a mais do que um Fundo Comunitário, o que exige uma
harmonização que não é fácil de excecionar.

No decurso dos focus group já realizados, foi assinalado pelos stakeholders presentes, em
particular pelos representantes de alguns OI, que o sistema de informação (iDigital) é relativamente
difícil de operar e não é amigável para o utilizador.

Alguns OI realçam que os beneficiários revelam dificuldades na interação com a plataforma do
IFAP, registando alguma dificuldade na sua utilização, em particular no que se refere ao
preenchimento dos formulários e na submissão dos pedidos de pagamento devidamente instruídos,
o que atrasa o trabalho dos OI na sua validação.

No que se refere à dificuldade de utilização da plataforma iDigital (SIIFAP), o IFAP revela que
nalguns casos existe efetivamente uma necessária adaptação, não só dos utilizadores (organismos
públicos), como do próprio sistema de informação (formulários), à tipologia dos apoios em causa,
em particular no que se refere aos apoios mais direcionados para projetos de financiamento dos
organismos (P3 e P6), que diferem muito dos tradicionais modelos criados para financiar despesas
de investimento.

No entanto, no caso dos apoios ao investimento, existem efetivamente alguns promotores que
apresentam dificuldades em cumprir com as exigências do sistema, mas que essas não se devem à
sua desadequação, antes às exigências implícitas na sua desmaterialização, que nem sempre são
acompanhadas pelos promotores, ficando estes retidos nos parâmetros de validação dos
formulários por incumprimento dos critérios de conformidade. O SIIFAP está parametrizado para
validar todos os parâmetros no momento da submissão da informação, exigindo a inclusão de toda
a documentação necessária, exigência esta criada para evitar o erro e a desconformidade e que
nem sempre é cumprida pelos utilizadores.

É igualmente reivindicada, na ótica da gestão, a existência de um sistema integrado que permita
consultar todo o ciclo de vida das candidaturas. A integração do Si2P com o SIIFAP deveria ser
revista e automatizada, devendo os responsáveis da AG do PO Mar2020 e do IFAP estabilizar todo
o tipo de informação que é necessário assegurar no sistema de informação para que se garanta
uma boa gestão do Programa, quer ao nível do backoffice, quer na relação com os promotores e
beneficiários na gestão diária dos seus projetos.

Acresce que ainda persiste a limitação do acesso à informação das candidaturas que tiveram de ser
inicialmente submetidas em papel na fase de arranque do Programa, continuando todas as
atualizações a estas candidaturas a ser feitas com recurso à submissão da informação em papel,
não estando a ser refletidas no sistema de informação ao ritmo necessário e de forma articulada
entre a gestão e os beneficiários (de acordo com os testemunhos recolhidos nos focus group estas
atualizações não parecem estar a ser refletidas no sistema do lado dos beneficiários).

Foi ainda salientado pelos OI que o processo de digitalização que decorreu durante o período da
avaliação e por não estar devidamente integrado, na maioria das situações não trouxe, ao nível dos
procedimentos administrativos, grandes benefícios operacionais do lado da gestão, uma vez que a
análise da informação (candidaturas e operações) continua a ter que ser feita fora do sistema (em
pdf, Excel e, nalguns casos, ainda em papel) e posteriormente carregada pela gestão em vários
sistemas de informação distintos, tornando-se pouco eficiente.

Tendo em consideração o pressuposto de avaliação sobre o sistema de informação, face aos dados
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recolhidos verifica-se que o pressuposto não está garantido, uma vez que o sistema de informação
de suporte e os instrumentos de comunicação não permitem uma efetiva boa gestão do ciclo do
projeto nem promovem a eficiência da gestão.

Na ótica do utilizador, em particular no que se refere aos sistemas de informação do Programa, em
particular a sua plataforma de entrada e comunicação (o site do PO Mar2020), a generalidade das
entidades auscultadas no inquérito (mais de 82%) considera positiva ou muito positiva a informação
apresentada, (78%) a disponibilidade de acesso e rapidez de processamento da página, existindo
margem de melhoria na facilidade de pesquisa dos menus (Figura A 12 do Anexo 8). Já no que se
refere à facilidade de acesso e preenchimento dos formulários, upload de documentos e submissão
de candidaturas, quase cerca de 21% das respostas em média são negativas, existindo também uma
maior percentagem de respondentes que não têm opinião, pelo que há um claro espaço de melhoria
nestas temáticas que deve ser considerado pela gestão do Programa, assinaladas igualmente por
alguns OI.

Esta questão ganha relevância quando analisadas as respostas dos inquiridos (Anexo 8) sobre a
adequabilidade da documentação e materiais de suporte aos instrumentos do PO Mar2020, na qual
revelam que apesar, de predominar uma opinião positiva (média de 74%) sobre a clareza dos
regulamentos específicos, das informações prestadas pela AG e/ou OI, dos AAC, dos critérios de
seleção e dos conteúdos dos manuais de apoio ao utilizador (Figura A 16), regista-se uma opinião
menos positiva sobre a clareza das normas e orientações técnicas, sobre a simplicidade de
preenchimento dos formulários de candidatura e em particular sobre a quantidade da
documentação solicitada na candidatura.

Também nos focus group foram pelos OI referidas estas dificuldades por parte dos promotores,
destacando-se alguma falta de clareza nos manuais do utilizador bem como a dificuldade dos
beneficiários em perceber alguns campos de preenchimento dos formulários e que tipo de
documentos têm de apresentar na candidatura.

Foi salientada a necessidade de se desenvolverem mais ações de esclarecimento e formação junto
dos potenciais beneficiários de como se preenchem os formulários e suportados por manuais de
apoio ao preenchimento mais detalhados.

No que se refere ao ciclo de execução dos projetos, em média, quase 88% dos inquiridos (Figura A
18) tem uma opinião positiva ou muito positiva sobre os procedimentos de contratualização dos
apoios, descendo esta percentagem para os 67% nas ações de verificação e controlo no local, e
para os 65% no prazo de liquidação dos pagamentos. Os procedimentos que apresentam espaço
para melhoria e obtiveram respostas menos positivas são, no essencial, os procedimentos
relacionados com o prazo de análise dos pedidos de pagamento, o preenchimento e submissão dos
pedidos de pagamento e com a adequação dos indicadores de resultados dos projetos.

Num dos estudos de caso o promotor reforça esta dificuldade. Apesar de reconhecer que a
submissão da informação das candidaturas via plataforma online se traduziu numa melhoria do
processo, e considerar adequados os novos formulários e materiais de suporte relativos aos
sistemas de informação, o promotor entende que a submissão de pedidos de pagamento no sistema
de informação do IFAP é ainda demasiado trabalhosa e morosa, em particular devido à quantidade
de anexos que são exigidos adicionar (quatro documentos por fatura).

Tendo presente o pressuposto de avaliação relacionado com o sistema de informação na ótica do
utilizador promotor, poder-se á dizer que apesar do sistema de informação facilitar o cumprimento
das obrigações e procedimentos por parte dos candidatos e promotores, ainda existem algumas
melhorias necessárias desenvolver para que este se torne num elemento estruturante na
operacionalização e implementação do Programa.

Por fim, na fase de monitorização do ciclo de vida dos projetos, importa realçar que a
implementação de medidas de acompanhamento implica necessariamente a definição de
indicadores e metas de desempenho que devem ser cumpridas ao nível da execução física e
financeira dos projetos. Neste âmbito, quando confrontados com a antecipação das suas
expectativas relativamente à execução do projeto nos termos em que foram contratados, os
inquiridos confirmam a adequabilidade dos objetivos e metas definidas, uma vez que mais de 92%
dos respondentes afirma uma execução dos valores de investimento e 89% um alcance das metas
previstas nos indicadores de acordo com o contratado. Relativamente à capacidade de execução
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dos seus projetos, a capacidade de cumprimento com os prazos de calendarização são os que
apresentam uma maior percentagem de dificuldades de cumprimento (Quadro A 41). Por outro
lado, quase 62% dos inquiridos considera como positiva ou muito positiva a adequação dos
indicadores de resultados dos projetos (Figura A 19). De referir que a avaliação sobre o sistema de
recolha, análise e monitorização de resultados financeiros e indicadores do MAR2020 é feita de
forma mais aprofundada na QA 9.

Quando comparado com o Quadro Comunitário anterior (Figura A 18), cerca de 41% dos inquiridos,
em média, apresenta uma opinião negativa sobre a evolução do Quadro de Referência Estratégico
Nacional (QREN) para o Portugal2020, em particular no que se refere à adequação dos apoios às
necessidades e aos objetivos da economia do Mar, bem como aos procedimentos administrativos:
clareza e simplicidade dos regulamentos, normas e orientações técnicas (para mais de 35% dos
respondentes ao inquérito, esta evolução para o PT2020 foi negativa), seguida da previsibilidade
na abertura de concursos (32% de opinião negativa), o mesmo se verificando para as condições de
elegibilidade dos promotores e dos projetos (32% dos respondentes menciona uma evolução
negativa e muito negativa face ao QREN).
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QA 5: As medidas implementadas são eficazes para
atingir os objetivos do PO Mar2020 no que
respeita a desenvolvimento económico (de
negócio)?

O Programa reúne um conjunto de meios financeiros suscetíveis de gerar efeitos quantitativos
relevantes sobre o desenvolvimento económico do negócio no setor da pesca e da aquicultura. As
medidas implementadas, em particular no domínio das pescas, parecem suscitar efeitos
qualitativos mais relevantes na melhoria das condições de eficiência coletiva do setor do que
apoio direto ao investimento produtivo. Nesta área alguns condicionamentos do quadro
regulamentar comunitários parecem revelar-se desadequados às características do setor das
pescas em Portugal, condicionando a melhoria do desenvolvimento do negócio.

Tipos e relevância quantitativa dos efeitos esperados

Os princípios orientadores da programação do FEAMP e do PO Mar2020, no atual período de
programação sublinham uma maior necessidade de garantir a eficácia por via de um incremento na
orientação para os resultados e de uma maior focalização dos apoios. A presente QA, centrada na
análise da eficácia dos efeitos da concretização dos objetivos do Programa na melhoria do
desenvolvimento económico da atividade, assume por isto uma relevância acrescida.

Tendo em consideração que, nesta fase, o nível de execução do PO Mar2020 é baixo e a proporção
de projetos apoiados que já se encontram encerrados é ainda diminuta não é possível verificar os
efeitos efetivos das operações sobre o desenvolvimento do negócio. Deste modo a analise efetuada
e as conclusões obtidas são fundamentalmente baseadas em expetativas sobre os efeitos
previsionais, resultante da dinâmica de procura revelada, dos elementos apresentados em fase de
apresentação das candidaturas  e, sobretudo, do processo de auscultação de atores, em que foi
possível confrontar e triangular informação, com os principais stakeholders, sobre as perspetivas
para os efeitos esperados  das operações apoiadas no desenvolvimento económico da fileira das
atividades das pescas e do mar.

Em termos globais o PO Mar2020 visa contribuir para a concretização dos resultados e impactos da
estratégia Europa 2020 nos seguintes objetivos temáticos:

· OT3 - Melhoria da competitividade das PME, do setor agrícola (para o FEADER) e do setor
das pescas e da aquicultura (para o FEAMP);

· OT4 - Apoio à transição para uma economia assente num baixo nível de emissões de
carbono em todos os setores;

· OT6 - Preservação e proteção do ambiente e promoção da eficiência dos recursos;

· OT8 - Promoção do emprego sustentável e de qualidade e apoio à mobilidade laboral.

Estes objetivos temáticos refletem-se de forma diferenciada na estrutura de PI em que o Programa
se encontra organizado:

· As prioridades Pescas e Aquicultura envolvendo os quatro objetivos temáticos mobilizados
pelo programa;

· As prioridades PCP e PMI envolvendo o OT6-Preservação e proteção do ambiente e
promoção da eficiência dos recursos; e

· As Prioridades Comercialização e Transformação e DLBC, mobilizando, respetivamente os
OT3 - Melhoria da competitividade das PME do setor das pescas e da aquicultura e o OT8 -
Promoção do emprego sustentável e de qualidade e apoio à mobilidade laboral.
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Do ponto de vista da leitura dos efeitos do cumprimento dos objetivos do PO sobre o
desenvolvimento do negócio é igualmente relevante distinguir entre instrumentos destinados a
apoiar diretamente os agentes económicos envolvidos no setor e os instrumentos que visam
dinamizar atividades de natureza transversal, melhorando as condições de eficiência coletiva e de
suporte ao desenvolvimento económico do negócio.

As prioridades P3 - Política Comum de Pescas e P6 - Política Marítima Integrada estão naturalmente
orientadas para intervenções deste segundo tipo, mobilizando fundamentalmente entidades
publicas ou entidades privadas sem fins lucrativos ligadas ao sistema científico e tecnológico
nacional. Já nas restantes prioridades do Programa é possível encontrar situações em que
coexistem medidas orientadas para este tipo de stakeholders com outras medidas orientadas para
os apoios diretos a promotores privados ou envolvendo ainda entidades representativas das
empresas e dos empresários em nome individual.

Finalmente, importa ainda distinguir que, ao nível das tipologias de operações, o Programa
intervém,  não apenas em projetos na área do investimento, mas também engloba medidas de apoio
direto ao rendimento dos beneficiários (como por exemplo a medida 7 da P1, Apoio às cessações
temporárias) e, ainda, operações onde prevalecem as despesas de funcionamento corrente (como
por exemplo, a medida 1, recolha de dados no quadro da P3, Politica Comum de Pescas).

Considerando a distinção entre apoios ao investimento, na aceção ampla dos FEEI, por um lado, e
apoios ao rendimento (por exemplo, cessações temporárias) e à realização de atividades de
funcionamento corrente (por exemplo Prioridades P3 e P6), por outro, verifica-se que cerca de 75%
do valor do Fundo se destina a intervenções de investimento de natureza estrutural.

No conjunto das operações fundamentalmente destinadas a agentes económicos de natureza
privada, envolvidos diretamente no negócio, os valores de Fundo representam cerca 55% do total da
verba programada a intervenções de investimento.

Este valor de apoio a operações de investimento a entidades de natureza privada, quando
anualizado, corresponde a cerca 44% das despesas de investimento médias realizadas pelas
empresas do setor7 nos anos de 2017 e 2018.

Esta relativização dos valores de Fundo programados no PO MAR2020, com a dimensão dos valores
de investimento privado do setor, devendo ser analisada com o cuidado que decorre das hipóteses e
fontes de informação utilizadas, evidencia que os montantes de Fundo previstos têm uma
importância significativa para o setor e que por este facto os impactos qualitativos (positivos,
negativos ou ausência de efeitos) suscitados pelas intervenções terão, pela sua abrangência, uma
relevância quantitativa importante no desenvolvimento económico do negócio.

Em termos qualitativos a expetativa dos efeitos esperados das intervenções apoiadas para o
desenvolvimento do negócio é muito diferenciada consoante as áreas e tipos de intervenção do
Programa.

Efeitos qualitativos na área das pescas

A necessidade de equilibrar o desafio da sustentabilidade da atividade com a melhoria da
competitividade das empresas do setor, evidenciada na forma como o objetivo da prioridade se
encontra redigido, isto é, “Promover uma pesca ambientalmente sustentável, eficiente em termos
de recursos, inovadora, competitiva e baseada no conhecimento” coloca desde logo a necessidade
de realizar uma arbitragem entre a competitividade da atividade no curto prazo e a sua
sustentabilidade a médio e longo prazo.

Este aspeto, bem compreendido e assimilado pela generalidade dos stakeholders envolvidos, parece
ter levado a um reforço, no quadro regulamentar de âmbito comunitário, de orientações visando
condicionar determinados tipos de investimento e de apoios que, não considerando as
características do tipo de pesca e de frota envolvida, levam a um desenho de instrumentos de apoios

7
Considerando o valor médio anual, para os anos de 2017 e 2018, das despesas de investimento das empresas privadas do

setor das Pescas e Aquicultura, apurado no Sistema de Contas Integradas da Empresa do INE.
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pouco adequados às necessidades de reestruturação e rejuvenescimento da frota de pesca nacional.
Esta relativa desadequação é visível na fraca adesão revelada por algumas medidas vocacionadas
para os apoios diretos aos agentes económicos do setor da pesca, pelo que não serão expetáveis
grandes efeitos de natureza qualitativa e quantitativa no rejuvenescimento do setor quer em termos
de protagonistas quer em termos da respetiva frota de pesca.

No domínio das intervenções de natureza transversal, visando a melhoria das condições de
eficiência coletiva e de suporte ao desenvolvimento económico do negócio, em particular na medida
Portos de Pesca e, num segundo plano, nas intervenções em matéria de inovação e conhecimento e
de proteção e restauração da biodiversidade parecem estar reunidas condições para realização dos
resultados programados, com efeitos relevantes nas condições de desenvolvimento do negócio da
atividade das pescas.

Efeitos qualitativos na área da aquicultura

No domínio da aquicultura existe uma expetativa positiva sobre o desenvolvimento do negócio por
via do efeito de demonstração que os investimentos em curso nos domínios do desenvolvimento
sustentável da aquicultura e da promoção da saúde e do bem-estar animal podem gerar no
incremento do número de iniciativas e projetos. Nota-se, no entanto, que esta maior expetativa é
igualmente desequilibrada entre as intervenções que atuam sobre as condições de eficiência
coletiva (conhecimento e inovação, ligados a instituições do SCTN) e de projetos ligados diretamente
à expansão e surgimento de novas unidades produtivas onde a espectativa existente é menos
favorável. Neste domínio em particular parece ser necessário introduzir algumas alterações em
termos de elegibilidade de despesas e de articulação e simplificação nos processos de
licenciamento.

Por outro lado, parece relevante definir bem as espécies de aposta uma vez que o sucesso e a
sustentabilidade das unidades de produção aquícolas, independentemente de se focarem em
espécies novas ou já exploradas, está muito dependente de atividades intensivas em conhecimento
e requere uma curva de aprendizagem exigente e de ritmos de maturação das primeiras produções
que devem ser acauteladas, pelo que existem espécies que garantem investimentos mais
sustentáveis e rentáveis e por conseguinte, mais competitivos.

Efeitos qualitativos na área da transformação e comercialização

Na área da transformação e comercialização é expetável que sejam gerados um conjunto de efeitos
relevantes quer em termos de expansão da produção quer em termos de modernização do setor.

O desenvolvimento de planos de comercialização das organizações de produtores esta a gerar um
efeito de capacitação com impacto relevante. Os impactos mais significativos traduzem-se entre
outras áreas, na capacitação das unidades produtivas de novas valências fundamentais para
garantir rentabilidade, produtividade e eficiência, bem como de condições para a produção de novos
produtos inovadores e com incorporação de valor acrescentado em unidades tradicionalmente
focadas num só produto ou tipo de pescado.

Como consequência, as entidades apoiadas garantem com os apoios recebidos níveis de
competitividade que lhes tem permitido explorar novos mercados e uma aposta crescente em
processos de internacionalização.

Os apoios direcionados à transformação e comercialização permitem igualmente criar as condições
necessárias para potenciar a competitividade de toda uma fileira ao incorporar valor e explorar
novos mercados criando novas exigências à produção originada no segmento marítimo relacionado
com as atividades de exploração pesqueira e no segmento da aquicultura.

Efeitos nas comunidades locais (DLBC)

O arranque tardio do PO e a prevalência das questões de natureza administrativa e processual e de
articulação entre os atores envolvidos no processo de gestão e acompanhamento, não permitem
formular grandes conclusões sobre os efeitos expetáveis das realizações do PO em termos do
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desenvolvimento do negócio. Parece, no entanto, claro a existência, no conjunto dos stakeholders,
de interpretações diferenciadas sobre os objetivos e forma de articulação deste tipo de iniciativas
que convirá procurar compatibilizar como forma de aumentar a eficácia desta iniciativa.
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QA 6: Qual o grau de concretização das metas
estabelecidas? A implementação dos projetos já
aprovados permite antecipar que as metas
estabelecidas serão atingidas?

A realização das metas estabelecidas em termos físicos e a realização financeira integral dos
valores programados pressupõe um desafio exigente de aceleração dos ritmos anuais de execução
física e financeira para a generalidade das PI que integram o PO Mar2020. Esta necessidade de
aceleração resulta, em grande medida, da circunstância de a implementação do PO se ter
iniciado com substancial desfasamento face ao início do período de programação. Considerando
os níveis de compromisso verificados até ao final de 2018, parecem, contudo, estar reunidas as
condições para a aceleração dos ritmos de realização de forma a garantir a obtenção das metas
globais estabelecidas para o final do período de programação quer em termos de indicadores de
realização física, quer de execução financeira.

Questão focalizada na avaliação de efeitos: realizações, resultados e
impactos potenciais

O PO Mar2020 apresenta, no final do ano de 2018, um nível de compromisso financeiro de 60% e
uma taxa de execução financeira de 17%. No que respeita à execução física, cerca de 24% do
número de indicadores de realização apresenta metas que já se encontram integralmente
cumpridas. O cumprimento pleno da execução financeira do PO exige uma aceleração do ritmo
anual de execução em cerca de 8 pontos percentuais (p.p.) face ao verificado nos anos 2017 e
2018 (Figura 2 e Anexo 5). Em termos de realização física, cerca de 40% dos indicadores (onde se
incluem aqueles com metas já integralmente realizadas) registam níveis de execução superiores ao
ritmo anual necessário para o cumprimento pleno da meta definida no final do período de vigência
do Programa.
Nos pontos seguintes, analisa-se de forma detalhada estes resultados, evidenciando as respetivas
dinâmicas de realização, por PI e medida, identificam-se os fatores críticos que condicionam a
concretização das realizações e resultados esperados e, em particular, verifica-se de que forma os
ritmos de execução atuais são compatíveis com o alcançar das metas definidas.

Compromisso e execução financeira do PO Mar2020

O nível de compromisso financeiro é relativamente heterógeno por PI. As prioridades relacionadas
com a promoção da comercialização e da transformação dos produtos da pesca e aquicultura (P5),
e com a promoção da pesca e da aquicultura ambientalmente sustentável, eficiente em termos de
recursos, inovadora, competitiva e baseada no conhecimento (respetivamente P1 e P2),
apresentam taxas de compromisso superiores a 60% do total do fundo programado inicialmente.

O desfasamento no arranque do Programa obrigou a AG a acelerar em 2017 e 2018 o ritmo de
implementação do PO, que se traduziu no lançamento de vários concursos e na aprovação dos
correspondentes compromissos. O ritmo de alocação a novos compromissos não tem sido
acompanhado por um ritmo similar da execução, que atingiu uma taxa acumulada de 18% no final
de 2018 (Figura 2 e Anexo 5). Esta evolução é considerada normal na fase de arranque de um
Programa.
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Figura 2: Execução física e financeira do PO Mar2020 – Quadro síntese: Total do Programa

SPO Mar2020: Conjunto do Programa

Programado:
Aprovado:
Executado:

392.485.464 €
235.183.876 €

68.065.062 €

Compromisso Execução

Projeção da taxa de
execução acumulada em
2023 (a)

61%

60% 17% Variação do ritmo de
execução anual
necessário (b)

+8 p.p.

Figura 1.1: Taxa de compromisso
por Prioridade

Figura 1.2: Taxa de execução
por Prioridade

Figura1.3: Taxa de compromisso e
execução acumuladas por anos

Figura 1.4: Taxa de execução dos indicadores de realização e
taxa de execução média anual (2019-2023) necessária para o cumprimento da meta 2023

Indicadores de realização:
1.1 - N.° de projetos no domínio da inovação, dos serviços de aconselhamento
e das parcerias com cientistas
1.10 - N.° de projetos no domínio da cessação temporária
1.3 - N.° de projetos no domínio do valor acrescentado, qualidade, utilização
das capturas indesejadas e portos de pesca, locais de desembarque, lotas e
abrigos
1.4 - N.° de projetos no domínio das medidas de conservação, redução do
impacto da pesca no ambiente e adaptação da pesca à proteção das espécies
1.5 - N.° de projetos no domínio da cessação permanente
1.6 - N.° de projetos no domínio da proteção e restauração da biodiversidade e
dos ecossistemas marinhos
1.7 - N.° de projetos no domínio da eficiência energética e atenuação das
alterações climáticas
1.8 - N.° de projetos no domínio da substituição ou modernização de motores
1.9 - N.° de projetos no domínio da promoção do capital humano e do diálogo
social, diversificação e novas formas de rendimento, apoio ao arranque de
atividade/criação de empresas para pescadores e saúde/segurança
2.1 - N.º de projetos em matéria de inovação, serviços de aconselhamento
2.2 - N.° de projetos no domínio dos investimentos produtivos na aquicultura
2.3 - N.° de projetos no domínio da limitação do impacto da aquicultura no
meio marinho (ecogestão, regimes de auditoria, serviços ambientais ligados à
aquicultura biológica)

2.4 - N.° de projetos no domínio do aumento do potencial dos sítios aquícolas
e medidas relativas à saúde pública e animal
2.5 - N.° de projetos no domínio da promoção do capital humano da
aquicultura em geral e novos aquicultores
2.6 - N.° de projetos no domínio do seguro das populações aquícolas
3.1 - N.° de projetos no domínio da execução do regime de controlo, inspeção
e execução da União
3.2 - N.° de projetos no domínio do apoio da recolha, gestão e utilização de
dados
4.1 - N.º de estratégias de desenvolvimento local selecionadas
4.2 - N.° de projetos no domínio do apoio preparatório
4.3 - N.° de projetos de cooperação
5.1 - Número de organizações de produtores ou associações de organizações
de produtores que beneficiam de apoio para planos de produção e
comercialização
5.2 - N.° de projetos no domínio das medidas de comercialização e ajuda ao
armazenamento
5.3 - N.° de projetos no domínio do tratamento
5.4 - N.º de operadores que beneficiam de regimes de compensação
6.1 - N.° de projetos no domínio da integração da vigilância marítima
6.2 - N.° de projetos no domínio da proteção do meio marinho e melhoria do
conhecimento nessa matéria

(a) Projeção para a taxa de execução financeira tendo em considreção o ritmo de execução médio anual registado no periodo 2017-2018.
 (b) Variação do ritmo de execução anual necessário para o cumprimento pleno das metas definidas para 2023

Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do sistema de informação do PO Mar2020
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Pelo contrário, a Prioridade P4 - Aumentar o emprego e a coesão territorial, ajudando as
comunidades de pesca e de aquicultura costeiras e interiores a obter maior valor pelos seus
produtos e a diversificarem a economia, é a que regista um nível de compromisso mais limitado
(cerca de 18%). Neste caso, verifica-se um esforço na implementação dos apoios preparatórios
destinados ao Desenvolvimento Local de Base Comunitário, isto é, às atividades relacionadas com o
apoio preparatório, observando-se na medida correspondente (M4.1) um valor elevado na respetiva
taxa de compromisso face à sua programação inicial (cerca de 84%). No entanto, esta Prioridade
inclui igualmente uma medida de apoio à execução das estratégias das DLBC, onde se concentram a
generalidade dos meios financeiros, que apresenta uma taxa de compromisso ainda limitada (cerca
de 13%) e que determina um valor diminuto para o conjunto da PI8.

A análise conjunta das taxas de execução e de compromisso, por Prioridade e Medida (Figura 3 e
Anexo 5), evidencia de forma clara o contributo positivo que a P5 apresenta para os atuais níveis
de execução e compromisso do PO Mar2020.

Figura 3: Taxa de compromisso e taxa de execução por Prioridade e Medida

Nota: A dimensão da bolha refere-se à dotação do FEAMP programado iniciamente.
Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do sistema de informação do PO Mar2020

Efetivamente é na Prioridade 5, associada à promoção da comercialização e da transformação dos
produtos da pesca e aquicultura, que se regista um maior nível de execução do PO, acima dos 35%,
o dobro da execução média do Programa.

A elevada execução registada na P5 deve-se, em grande parte, ao desempenho das
correspondentes medidas M4 e M5, referentes aos planos de compensação às Regiões Autónomas,
bem como na medida M3 referente à transformação e comercialização dos produtos da pesca e
aquicultura e na medida M6 de ajuda ao armazenamento dos produtos da pesca, apesar de esta
última apresentar um ritmo de compromisso abaixo da média do PO. Pelo contrário, ainda nesta
Prioridade, as medidas que mais diretamente contribuem para a prossecução do objetivo de
promoção comercial e de novos mercados (M1 e M2) são as que registam níveis de compromisso e

8
Para um detalhe mais pormenorizado dos apuramentos por medida para cada uma das prioridades são apresentadas em

anexo as sínteses das aprovações e dos níveis de execução por Prioridade.
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de execução mais baixos, inferiores à média do Programa.

Para além das medidas da Prioridade 5, as seguintes medidas apresentam níveis de execução e de
compromisso acima da média do PO:

• Medida 5 (P1) Investimentos em portos de pesca, locais de desembarque, lotas e abrigos

• Medida 7 (P1) Cessação temporária das atividades de pesca

• Medida 5 (P2) - Promoção da saúde e do bem-estar animal

• Medida 2 (P3) – Recolha de dados no quadro da PCP

• Medida 1 (P4) - Apoio preparatório às DLBC

A generalidade das restantes medidas regista, no final de 2018, níveis de execução inferiores a
20% verificando-se mesmo níveis de compromisso nulo em várias medidas do Programa, cuja
execução urge impulsionar.

Visando analisar a expetativa sobre o cumprimento das metas estabelecidas para o PO, em termos
de programação financeira e física foram calculados dois indicadores que estimam, respetivamente,
o grau de execução alcançado em 2023, admitindo a manutenção do ritmo do período 2017-2018 e
a variação do ritmo necessário para atingir a realização plena no final do período de programação. O
quadro seguinte apresenta os resultados para os valores financeiros para o conjunto do PO e para as
diferentes prioridades.

Quadro 3: Compromisso e execução FEAMP: situação a 31.12.2018 e perspetivas até 31.12.2023

PI
EP

Compromisso FEAMP Execução FEAMP

Taxa de
compromisso

31.12.2018
(%)

Taxa de compromisso
31.12.2020 –
Estimativa (a)

(%)

Variação do ritmo de
aprovação anual
necessária para

atingir compromisso
integral

(p.p.)

Taxa de
execução

31.12.2018
(%)

Taxa de execução
31.12.2023 –
Estimativa (b)

(%)

Variação do ritmo
de execução anual

necessária para
atingir execução

integral
(p.p.)

P1 61,2% 101,9% -11 12,6% 44,0% 11

P2 72,7% 121,2% -23 5,1% 17,8% 16

P3 52,5% 87,5% -3 14,8% 51,9% 10

P4 18,1% 30,2% 32 4,9% 17,1% 17

P5 73,7% 122,9% -24 35,6% 124,7% -5

P6 53,7% 89,5% -4 7,5% 26,4% 15

P7 37,3% 62,1% 13 9,1% 32,0% 14

Total 59,9% 99,9% -10 17,3% 60,7% 8

(a) Tendo por base o compromisso acumulado registado a 31.12.2018
(b) Tendo por base a execução acumulada registada a 31.12.2018

Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do Sistema de informação do PO Mar2020

Em termos de compromisso verifica-se que, para o conjunto do Programa, a manutenção dos
ritmos de aprovações do período do período 2017-2018 permite alcançar a execução financeira
plena, gerando inclusivamente excedentes em termos de aprovações (overbooking) para várias
Prioridades do PO. As Prioridades que se poderão deparar com um desafio a este nível serão a
Prioridade 4 - Aumentar o emprego e a coesão territorial, que atingiu, no final de 2018, uma taxa
de compromisso de 18% apenas, e em menor escala, a Prioridade 7 - Assistência Técnica, cujo
volume de aprovações equivale a cerca de 37% da respetiva dotação no final de 2018. Para
conseguir comprometer integralmente as verbas que lhe estão alocadas, a Prioridade 4 terá de
acelerar o ritmo de aprovação anual em cerca de 32 pontos percentuais (p.p.), o que se revela
como um objetivo relativamente ambicioso.
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Haverá, contudo, que assinalar que, sendo aprovada a proposta de reprogramação do PO em 2019,
a dotação financeira das várias Prioridades será necessariamente alterada, pelo que os níveis de
compromisso ora determinados poderão revelar-se significativamente distintos.

Numa análise por Medida do PO Mar2020, as seguintes Medidas terão de promover
significativamente o respetivo ritmo de aprovação para garantir o respetivo compromisso global:

• Na Prioridade 1, a Medida 1 - Investimentos a Bordo e Seletividade, Medida 2 - Apoio ao
Arranque da Atividade de Jovens Pescadores, Medida 6 - Promoção do Capital Humano e a
Medida 8 - Diversificação do Rendimento e a Medida 9 – Imobilização definitiva das atividades da
pesca;

• Na Prioridade 2, a Medida 3 - Aquicultura Biológica e Serviços Ambientais, a Medida 4 - Medidas
de Saúde Pública, a Medida 6 - Constituição de Seguros das Populações Aquícolas, a Medida 7 -
Promoção do Capital Humano e Ligação em Rede;

• Na Prioridade 4, a Medida 3 - Execução das EDL e a Medida 4 - Atividades de Cooperação
Internacional;

• Na Prioridade 5, a Medida 1 - Planos de Produção e Comercialização e a Medida 6 - Ajuda ao
Armazenamento dos Produtos da Pesca;

• Na Prioridade 6, a Medida 2 - Execução da PMI para a Melhoria do Conhecimento Marinho.

Com exceção da Prioridade 5, cujo ritmo de execução, a manter-se, será suficiente para esgotar a
dotação alocada, a variação do ritmo de aprovação anual necessária para atingir o compromisso
integral associado às restantes Prioridades terá de ser igual ou superior a 10 p.p., o que representa
um esforço significativo doravante.

No caso da Prioridade 1, são de relevar as Medidas 3 - Inovação e Conhecimento e M4 - Proteção e
Restauração da Biodiversidade que, pela sua dimensão financeira no contexto do PO, requerem um
esforço de dinamização da execução acrescido. O esforço é, contudo, significativo também para as
restantes Medidas desta Prioridade, cuja variação do ritmo de execução anual necessária para
atingir a execução integral é, em geral, superior a 15%.

É também evidente a necessidade de promoção da execução na Prioridade 2, cujas medidas
requerem variações do ritmo anual de execução em torno dos 20 p.p. Este esforço é relativamente
menor nas Medidas 1 - Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Medida 5 Promoção da
Saúde e do Bem-Estar Animal, cuja prestação é, no contexto global, mais favorável.

Na Prioridade 3, é de destacar, pela positiva, a situação da Medida 2 - Recolha de Dados no Âmbito
da Política Comum de Pescas, ao passo que, na Prioridade 4 as respetivas medidas revelam
esforços diferenciados, com a Medida 3 - Execução das EDL a merecer um acompanhamento mais
próximo, em face da sua dimensão financeira.

Finalmente, ambas as medidas da Prioridade 6 apelam a um dinamismo acrescido na execução, com
particular destaque para a Medida 2 - Execução da Política Marítima Integrada para a Melhoria do
Conhecimento Marinho, cujo nível de execução era nulo no final de 2018.

Realização física do PO Mar2020

O desempenho dos indicadores de realização do PO Mar2020 é diferenciado entre Prioridades,
muito em resultado da execução financeira das Medidas a que correspondem.

O gráfico seguinte (Figura 4) ilustra a prestação dos 41 indicadores de realização do PO Mar2020 à
data de reporte de 31.12.2018, comparativamente aos correspondentes valores alvo definidos
para 2023. Para o efeito, os indicadores foram classificados em quatro níveis de desempenho
distintos:

i) Indicadores que registam uma realização nula no final de 2018;
ii) Indicadores que revelam um nível de execução entre 0% e 28,5%, correspondendo este limiar
à proporção de tempo decorrido desde o arranque efetivo do PO;
iii) Indicadores que registam um nível de execução entre 28,5% e 100%; e
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iv) Indicadores que já cumpriram a meta estabelecida para 2023.

Da leitura do gráfico conclui-se que, a nível global, cerca de 24% dos indicadores de realização já
atingiram o valor alvo definido para 2023 e cerca de 20% revela fortes possibilidades de o vir
alcançar também. De entre os 10 indicadores que já cumpriram a meta de 2023, existem casos em
que os valores executados até 2018 superam largamente a meta estabelecida para o final do
período de programação, o que poderá indiciar uma desadequada definição da meta ou da
execução do instrumento.

De assinalar, em paralelo, a proporção de indicadores que apresenta um nível de execução nulo à
data de reporte da avaliação (cerca de 39%), cuja prestação futura deverá ser cuidadosamente
acompanhada para evitar eventuais riscos de incumprimento.

A prestação dos indicadores é naturalmente diferenciada por Prioridade do PO Mar2020, com as
P6, P2 e, em menor escala, P1 a revelarem desempenhos menos favoráveis em termos de
indicadores nulos. Ao invés, na P3 é expectável que todos os indicadores venham a alcançar os
respetivos valores alvo 2023, tendo em conta o ritmo de execução até à data e o período
remanescente até ao final do período de vigência do PO.

Complementarmente à análise, os gráficos integrantes do Anexo 5 do presente relatório
apresentam as taxas de realização de cada indicador à data de 31.12.2018, bem como as
correspondentes perspetivas de execução até ao final do período de vigência do PO Mar2020,
tendo por base a prestação até à data. Da análise resulta evidente que a execução nula ou ainda
muito limitada de uma parte significativa dos indicadores irá impor um ritmo de execução exigente
no futuro, que, porém, será atenuado à medida que se vão concluindo e encerrando projetos
atualmente em curso, com os respetivos contributos a serem vertidos nos indicadores de
realização. De salientar que, tendo por base o número de projetos aprovados em cada Medida do
PO Mar2020, mais de 80% dos indicadores do PO revelam um ritmo de execução superior ao
necessário para atingir as correspondentes metas definidas para 2023, verificando-se mesmo que
cerca de 44% do total dos indicadores reúne, desde já, condições para cumprir integralmente tais
metas.

Figura 4: Grau de cumprimento dos indicadores de realização do PO Mar2020 a 31.12.2018

Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do sistema de informação do PO Mar2020
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Indicadores do quadro de desempenho do PO Mar2020

Os indicadores que integram o quadro de desempenho do PO Mar2020 apresentam, no final de
2018, um nível de execução que garante o cumprimento da totalidade dos indicadores financeiros e
da generalidade dos indicadores físicos (Figura 5).

Os limiares para aferição do cumprimento das metas do quadro de desempenho, ao nível da
prioridade, são os seguintes:

a. A meta será considerada cumprida se todos os indicadores atingirem pelo menos 85% da
meta, sendo que no caso de eixos com três ou mais indicadores poderá existir (apenas) um
indicador que não atinja 85% da meta, desde que esteja acima de 75% da mesma;

b. Será considerada falha grave, com repercussões ao nível de suspensão de pagamentos (nas
metas intermédias) ou correções financeiras (nas metas finais) se pelo menos 2 indicadores não
atingirem pelo menos 65% das metas.

De entre os indicadores selecionados para o quadro de desempenho do PO Mar2020, apenas os
indicadores físicos 2.2 (projetos na aquicultura), 5.3 (projetos no domínio do tratamento) e 6.1
(projetos no domínio da integração da vigilância marítima), que integram, respetivamente, as
Prioridades 2, 5 e 6, apresentam níveis de realização inferiores aos limites mínimos previstos para
as respetivas metas.

Figura 5: Prestação dos indicadores do quadro de desempenho do PO Mar2020

Legenda: Indicadores:
1.3 - N.° de projetos no domínio do valor acrescentado, qualidade, utilização das capturas indesejadas e portos de pesca, locais de
desembarque, lotas e abrigos
1.6 - N.° de projetos no domínio da proteção e restauração da biodiversidade e dos ecossistemas marinhos
1.8 - N.° de projetos no domínio da substituição ou modernização de motores
1.10 - N.° de projetos no domínio da cessação temporária
2.2 - N.° de projetos no domínio dos investimentos produtivos na aquicultura
3.1 - N.° de projetos no domínio da execução do regime de controlo, inspeção e execução da União
4.1 - N.º de estratégias de desenvolvimento local selecionadas
5.1 - Número de organizações de produtores ou associações de organizações de produtores que beneficiam de apoio para planos de produção
e comercialização
5.3 - N.° de projetos no domínio do tratamento
6.1 - N.° de projetos no domínio da integração da vigilância marítima

Nota: os dados apenas têm em consideração as operações efetivamente concluídas até 31/12/2018, não tendo sido
considerado o critério atribuído pela Comissão na definição das operações a selecionar para efeitos de atribuição de reserva
de eficiência.

Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do sistema de informação do PO Mar2020
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QA 7: Foram realizadas no âmbito do PO Mar2020
ações para a promoção da igualdade de género e
não discriminação?

A natureza e as especificidades do setor da pesca têm contribuído para que as questões relativas
à igualdade de oportunidades surjam como relativamente neutras na operacionalização do PO
Mar2020. É um setor fisicamente muito exigente, que requer predominantemente força de
trabalho masculina nas atividades da pesca e aquicultura. O domínio da transformação e
comercialização, em que a mão de obra é maioritariamente feminina, contrabalança esta
tendência. Não foram desenvolvidas, até à data, pelo PO Mar202o ações ou iniciativas que
promovam a igualdade de género e/ou a integração de pessoas com deficiência, quer ao nível da
regulamentação específica, quer ao nível dos critérios de seleção e majoração das operações a
financiar. A eficácia da adoção de tais medidas poderá, contudo, ser condicionada pela natureza
e exigências do setor.

Questão focalizada na avaliação de efeitos: realizações, resultados e
impactos potenciais

Em linha com os objetivos da Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável
e inclusivo e com as orientações e compromissos do PT2020, a presente QA pretende aferir em que
medida as intervenções do PO Mar2020 contemplam ações ou iniciativas dirigidas a promover uma
maior participação das mulheres no mercado de trabalho, a integração da perspetiva de género
e/ou a não discriminação.

Este é um tema central no contexto da programação, implementação, monitorização e avaliação do
atual ciclo de programação de fundos comunitários, estipulando o artigo 7.º do Regulamento (UE)
n.º 1303/2013, de 17 de dezembro, relativo à promoção da igualdade entre homens e mulheres e
não discriminação, que “os Estados-Membros e a Comissão asseguram que a igualdade entre
homens e mulheres e a integração da perspetiva de género sejam tidas em consideração e
promovidas ao longo da elaboração e execução dos programas, inclusive no que se refere ao
acompanhamento, à comunicação de informações e à avaliação”. O referido regulamento considera
ainda que deverão ser tomadas “as medidas adequadas para evitar discriminações em razão do
sexo, raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual durante a
elaboração e a execução dos programas. A acessibilidade das pessoas com deficiência deve ser
especialmente tida em conta ao longo da elaboração e execução dos programas”.

Esta preocupação é também vertida no Regulamento do FEAMP9, cujo artigo 29.º relativo à
promoção do capital humano, da criação de emprego e do diálogo social, na sua alínea b) do n.º 1,
considera apoios à “ligação em rede e o intercâmbio de experiências e das melhores práticas entre
as partes interessadas, incluindo organizações que promovam a igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres, promovam o papel das mulheres nas comunidades piscatórias e promovam os
grupos sub-representados envolvidos na pequena pesca costeira ou na pesca a pé”. Ademais, o
mesmo Regulamento considera que compete ao CA do Programa, “examinar as ações que visem
promover a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade de oportunidades e a não
discriminação, incluindo a acessibilidade para as pessoas com deficiência”. Os princípios da
igualdade de género e a não discriminação estão, assim, bem presentes no espírito do FEAMP e são
assumidos pela AG, por via do compromisso de concretizar um conjunto de medidas de incentivo à
participação das mulheres nos projetos de investimento no PO Mar2020.As medidas destinadas a
promover a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, a evitar a discriminação e a
promover o desenvolvimento sustentável foram também objeto de análise na avaliação ex ante do

9
Regulamento (UE) N.º 508/2014, de 15 de maio.
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PO Mar2020. Muito embora o Programa não disponha de medidas especificamente dirigidas à
promoção da igualdade de género e de oportunidades e não discriminação, foi, neste estudo,
assinalado que tal objetivo deveria ser assegurado por via dos instrumentos de concretização do
PO, designadamente em sede de regulamentação específica e ao nível dos critérios de seleção ou
majoração das operações a financiar.

No Relatório de Execução 2018 do PO Mar2020 é reconhecido que “o acesso ao trabalho na
atividade da pesca apresenta igualmente oportunidades para indivíduos do género feminino e
masculino, sendo de realçar, ao nível da pesca, uma concentração das tarefas do género masculino,
enquanto na indústria de transformação predomina a mão-de-obra do género feminino. Faz parte da
cultura das comunidades o trabalho de maior risco e mais desgastante fisicamente, como é o caso
da pesca propriamente dita, ser atribuído ao homem, cabendo à mulher a continuidade em terra na
preparação, transformação e comercialização do pescado”.

A experiência por esta via reportada evidencia, por conseguinte, as particularidades do setor da
pesca que, em face das exigências físicas da atividade (como sejam as requeridas pela pesca em
alto mar, por exemplo), tende a ser maioritariamente masculino, concentrando-se a mão de obra
feminina no subsetor da transformação dos produtos da pesca e da aquicultura. Similarmente, os
requisitos próprios da atividade, em particular os de ordem física, colocam sérias restrições ao
alcance dos objetivos de inclusão de pessoas com deficiência. Neste contexto, muito embora
constitua um objetivo de política e uma preocupação da AG, os resultados efetivos da adoção de
ações ou iniciativas promotoras da igualdade de género e da inclusão de pessoas com deficiência
poderão ficar aquém do pretendido.

O quadro seguinte sintetiza as medidas do PO Mar2020 em que existe uma desagregação da
informação relativa aos indicadores por género, tendo por base os dados das operações,
nomeadamente as Medidas “Investimentos a bordo e seletividade”, “Cessações temporárias”,
“Transformação e comercialização dos produtos da pesca e da aquicultura” e “Execução de
Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL)”. Nas duas primeiras Medidas, a proporção de
promotores do género feminino é, de facto residual, corroborando as tendências acima descritas.
Importa, contudo, assinalar que na Medida relativa a “Cessações temporárias”, por seu turno, as
compensações salariais são estabelecidas sem qualquer discriminação de género, adotando-se,
assim, o princípio de igualdade remuneratória. No subsetor da transformação, a mão de obra é já
maioritariamente feminina e esta proporção tem tendência para aumentar. Por último, o emprego
gerado no contexto da execução das estratégias das EDL é maioritariamente masculino, mas esta é
uma área onde existe potencial para incrementar a proporção de mão de obra feminina, no
contexto das suas múltiplas vertentes de intervenção (inovação, qualificação escolar e profissional,
turismo, etc.).

Quadro 4: Igualdade de oportunidades e de género no PO Mar2020

Medida Género N.º %
(F)/[(M)+(F)]

Investimentos a bordo e seletividade
Pescadores que beneficiam da operação (M) 1285

1%
Pescadoras que beneficiam da operação (F) 9

Cessações temporárias
N.º pescadores com compensação salarial (M) 3834

3%
N.º pescadores com compensação salarial (F) 114

Transformação e comercialização dos
produtos da pesca e da aquicultura

Postos de trabalho mantidos (M) 1269
58%

Postos de trabalho mantidos (F) 1776

Postos de trabalho criados (M) 268
63%

Postos de trabalho criados (F) 460

Execução das estratégias das EDL
Emprego criado (M) 101

19%
Emprego criado (F) 24

Fonte: AG do PO Mar2020, com base nos dados de operação

Em termos práticos, existe efetivamente um conjunto de critérios, ponderações e/ou majorações
que poderia ser aplicado na seleção das candidaturas ao PO, com vista ao estímulo da participação
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de mulheres nas intervenções a apoiar. Tais possibilidades não foram, porém, operacionalizadas
até ao momento no contexto do Programa. A questão de género surge, assim, como relativamente
neutra, não encontrando expressão em termos valorativos ao longo do ciclo de vida das
candidaturas e dos projetos. Esta conclusão foi corroborada no contexto das entrevistas e dos
focus group promovidos no âmbito do presente exercício avaliativo, bem como do inquérito lançado
aos promotores de projetos apoiados.

Efetivamente, das entrevistas e dos focus group realizados resultou evidente que não têm sido
desenvolvidas, até à data, ações ou iniciativas específicas que visem promover a igualdade de
oportunidades e/ou a não discriminação, quer ao nível da regulamentação específica, quer ao nível
dos critérios de seleção das operações a financiar. Neste último caso, foi referida por alguns
stakeholders entrevistados a existência de uma checklist que deveria ser aplicada e entregue pelo
beneficiário na submissão da candidatura, bem como um conjunto de critérios que poderiam ser
aplicados na seleção das candidaturas do PO Mar2020 (como a majoração de projetos promovidos
por mulheres, critérios na constituição das equipas que incluam igualdade de género, etc.).

A generalidade das entidades auscultadas reconhece, assim, que não se tem verificado qualquer
tipo de discriminação de género - nem positiva, nem negativa - ao nível dos apoios concedidos,
reconhecendo, em paralelo, que o setor das pescas é um setor peculiar, predominantemente
masculino ao nível das atividades da pesca e aquicultura. Por seu turno, a força de trabalho
feminina está mais presente – e é crescentemente valorizada – em atividades mais ligadas à
indústria da transformação e comercialização do pescado e, inclusivamente, no apoio logístico e
administrativo ao desenvolvimento da atividade da pesca por parte dos respetivos
esposos/companheiros (incluindo, por exemplo, a recolha e divulgação de informação relativa aos
apoios disponibilizados pelo PO Mar2020).

Por seu turno, a participação de pessoas com deficiência, quer em atividades de pesca, quer na
aquicultura, também não estará facilitada, em face das exigências físicas destas atividades.
Também neste caso, o setor da comercialização e transformação dos produtos da pesca será, por
conseguinte, o mais indicado para promover tal integração e gerar oportunidades, pelo que importa
criar as condições para o efeito na seleção dos projetos a apoiar.

Por último, importa verificar o resultado do inquérito realizado aos candidatos e promotores do PO
Mar2020 nesta matéria, que incluía uma questão que procurava aferir se a candidatura ao
Programa teria implicado alterações ao projeto inicial em virtude das condições de elegibilidade dos
apoios. Os resultados são apresentados no Quadro A 31 do Anexo 8 do presente relatório,
evidenciando que cerca de 34,3% de um total de 198 respondentes apresentam uma resposta
positiva. Procurou-se, seguidamente, indagar em que medida tais alterações se teriam traduzido
numa maior preocupação com a igualdade de oportunidades e a não-discriminação, o que acolheu
apenas 2,9% das 68 respostas a esta questão.

Em síntese, as questões relativas à igualdade de oportunidades e não discriminação surgem como
relativamente neutras na operacionalização do PO Mar2020, na medida em que as condições e
exigências das atividades envolvidas nem sempre se coadunam com os princípios visados. Contudo,
será recomendável a adoção de critérios de seleção de candidaturas e/ou de majorações que
estimulem a participação das mulheres a vários níveis e a inclusão de pessoas com deficiência, em
particular nos domínios da transformação e da execução das estratégias das EDL.  A divulgação de
boas práticas e a adoção de medidas para conciliação entre vida familiar e profissional poderão
também constituir-se como elementos coadjuvantes deste objetivo.
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QA 8: Foram realizadas no âmbito do PO Mar2020
ações para a promoção do desenvolvimento
sustentável?

As preocupações relativas à sustentabilidade dos recursos e do ambiente estão na base da
conceção do PO Mar2020 e estão presentes na sua implementação, sob múltiplas formas. A
generalidade dos apoios disponibilizados e, inclusivamente, as limitações do Programa têm na
sua génese preocupações relativas ao desenvolvimento sustentável, conceito que faz parte da
natureza do próprio objeto, do objetivo e das prioridades de intervenção do PO Mar2020.

Questão focalizada na avaliação de efeitos: realizações, resultados e
impactos potenciais

Na sua conceção original, o enquadramento comunitário incorpora, desde logo, os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, designadamente o Objetivo 14 (ODS14) –
Vida na água, que pretende conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. A agenda das Nações Unidas tem definido
um conjunto de indicadores para o desenvolvimento sustentável e estabelece a forma como os
Estados deverão reportar/contribuir para aqueles indicadores. São, no entanto, indicadores difíceis
de aplicar ao nível micro no caso português, pelo que não há correspondência direta, nem
alinhamento, na definição de indicadores específicos para o caso Português.

À semelhança da igualdade de género e não discriminação, o desenvolvimento sustentável é também
um tema central no contexto da programação, implementação, monitorização e avaliação do atual
ciclo de programação de fundos comunitários, estipulando o artigo 8.º do Regulamento (UE) n.º
1303/2013, relativo a desenvolvimento sustentável, que “a consecução dos objetivos dos FEEI é
feita em consonância com o princípio do desenvolvimento sustentável e com o objetivo da União de
preservar, proteger e melhorar a qualidade do ambiente, (…), tendo em conta o princípio do poluidor-
pagador”. O referido regulamento refere ainda que os “requisitos em matéria de proteção ambiental,
de eficiência dos recursos, de adaptação às alterações climáticas e de mitigação dos seus efeitos, de
biodiversidade, da capacidade de resistência às catástrofes e de prevenção e gestão dos riscos” serão
promovidos na elaboração e execução dos acordos de parceria e dos programas a financiar.

A PCP assenta em três pilares fundamentais - ambiental, económico e social - e o primeiro tem-se
sobreposto aos restantes, tornando difícil a aprovação de medidas promotoras de competitividade
da pesca no Parlamento Europeu: a vertente ambiental está a sobrepor-se a todas as restantes
preocupações e prioridades. Efetivamente, a sustentabilidade e a eficiência no uso dos recursos são
objetivos primordiais para a PCP, que visam garantir que a pesca e a aquicultura são sustentáveis
do ponto de vista ambiental, económico e social, contribuem para a segurança alimentar e são
geridas de forma a obter capturas máximas sustentáveis. O desenvolvimento sustentável das
pescas e da aquicultura constitui o primeiro objetivo do FEAMP, que procura contribuir para
promover uma pesca e uma aquicultura competitivas, ambientalmente sustentáveis,
economicamente viáveis e socialmente responsáveis.

No âmbito do PO Mar2020, as medidas destinadas a promover o desenvolvimento sustentável
foram também objeto de análise da avaliação ex ante do Programa – e a avaliação ambiental
estratégica específica para o Mar - concluindo-se que “o PO responde ao objetivo da sua promoção
pela inclusão de pelo menos 12 [que] contêm matéria passível de contribuir para a sustentabilidade
económica, social e ambiental dos setores da pesca e da aquicultura e para o bom estado ambiental
do meio marinho e promover a PMI”.

Concomitantemente, a estratégia de desenvolvimento sectorial preconizada no PO Mar2020
assume como objetivo global “promover a competitividade com base no conhecimento e na
inovação e assegurar a exploração sustentável dos recursos biológicos vivos, contribuir para o bom
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estado ambiental das águas marinhas e para o desenvolvimento das zonas costeiras e do emprego e
promover a política marítima integrada”. A sustentabilidade do setor tem subjacente a necessidade
de desenvolvimento de uma pesca e aquicultura “saudáveis” do ponto de vista ambiental, a prazo,
não apenas no que concerne aos recursos explorados, mas também ao ambiente marinho
envolvente e a zonas costeiras de pesca (ecossistemas e biodiversidade, em particular).

Neste sentido, o PO definiu os seguintes objetivos específicos visando o desenvolvimento
sustentável:

• A redução do impacto da pesca no meio marinho, incluindo a prevenção e redução das capturas
indesejadas;

• A prestação de apoio ao reforço do desenvolvimento tecnológico e da inovação, incluindo o
aumento da eficiência energética e a transferência de conhecimentos;

• A proteção e restauração da biodiversidade aquática e melhoria dos ecossistemas ligados à
aquicultura, e promoção de uma aquicultura eficiente em termos de recursos;

• A melhoria de conhecimentos científicos e da recolha e gestão de dados;

• O desenvolvimento e a implementação da PMI;

• A criação de duas grandes Áreas Marinhas Protegidas (AMP), uma a sul dos Açores (AMP Great
Meteor) e outra entre o Arquipélago da Madeira e a Costa Ibérica (AMP Madeira-Tore).

No Relatório de Execução 2018 do PO Mar2020 é referido que, ao nível das operações que são
selecionadas no âmbito da pesca, da aquicultura e da indústria, subsiste nos critérios de seleção
uma preocupação constante com o desenvolvimento sustentável e preservação ambiental,
existindo medidas vocacionadas para assegurar a sustentabilidade dos recursos da pesca. Merecem
especial realce o contributo da medida relativa à Recolha de Dados, uma vez que proporciona um
melhor conhecimento e fundamentação científica para a gestão dos recursos, bem como as
medidas de aquicultura que se destinam a sistemas fechados de recirculação, multitróficos e de
produção aquícola offshore. No caso da PMI, em particular, todas as medidas contribuem para
promover o desenvolvimento sustentável, na medida em que se pretende conhecer o mar para
garantir a sustentabilidade de recursos.

Dada a sua posição absolutamente central nos racionais estratégicos subjacentes à PCP, ao FEAMP
e ao PO Mar2020, afigura-se fundamental avaliar se, e em que medida, os princípios do
desenvolvimento sustentável são respeitados nas diversas fases e funções da implementação do
Programa (seleção, execução, monitorização, comunicação e avaliação). À semelhança do assinalado
para a questão anterior, para além do desk work, a resposta à presente QA beneficia dos vários
processos de auscultação de stakeholders conduzidos no âmbito da avaliação, permitindo assim o
cruzamento de diferentes leituras e visões no processo avaliativo.

Como referido no âmbito da QA anterior, cerca de 34,3% dos 198 respondentes reconheceram que
a candidatura ao MAR2020 tinha implicado alterações ao projeto inicial em virtude das condições de
elegibilidade dos apoios. Ademais, cerca de 19,2% dos 68 respondentes indicaram que tais alterações
se tinham traduzido numa maior preocupação com o desenvolvimento sustentável e a eficiência no
uso de recursos.

No processo de auscultação de atores foram também assinaladas as múltiplas situações em que o
desenvolvimento sustentável está presente na implementação do PO Mar2020: desde a forma
como o Programa foi desenhado, as respetivas elegibilidades em resultado do enquadramento
regulamentar, as dificuldades de renovação da frota e de aumento da segurança das embarcações,
passando pela adequação dos recursos existentes à frota, as quotas de pesca e a cessação de
atividade, até aos requisitos em matéria ambiental na aquicultura, exigências relativas aos
equipamentos em terra de apoio à pesca, questões associadas ao lixo e aos resíduos, etc.

Em síntese, as pescas e o ambiente estão muito interligados e são interdependentes, pelo que as
preocupações ambientais e a sustentabilidade das intervenções estão presentes e são, de facto,
crescentes nos critérios de análise das candidaturas ao PO Mar2020.
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QA 9: O sistema de recolha, análise e monitorização
de resultados financeiros e indicadores do PO
Mar2020 é adequado?

O sistema de recolha, análise e monitorização de resultados financeiros e indicadores do PO
Mar2020 carece de melhorias, estando a sua validação muito centrada no trabalho desenvolvido
principalmente pelo IFAP, com o apoio dos OI responsáveis e supervisionado pela AG do PO
Mar2020. Os indicadores de realização e resultado estabelecidos para o PO Mar2020 cobrem
todos os objetivos específicos e temáticos do Programa, mas nem sempre são os mais adequados
para o acompanhamento dos projetos. Os sistemas de informação do IFAP e da AG do PO
Mar2020 não estão devidamente interligados, pelo que o acesso aos dados de reporte não é
operacionalizado de forma eficiente, constituindo uma limitação para a gestão do Programa, que
requer uma disponibilização atempada e integral dos dados relativos à execução do PO Mar2020.

Questão de avaliação focalizada na gestão e acompanhamento

A existência de processos de acompanhamento dos projetos é condição necessária para a
monitorização sistemática dos desvios verificados entre os resultados previstos e efetivos, para a
identificação de anomalias e não conformidades no desenvolvimento dos projetos e, em última
instância, para a aplicação de medidas corretivas em tempo útil. A importância da disponibilização
e partilha de informação fiável através de um sistema de monitorização que articule de forma
coerente e ajustada às necessidades dos diversos utilizadores (decisores políticos, AG, OI) os
processos de acompanhamento dos resultados, claramente reconhecida no anterior período de
programação, assume particular importância no presente quadro regulamentar 2014-2020, em
que o princípio da programação orientada para os resultados, a aplicação de um quadro de
desempenho com consequências financeiras e a condicionalidade ex ante ao nível do sistema de
indicadores traduzem uma nova abordagem à implementação dos FEEI (Regulamento UE nº
1303/2013, de 17 de Dezembro).

Uma das inovações do período 2014-2020 é a generalização da contratualização de resultados, de
forma transversal aos agentes do sistema (AG, OI e beneficiários) visando, não apenas a
consagração de financiamentos proporcionais à superação dos resultados contratados, mas
também a penalização por incumprimentos dos resultados contratualizados.

Este novo enquadramento, que abrange todo o ciclo de desenvolvimento dos projetos, tem
implicações transversais aos vários domínios de análise do sistema de monitorização. Embora os
resultados efetivos dos projetos (aferidos com base nos indicadores contratualizados) apenas sejam
aferidos no momento de encerramento dos mesmos ou mesmo ex post (num ano cruzeiro), o
acompanhamento dos projetos durante a execução revela-se fundamental para introduzir eventuais
ajustamentos que garantam a eficácia das intervenções dos PO e, consequentemente, a produção
dos impactos expectáveis.

A identificação e seleção dos resultados previstos com a execução das operações acontece no
momento da decisão de atribuição de apoios, em particular na assinatura do termo de aceitação
por parte dos beneficiários, onde deve constar a identificação dos resultados e das realizações
acordados e a descrição sumária da operação, com os respetivos indicadores de realização e de
resultado. Posteriormente, na fase do controlo administrativo (CAD) dos pedidos de pagamento e
em sede de verificação no local, é feito, pelos respetivos OI responsáveis pelo acompanhamento
das operações, um controlo de qualidade e auditoria à execução da operação, entre os quais se
valida o grau de cumprimento dos indicadores, das metas e das condicionantes estabelecidas na
aprovação da candidatura.

O sistema de recolha, análise e monitorização de resultados financeiros e indicadores do PO
Mar2020 parece ser adequado na sua definição, estando muito centrada a sua validação no
trabalho desenvolvido principalmente pelos OI responsáveis e supervisionado pela AG do PO
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Mar2020, aquando da análise dos pedidos de pagamento realizados na plataforma disponibilizada
pelo IFAP (SI IFAP) na qual se inclui por parte do IFAP o respetivo controlo administrativo.

Os diversos indicadores de realização e resultado estabelecidos para o PO Mar2020, cobrem todos
os Objetivos Específicos definidos por Prioridade e cobrem os quatro Objetivos Temáticos (OT) do
Programa:

• OT3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas e dos setores agrícola (em
relação ao FEADER), das pescas e da aquicultura (em relação ao FEAMP)

• OT4 - Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

• OT6 - Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos

• OT8 - Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos
trabalhadores

Os indicadores de resultado estão afetos por Prioridade, enquanto os indicadores de realização
apresentam uma afetação por Prioridade e por Objetivo Temático (Quadro A 24 e Quadro A 25, do
Anexo 6).

Segundo informação da gestão, a monitorização dos indicadores do Programa permite através de
alguns indicadores específicos a monitorização da respetiva declaração ambiental (Avaliação
Ambiental Estratégica) tendo grande parte dos indicadores do Programa sido pré-definidos a nível
europeu.

Foi referido pela gestão que no caso das medidas afetas ao setor da pesca, alguns indicadores
acabaram por ficar mal definidos face aos interesses nacionais, devido às limitações impostas pela
CE. Segundo os stakeholders, no caso da medida de apoio aos investimentos a bordo, esta inclui
indicadores que são referidos como “desadequados” para os diversos tipos de investimento que
abrangem. Sendo o seu preenchimento obrigatório, os indicadores não parecem estar devidamente
adaptados à tipologia das Medidas a que se referem nem às especificidades setoriais e nalguns
casos territoriais (RUP).

A falta de flexibilização na definição de indicadores, de certa forma “impostos” pela CE, é a
principal justificação apresentada face aos problemas de quantificação que a gestão atualmente se
confronta. É consensual a dificuldade no seu cálculo, quer do lado da gestão quer do lado dos
beneficiários, pelo que em alguns casos, a informação submetida nesses indicadores não é
fidedigna. Antes de se terem implementado os referidos procedimentos de monitorização na
plataforma online, muitos dos indicadores não eram calculados aquando da apresentação e
execução das primeiras candidaturas.

No decurso das entrevistas realizadas junto dos OI, foi igualmente especificado que existem
algumas metas sobrestimadas, situação justificada pelas dificuldades de negociação com a CE (na
fase de preparação do Programa) sobre a definição da fonte e sobre a forma de calculo utilizada
para a estimação dessas metas (nalguns indicadores o inicio da elegibilidade foi pensado
contabilizar-se de forma separada em dois programas de recolha de dados, o que não veio a
acontecer). Na medida 5 da P1 (substituição de motores), por exemplo, foi identificado um erro
(sobrestimação) na contabilização da meta relativa ao indicador “N.° de projetos no domínio da
substituição ou modernização de motores” razão pela qual não se obteve a realização esperada.
Noutros casos, como na P6, alguns dos indicadores definidos foram assinalados pelos OI como de
difícil aplicação no caso português, sendo difícil a sua correspondência e alinhamento com a
realidade que pretendem medir.

Apesar de a definição dos indicadores de realização e de resultado estar devidamente enquadrada
com os objetivos e prioridades do Programa, verifica-se que o sistema de informação da AG (Si2P)
apresenta limitações enquanto sistema de recolha, análise e de monitorização, uma vez que não
permite o cálculo automático imediato dos indicadores de realização e de resultado. Não só nem
toda a informação que consta nos formulários das candidaturas é corretamente preenchida
(exigindo novas validações), como por outro lado, é frequente a necessidade de realizar ajustes
manuais por parte da AG do PO Mar2020 (após recolha dos dados de execução dos indicadores
constantes nos formulários dos pedidos de pagamento que alimentam o SIIFAP), sempre que é
necessário apurar estes indicadores para efeitos de monitorização e reporte de execução. Face ao
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exposto, não parece ser possível garantir, por parte do sistema de informação, uma frequência de
recolha e tratamento de informação adequada, que permita à AG do PO Mar2020 monitorizar a
execução em tempo real.

Estas limitações no acompanhamento sistemático das operações, diminuem a capacidade de
perceção atempada sobre os níveis de execução dos projetos. Tendo presente que existe um
número substancial de projetos aprovados que não tem evidência de execução financeira e/ou
física, existem montantes alocados em determinadas operações que não estão a ter execução, não
sendo conhecidas por parte da Gestão as razões imediatas que justificam essa ausência de
execução.

Por outro lado, o cálculo dos indicadores nem sempre parece ser fácil de realizar, principalmente
em fases intermédias de execução, uma vez que muitos dos indicadores só são passíveis de
quantificação pelos promotores em sede de encerramento dos projetos. Adicionalmente, existem
no PO situações específicas, que devido à sua natureza ligada ao Mar, dificultam muitas vezes a
verificação in loco da realização dos investimentos no local (como por exemplo os aspetos logísticos
relacionados com a verificação de investimentos em embarcações), tornando-se difícil validar a
realização dessas intervenções.

A verificação da formalização da despesa parece ser outra das principais dificuldades encontrada
na monitorização das operações do PO Mar2020. Em particular, reforça-se a dificuldade e
morosidade na verificação das regras de contratação pública, uma tarefa da responsabilidade dos
OI e que exige dos sistemas de informação e dos formulários, em particular do SIIFAP, uma
complexidade acrescida.

Ainda sobre o acompanhamento da execução das operações do PO Mar2020, a definição de
parâmetros de análise específicos (duração máxima, indicadores, etc…) para conjuntos
diversificados de projetos (que decorrem da existência de instrumentos e medidas de apoio muito
diversos), introduz uma variabilidade de situações que tem implicações na celeridade da análise da
execução dos projetos. As especificidades e alterações solicitadas, que muitas vezes têm impacto
nas metas de execução dos projetos, apesar de justificada do ponto de vista de uma gestão que se
pretende próxima e facilitadora dos interesses dos beneficiários, tem necessariamente
repercussões no trabalho do IFAP, uma vez que são vinculadas contratualmente, obrigando à
atualização dos termos de análise da execução desses projetos no sistema do IFAP, que por sua vez
não está preparado para dar essa resposta mais específica. O Estabelecimento de metas de
execução na aprovação das operações e respetivas alterações tem repercussão no IFAP no que
respeita a parametrizações do SIIFAP para receber a informação e emitir adendas aos termos de
aceitação das operações específicas do PO Mar2020 quando existem alterações das metas
anteriormente definidas.

As responsabilidades de validação e cálculo dos indicadores de realização e resultado junto dos
projetos aprovados, i.e., os processos de recolha de informação – fiabilidade e uniformização de
procedimentos, controlo e validação – estão delegadas nos OI e maioritariamente assentes na
plataforma do SIIFAP. O sistema de informação do IFAP faz a recolha informática através dos
formulários dos pedidos de pagamento, mas é sempre necessária alguma validação, a qual é da
responsabilidade dos OI que analisam os pedidos de pagamento. No entanto, para além da
dificuldade de grande parte dos beneficiários no registo correto do cálculo dos indicadores, alguns
destes indicadores só são possíveis de quantificar em sede de encerramento do projeto, pelo que só
são calculados no último pedido de pagamento.

Estas limitações originam ritmos de execução das metas definidas que parecem ter “picos” de
realização e de resultados que dependem das fases de validação e aprovação dos encerramentos
dos projetos, não permitindo uma monitorização sistemática e periódica, o que dificulta a gestão do
Programa, em particular na antecipação de quebras de execução e na programação de novos
compromissos.

Por outro lado, os principais ajustes que os promotores solicitam, face aos objetivos
contratualizados, traduzem-se no essencial em alterações à calendarização da execução dos
projetos e na reprogramação das rubricas de despesas (não necessariamente em alterações às
metas definidas para os indicadores de realização e resultado do projeto).

Num dos estudos de caso foi mencionado pelo promotor a importância de existir da parte da gestão
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uma monitorização mais apertada sobre os níveis de execução dos projetos contratualizados, uma
vez que o prolongamento do incumprimento na realização dos projetos, que muitas vezes poderão
não ter condições para executar, limita a possibilidade do Programa aprovar novos compromissos
com outros promotores que tem efetiva capacidade para realizar os seus projetos.

O controlo mais apertado da execução dos compromissos passa necessariamente por uma
monitorização sistemática dos resultados e das realizações acordados no termo de aceitação, no
qual para além da descrição sumária da operação, com os respetivos indicadores de realização e de
resultado, deveria constar a obrigatoriedade na definição de um plano de execução com metas
temporais predefinidas para a apresentação dos pedidos de pagamento, exigindo assim também do
lado da gestão um compromisso na celeridade dos pagamentos.

Da auscultação dos promotores, através do inquérito realizado (Anexo 8), observa-se uma opinião
positiva para a maioria dos inquiridos quando confrontados com a adequação dos procedimentos de
verificação e controlo no local do investimento, tendo 67% dos inquiridos respondido positivamente
e muito positivamente a esta questão (Figura A 19). Já no que se refere à adequação dos
indicadores de resultados dos projetos, apesar de predominar uma opinião maioritariamente
positiva (62%), existem ainda assim 16% dos respondentes que considera estes indicadores
desadequados ou muito desadequados.

Do lado da gestão, em particular de alguns OI que se pronunciaram nos focus group realizados,
prevalece a opinião que, apesar das limitações impostas pela CE para a definição dos indicadores de
realização e resultado, existe margem para melhoria dos indicadores selecionados para o PO
Mar2020. Foi salientado que, apesar de o FEAMP dispor de indicadores comuns (obrigatórios) do
PO, poderiam ter sido definidos indicadores adicionais específicos para o PO Mar2020, mais
precisos, à semelhança do que acontece com outros fundos (FEDER e FSE), uma vez que os
indicadores comuns do PO definidos pela CE não parecem ser os mais adaptados para este Fundo
em Portugal.
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QA 10: Os procedimentos adotados na implementação
do PO Mar2020 são eficientes em termos de
tempo e custos?

Tem sido desenvolvido, por parte da AG do PO Mar2020, um esforço significativo para adequar os
AAC as características requeridas pelos potenciais promotores. É também reconhecido, por parte
da generalidade dos stakeholders auscultados, que tem havido um efetivo esforço por parte da
AG na implementação de um ritmo de decisão de aprovações o mais célere possível, no sentido de
obstar às limitações que se verificaram no arranque do Programa. Contudo, os prazos de análise
de candidaturas são ainda muito extensos face ao previsto regulamentarmente. Ao invés, a
análise e a liquidação dos pedidos de pagamento decorre a um ritmo mais adequado. A
previsibilidade e a periodicidade de abertura dos concursos afiguram-se essenciais para a boa
gestão dos apoios e para os promotores, mas é um aspeto que carece de melhoria.

Questão de avaliação focalizada na gestão e acompanhamento

Os AAC/convites materializam um instrumento fundamental de operacionalização dos instrumentos
de apoio do PO Mar2020, complementando a regulamentação do FEAMP em matérias muito
específicas e garantindo uma grande flexibilidade ao nível do ajustamento dos apoios às condições
de contexto e às condicionantes ligadas à programação do PO (nomeadamente ao nível orçamental
ou com a abertura de concursos específicos para investimentos estratégicos em termos temáticos e
temporais).

A importância estratégica dos AAC na gestão dos apoios dos FEEI em geral e do PO Mar2020 em
particular decorre de vários fatores: é através destes avisos que se definem os objetivos e
prioridades específicas, o âmbito temático e setorial dos concursos, a tipologia de projetos e
beneficiários a apoiar, as condições de elegibilidade e as regras que determinam a avaliação do
mérito dos projetos.

Os AAC constituem, assim, um elemento fundamental de triagem da procura dirigida ao PO,
permitindo selecionar os projetos que apresentam melhores condições para contribuir para os
objetivos do PO Mar2020 e para os objetivos das diferentes PI do FEEI em que se inserem.

Da análise efetuada à implementação do Programa verifica-se que, entre 2016 e 2018, foram
abertos 96 procedimentos de AAC, dos quais 47 (cerca de 49%) são procedimentos em contínuo,
não se verificando nestas situações um processo de seleção concorrencial.

Efetivamente, o procedimento de abertura de avisos em contínuo é uma prática transversal a todo
o Programa, com exceção das medidas relacionadas com Inovação e Conhecimento (P1),
Desenvolvimento dos Sítios Aquícolas (P2) e Execução da PMI para a Vigilância Marítima Integrada
(P6).

Por seu turno, os procedimentos concursais com predefinição de um prazo limitado de tempo para
a abertura e fecho do aviso foram implementados apenas nas seguintes medidas: P1 – Inovação e
Conhecimento, Proteção e restauração da Biodiversidade e Investimentos em Portos de Pesca,
Locais de Desembarque, Lotas e Abrigos; P2 – Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e
Desenvolvimento dos Sítios Aquícolas; em todas as medidas da P4; P5 – Transformação dos
produtos da pesca e aquicultura e P6 – Execução da Política Marítima Integrada para a Vigilância
Marítima Integrada.

Na generalidade das medidas do Programa foram abertos AAC até 2017, tendo, a AG, no entanto,
optado pela não publicação de AAC nas seguintes medidas do Programa:

• P1: Medida 6 - Promoção do Capital Humano e Medida 8 - Diversificação do Rendimento

• P2: Medida 3 - Aquicultura Biológica e Serviços Ambientais e Medida 7 - Promoção do Capital
Humano e Ligação em Rede
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• P4: Medida 4 - Atividades de Cooperação Internacional

As medidas mais dinâmicas no que se refere ao lançamento de procedimentos de abertura de
concursos foram (ver Figura A 3 no Anexo 7):

• A Medida de apoio à execução das EDL (Portaria nº 216/2016) da P4, que registou 40 AAC (30
em 2017 e 10 em 2018), consequência da necessidade de agilizar o apoio às estratégias de
desenvolvimento local que se distribuem por 15 Gabinetes de Ação Local Pesca (12 no Continente
e 3 nos Açores);

• A Medida de apoio aos investimentos em portos de pesca, locais de desembarque, lotas e abrigos
(Portaria nº 57/2016), que registou o lançamento de 8 AAC entre 2016 e 2018;

• A Medida de apoio ao desenvolvimento sustentável da aquicultura (Portaria nº 50 e 214/2016),
com 6 AAC;

• As cessações temporárias das atividades da pesca (Portaria nº 256-A/2016), com 5 AAC; e

• A Medida de proteção e restauração da biodiversidade (Portaria nº 118/2016), com 4 AAC.

Não são, no entanto, as medidas com maior dinâmica no lançamento de avisos que apresentam a
maior procura, registada em termos de número de candidaturas, salientando-se, neste caso, a
medida direcionada para as compensações à RAA que, tendo sido aberta em 2016, registou até
final de 2018 uma procura de mais de dois milhares de candidaturas. Excluindo-se esta situação e
as medidas de apoio a cessações temporárias das atividades da pesca e compensações à RAM, as
medidas que registaram uma maior procura foram:

• P1 – M1- Investimentos a Bordo e Seletividade (354 candidaturas) e M5 - Investimentos em Portos
de Pesca, Locais de Desembarque, Lotas e Abrigos (130 candidaturas)

• P2 – M1 - Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura (135 candidaturas)

• P3 – M1 - Controlo e Inspeção da PCP (24 candidaturas)

• P4 – M3 - Execução das EDL (223 candidaturas)

• P5 – M3 - Transformação dos produtos da pesca e aquicultura (83 candidaturas)

• P6 – M1 - Execução da PMI para a Vigilância Marítima Integrada (9 candidaturas).

Face às limitações da informação disponibilizada pelo SI do PO Mar2020, não foi possível calcular
alguns dos indicadores de caraterização dos avisos que se tinha previsto desenvolver e que
constavam do Relatório Metodológico, em particular no que se refere ao cálculo das taxas de
admissibilidade e de seletividade dos avisos.

No decurso dos procedimentos de auscultação já realizados, em particular no caso focus group
direcionados aos stakeholders e das entrevistas desenvolvidas juntos das várias entidades
envolvidas na gestão do Programa, a generalidade dos atores considera que as medidas e os ACC
publicados apresentam um desenho bem definido.

No entanto, foram sinalizadas algumas questões quanto à adequação dos critérios de elegibilidade,
em particular nalguns que discriminam de forma negativa os projetos nos domínios do
desenvolvimento sustentável da aquicultura e da inovação, limitando desta forma o investimento
em áreas que deveriam ser privilegiadas.

Em casos concretos, assinalados nos momentos de auscultação dos atores, como por exemplo nos
avisos de concurso direcionados ao ”investimento a bordo” foi igualmente referenciado uma
exigência administrativa (carga burocrática) que associada à limitação dos promotores em
responderem a todas as obrigatoriedades de elegibilidade dos seus investimentos, se traduz em
maiores níveis de desistências. Apesar das diversas ações de sensibilização junto dos promotores
por parte dos técnicos dos OI e da AG sobre as regras de elegibilidade dos investimentos
(pescadores e armadores), foi assinalada pela Coordenação Regional da Madeira a existência de
uma elevada taxa de desistência (33% no caso da RAM) durante a submissão das candidaturas, em
grande medida devido à incapacidade dos promotores cumprirem com todas as exigências
administrativas (muitos não têm atividade empresarial organizada), bem como pela desadequação
de questões específicas de elegibilidade face às necessidades da frota regional.
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Na medida de apoio ao investimento abordo, muitas das necessidades de investimento dos
promotores nacionais não são elegíveis face às limitações do regulamento geral10. Muitas
candidaturas são indeferidas por incluírem investimentos que não são elegíveis, mesmo sendo
importantes para a atividade e segurança das operações (por exemplo, sondas de profundidade,
equipamentos relacionados com a segurança das embarcações, substituição de motores,
equipamento de frio, entre outros casos).

Apesar destas dificuldades de cumprimento por parte de alguns promotores, parece ser
consensual, quer do lado da gestão (OI), quer dos promotores, que o pressuposto de avaliação
referente à adequação da informação solicitada nas candidaturas não é demasiado complexo, tendo
em consideração o princípio da simplificação do acesso aos financiamentos e a redução dos
respetivos custos administrativos (ver também resposta à QA 4). Num dos casos de estudo, um
promotor reforça este entendimento referindo que comparativamente com outros sistemas de
incentivos de outros PO, a carga burocrática do PO Mar2020 é menos exigente.

Saliente-se, no entanto, que não foram sinalizadas outras questões relevantes ao nível da
admissibilidade e da seletividade, sendo, porém, referida a necessidade de reforço das dotações
financeiras afetas aos concursos e a preocupação com a recente reprogramação do PO. Foi
igualmente assinalada a ausência prolongada de abertura de concursos em algumas medidas do
Programa.

Os processos de candidatura são influenciados pelo ritmo de lançamento de concursos (Plano Anual
de Concursos) e pela gestão que a AG faz das dotações orçamentais colocadas a concurso. Estes
são aspetos também relevantes para a análise sobre a adequação das grelhas de critérios de
seleção dos concursos, em conjunto com a análise da taxa de seletividade nos concursos
encerrados: os projetos aprovados dependem, por um lado, do nível de exigência do referencial de
mérito e, por outro lado, do nível de procura admissível.

Para se proceder à análise da adequação das dotações dos AAC, apenas se consideraram 49 dos 96
AAC lançados, ou seja, os AAC para os quais existe a definição de um plafond orçamental
(excluíram-se os avisos em contínuo).

Desta análise, verifica-se que, quer no caso da M3 - Inovação e Conhecimento da P1; quer na M1 -
Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura da P2 e na M3 - Transformação e Comercialização dos
Produtos da Pesca e Aquicultura da P5, as dotações colocadas nos primeiros concursos (lançados
em 2016) ficaram aquém da procura registada (Figura A 4 no Anexo 7), o que indicia uma
desadequação das expectativas da AG, durante a fase de arranque do Programa, em particular
nestas medidas, face às necessidades dos promotores.

No caso da P5 - Promover a comercialização e a transformação dos Produtos da Pesca e
Aquicultura, os dois concursos publicados na M 3 apresentaram uma procura muito superior às
dotações colocadas a concurso, observando-se que, mesmo tendo antecipado uma menor procura
em 2017 face a 2016, a procura registada excedeu a dotação publicada pela AG.

De salientar que após o arranque do Programa, rapidamente a AG foi capaz de ajustar e adequar o
orçamento do FEAMP nos AAC lançados em 2017 e 2018, com exceção dos  avisos 12/2017 e
19/2018 da M5 (P1) e os dois AAC da M3 da P5 (Figura A 5 no Anexo 7).

No conjunto dos AAC com dotações pré-definidas, verificaram-se dois concursos em que não se
registaram candidaturas aprovadas (aviso 023/2018 da P1-M5  Apoio ao Aumento do Potencial
dos Sítios Aquícolas e no aviso 001/PCV/2017 da P3-M3 (Aviso n.º 1/2017/PCVEPRNP/GAL
Ericeira Cascais - Preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais e dos
recursos naturais e paisagísticos).

De uma forma geral regista-se uma adequação da generalidade dos concursos à realidade e às
necessidades dos promotores, existindo uma maior intensidade na procura por apoios relacionados
com os investimentos em portos de pesca, locais de desembarque, lotas e abrigos (Medida 5 da
P1), com os apoios ao desenvolvimento sustentável da aquicultura (M1 da P2), principalmente nos
primeiros anos do Programa e com os incentivos à transformação e comercialização dos produtos

10
 Regulamento Delegado (UE) 2015/531 da Comissão, de 24 de novembro de 2014.
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da pesca e aquicultura (M3 da P5).

Acrescenta-se que, no âmbito dos focus group realizados, foi reconhecido um efetivo esforço da AG
na implementação de um ritmo de decisão de aprovações que fosse mais célere, no sentido de
compensar as limitações que se verificaram pelo arranque tardio do Programa.

Apesar de parecer existir um esforço por parte da AG na adequação da oferta dos instrumentos
disponíveis para fazer face às exigências da procura, a opinião dos promotores que responderam ao
inquérito (Anexo 8) é que a previsibilidade de abertura dos concursos (muito dependente da
existência e publicação de um plano anual de concursos) e a periodicidade de abertura desses
avisos carece de melhorias significativas. Cerca de 38% e 37% dos inquiridos responderam
negativamente à adequação destes dois procedimentos (previsibilidade e periodicidade
respetivamente) de abertura de concursos (Figura A 13).

Também nos estudos de caso foi realçado, no que se refere à comunicação dos avisos, que um
aspeto a ser melhorado deveria ser o cumprimento do plano de avisos, tendo sido referido a
existência de falhas como o caso da abertura de determinados concursos para as quais os
promotores não tinham informação que iam ser lançados e noutros casos as espectativas de
abertura de um determinado concurso serem goradas por não se realizarem no período previsto.

Por outro lado, a redação dos AAC tem que ser clara, concisa e completa para assegurar uma
correta interpretação por parte dos candidatos e potenciar uma procura cada vez mais qualificada
e alinhada com os objetivos dos instrumentos (de modo a desencorajar a candidatura de projetos
que, à partida, evidenciam baixas probabilidades de sucesso e reduzem a eficiência do processo de
análise).

A maioria dos inquiridos (79%) é da opinião que os AAC lançados pelo PO Mar2020 são
relativamente claros, existindo 16% dos inquiridos (Figura A 16) que considera ainda possível
existirem melhorias neste âmbito. Já no que se refere à clareza e objetividade dos critérios de
seleção, cerca de 26% dos inquiridos apresenta uma opinião negativa ou muito negativa,
evidenciando a necessidade de se reverem os critérios no futuro próximo.

Efetivamente, tendo presente o pressuposto de avaliação sobre a clareza e compreensão dos
instrumentos, parece existir evidência que os AAC são claros e acessíveis, contribuindo para a
mobilização de procura qualificada. Já o mesmo não se poderá dizer do pressuposto de avaliação
relativo à adequação e cumprimento do calendário de concursos, onde há aspetos significativos a
melhorar.

Para a avaliação da coerência e pertinência dos critérios de seleção utilizados, pretendia-se utilizar,
no que respeita aos aspetos de natureza global, uma metodologia suportada em técnicas de análise
de dados provenientes do sistema de informação do PO, para avaliar especificamente:

• A capacidade de o conjunto dos critérios utilizados de discriminar o mérito global dos projetos
de forma suficientemente clara;

• A capacidade de o conjunto dos critérios utilizados para hierarquizar os diferentes projetos de
forma coerente com os objetivos visados pelo instrumento de apoio em análise;

• A presença de fenómenos de redundância, conflitualidade e complementaridade na relação
empírica entre os critérios e subcritérios considerados;

• A maior ou menor neutralidade dos critérios utilizados em relação a algumas variáveis de
segmentação dos candidatos.

No entanto, devido ao reduzido detalhe constante na informação que é possível extrair do sistema
de informação, não foi possível implementar esta metodologia.

Uma das condições de eficiência no que se refere aos procedimentos de gestão adotados pelo PO
Mar2020 consiste em aferir a celeridade nos prazos de realização das tarefas que são da respetiva
responsabilidade da AG e das entidades com as quais delegou competências (OI).

Neste âmbito, foi possível aferir, com base nos dados disponibilizados pela AG, os tempos médios
que decorrem entre os procedimentos de receção de candidaturas, aprovação e contratação dos
projetos contratados. De realçar que estas foram as datas que se conseguiram obter do sistema de
informação para a presente avaliação, pelo que a análise tem como pressupostos que o tempo que
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decorre entre a receção de candidaturas, aprovação e assinatura do termo de aceitação
(contratação) inclui prazos de procedimentos que passam por solicitação da AG e OI de pedidos de
esclarecimentos aos promotores, tempos de análise dos pareceres dos OI, registo de informação no
sistema desses pareceres, controlos de qualidade dos pareceres por parte da AG, audiências dos
interessados para as primeiras decisões e cumprimentos das condicionantes das aprovações até à
assinatura do termo de aceitação.

Para a totalidade das 2.564 operações aprovadas no PO Mar2020, o prazo médio entre a receção
das candidaturas e a sua aprovação é de 120 dias, seguindo-se mais 40 dias em média para os
procedimentos de contratação dos 1.835 projetos contratados (Figura A 6 no Anexo 7).

As prioridades em que o período de apreciação das candidaturas se afigura mais longo (entre a
receção e a aprovação) são, em claro destaque, a P6 - Política Marítima Integrada, a P2 -
Aquicultura e a P4 - Emprego e a coesão territorial. Nestes casos, qualquer das Prioridades
apresentam tempos de aprovação a ultrapassar 200 dias (P4) e 250 dias (P2 e P6).

É igualmente na P4 e na P6 onde se verificam os prazos mais prolongados na fase da contratação,
despendendo-se, em média, respetivamente, 54 e 46 dias entre a data de aprovação e a
contratação.

Apesar de as restantes medidas apresentarem tempos médios de análise e aprovação inferiores à
média do Programa, apenas no caso dos projetos da Assistência Técnica é que a gestão consegue
garantir um tempo de aprovação inferior aos dois meses.

As medidas onde se registam os maiores atrasos na apreciação das candidaturas (Figura A 7 no
Anexo 7) são, no essencial, a M2 Aumento do Potencial dos Sítios Aquícolas da P2 seguida da M4 -
Proteção e Restauração da Biodiversidade da P1. Também a M1- Execução da política marítima
integrada no domínio da vigilância marítima integrada da P6 e a M3 - Inovação e Conhecimento da
P1 apresentam tempos de apreciação e decisão das candidaturas demasiado demorados, tal como
a M1 - Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura da P2, a M3 - Execução das EDL da P4 e as
medidas M2 - Desenvolvimento de Novos Mercados, Promoção e Comercialização e M3 -
Transformação e Comercialização dos Produtos da Pesca e Aquicultura da P5.

A análise dos tempos médios por OI responsável (Quadro A 26), permite observar que a DGPM, a
DGRM e a generalidade dos GAL apresentam tempos médios entre a receção de candidaturas e a
aprovação consideravelmente mais extensos que os restantes OI, ultrapassando em qualquer dos
casos os 220 dias. De salientar que no caso da DGRM, este valor médio é influenciado por situações
extremas onde se registaram tempos de análise demasiado elevados. Por seu turno, o Secretariado
Técnico do PO Mar2020 e as DRAP Alentejo e Norte registam tempos médios de consideravelmente
mais reduzidos que a média dos restantes OI, evidenciando alguma eficiência relativa nestes
procedimentos.

Regista-se, assim, uma clara desadequação dos tempos de análise das candidaturas do PO
Mar2020 que, não só é reportada nas respostas ao inquérito, como na auscultação dos atores no
âmbito dos focus group já realizados. A carga administrativa dos instrumentos de apoio, a
complexidade na utilização dos sistemas de informação (formulários) e as limitações na obtenção
de esclarecimentos junto das estruturas técnicas resultam em atrasos significativos nas análises,
ficando estas muito longe dos 60 dias regulamentarmente considerados entre a submissão e a
decisão das candidaturas. Foi igualmente salientado por parte dos OI que o atraso no arranque do
Programa prejudicou a disponibilização atempada dos instrumentos de análise e por conseguinte
teve consequências nos respetivos prazos de análise.

Dos resultados do inquérito verifica-se que 44% dos respondentes avalia como negativa ou muito
negativa a adequação do prazo para análise das candidaturas (Figura A 13).

Para a avaliação dos tempos médios de análise da execução, a observação desenvolvida recaiu
sobre os procedimentos de análise dos pedidos de pagamento da responsabilidade da AG e dos OI,
registados no sistema de informação do IFAP, bem como os procedimentos de pagamento da
responsabilidade da entidade pagadora do FEAMP (IFAP).

A base de dados disponibilizada pelo IFAP apresenta um total de 1.215 pedidos de pagamento
liquidados, sendo possível calcular os tempos que decorrem entre a data de submissão do pedido de
pagamento por parte do beneficiário, a data de validação do OI responsável pela análise e a data de
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liquidação do Fundo (data de transferência dos valores para a respetiva conta bancária do
beneficiário).

O tempo médio de análise e validação dos pedidos de pagamento registados e pagos não ultrapassa
os 20 dias para a generalidade do Programa, sendo necessário mais 22 dias para a respetiva
liquidação junto do beneficiário. Ao todo, entre a submissão e a liquidação, demora-se em média 41
dias para a operacionalização de todos os procedimentos envolvidos (Figura A 8), o que representa
um prazo relativamente adequado. Apesar de a média do Programa apresentar maior rapidez no
prazo de análise e validação face ao prazo de liquidação, esta proporção encontra-se enviesada
pelos resultados das Prioridades 6 e 1. Na generalidade das restantes Prioridades, verifica-se, pelo
contrário, maior demora na análise e validação dos pedidos de pagamento quando comparados com
os prazos de liquidação.

Estes resultados são confirmados pelos stakeholders. Dos promotores auscultados via inquérito,
obtém-se uma opinião generalizada quanto à adequação do prazo de liquidação dos pedidos de
pagamento, tendo respondido positivamente e muito positivamente 66% dos respondentes. Já no
que se refere aos prazos de análise dos pedidos de pagamento, cerca de 61% dos respondentes
considera-os como positivos ou muito positivos, ao passo que 26% dos inquiridos classifica como
negativa ou muito negativa a adequação desses prazos (Figura A 19).

Os pedidos de pagamento que demoram mais tempo a processar registam-se nas medidas da P4 e
P5, bem como na Assistência técnica, esta última ultrapassando os 70 dias entre a submissão e a
liquidação do pedido.

Saliente-se, igualmente que a M4 - Proteção e Restauração da Biodiversidade e a M5 -
Investimentos em Portos de Pesca, Locais de Desembarque, Lotas e Abrigos da P1 apresentam
também demoras significativas na validação e liquidação dos pedidos de pagamento. No caso da M2
- Custos Operacionais e Animação da P4, o prazo mais extenso revela-se na fase da liquidação dos
pedidos de pagamento, registando-se, em média, cerca de um mês entre a data de validação do
pedido e a sua transferência para o beneficiário. Já no caso da P5, verifica-se um atraso
significativo na validação dos pedidos de pagamento principalmente na M2 - Desenvolvimento de
Novos Mercados, Promoção e Comercialização e na M1 Planos de Produção e Comercialização
(Figura A 9).

No caso concreto dos resultados obtidos na M2 da P4, a morosidade na análise dos pedidos de
pagamento, em particular dos controlos de qualidade efetuados pelo IFAP nessa fase, foi também
reforçada pelos GAL com alguma preocupação, no decurso do focus group temático relativo
domínio do emprego e da coesão territorial.

As entidades analistas registadas no SIIFAP que apresentam os tempos médios de análise dos
pedidos de pagamento mais longos (Quadro A 28) são o Departamento de Apoio ao Investimento
(IFAP/DAI), logo seguido pela DGRM, pela EAT do Gestor e pela DRP Madeira, todos registando
tempos médios de validação dos pedidos de pagamento superiores a 37 dias.

Observa-se assim que o pressuposto de avaliação referente aos processos de análise e decisão
sobre candidaturas e de contratualização dos projetos apresentam limitações quanto à adequação
dos prazos previstos para a sua realização, não sendo estes exequíveis face aos recursos
mobilizados. Em sentido oposto, verifica-se que os prazos de processamento dos pedidos de
pagamento parecem garantir a adequabilidade dos procedimentos, existindo no entanto espaço
para melhorias.
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QA 11: A estratégia de comunicação do PO Mar2020
é adequada para informar e apoiar os grupos-
alvo no processo de candidatura?

A estratégia de comunicação associada ao PO Mar2020 enquadra-se na estratégia global do
Portugal 2020. O plano e a estratégia de comunicação do PO Mar2020 estão alicerçados numa
combinação de meios que procuram alcançar a diversidade de beneficiários que carateriza o
Programa e têm-no conseguido de forma adequada. A estratégia de comunicação do MAR2020
atribui ao site do PO o papel de elemento agregador de informação sobre os regulamentos,
normas, estatísticas ou notícias relativas ao Programa, mas a ausência das redes sociais digitais
constitui uma limitação relevante.

Questão de avaliação focalizada na gestão e acompanhamento

O alcance das realizações e resultados previstos para os instrumentos de apoio veiculados pelo PO
Mar2020 depende, em grande medida, da capacidade de mobilizar procura qualificada para estes
instrumentos, pelo que a sua divulgação deve ser eficaz, utilizando os meios e canais adequados
para alcançar os públicos-alvo visados. A informação disponibilizada através dos vários meios e
canais deve ser clara e objetiva. A divulgação dos apoios e a correta perceção da mensagem pelos
beneficiários e potenciais beneficiários (público em geral e público-alvo específico) assumem, assim,
um especial relevo na operacionalização do PO Mar2020, sendo fundamental para garantir uma
procura qualificada dos apoios e a facilidade de acesso aos mesmos, logo contribuindo para
potenciar a eficácia das intervenções.

A estratégia de comunicação associada ao PO Mar2020 enquadra-se na estratégia global do
Portugal 2020, cuja Rede de Comunicação é assegurada pela AD&C, tendo nela assento todos os PO
e estando representados todos os FEEI. A autonomia dos PO na definição da respetiva estratégia de
comunicação encontra-se, assim, balizada por um conjunto de requisitos, nomeadamente em termos
da abordagem adotada e dos materiais disponibilizados, que devem estar em conformidade com o
estabelecido na estratégia global.

O Plano de Comunicação do MAR2020 contempla quatro objetivos principais: a implementação de
uma identidade/imagem institucional do Programa, a definição da articulação da estratégia entre as
várias entidades públicas que atuam no setor do mar, o fomento da proximidade entre a AG e os
beneficiários e a prestação de esclarecimentos.

O Plano de Comunicação do PO Mar2020 distingue, igualmente, duas fases na comunicação dos
respetivos instrumentos de apoio: uma primeira fase, entre 2016 e 2017, essencialmente focada na
divulgação dos apoios ao público em geral e aos potenciais beneficiários, bem como à clarificação
de dúvidas deste último grupo (representantes e agentes de dinamização do setor - pescadores,
armadores, empresários, industriais, aquicultores, associações, organizações, organismos públicos,
em paralelo com a comunidade científica) e uma segunda, iniciada em 2018, destinada à divulgação
dos resultados e da dinâmica da estratégia de operacionalização do Programa.

Da análise das 26 ações de comunicação desenvolvidas pelo PO Mar2020 entre 2016 e 2018
parece resultar que a que a operacionalização da comunicação do Programa valoriza de forma
idêntica os diversos objetivos e fases previstas no respetivo plano.

Ao longo dos dois primeiros anos foi realizada a sessão de divulgação de abertura do PO, lançado o
website PO Mar2020, produzido merchandising alusivo ao Programa, publicados os AAC em órgãos
de imprensa e iniciada a publicação da newsletter. Durante 2018, foram realizadas a maioria das
ações de comunicação, incluindo a participação em eventos do setor (Oceans Meeting ou Ocean
Business), bem como promovidas ações de formação pela AG.

A concretização dos objetivos do plano de comunicação implica uma estratégia que compreenda
ações de esclarecimento e formação voltadas para as administrações e organizações coletivas que
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mais contactam com o público (a nível interno) e ações destinadas ao público em geral e a
beneficiários e potenciais beneficiários (a nível externo). Sob este enquadramento, a
operacionalização da estratégia destinou 77% das suas ações ao público externo e os restantes 23%
a ações dirigidas à capacitação das organizações coletivas para a resposta às questões dos
potenciais beneficiários. Das ações destinadas ao exterior, 55% tiveram como destinatários o público
em geral (potenciais beneficiários) e os restantes 45% promotores. Em consonância com a estratégia
definida, as ações destinadas a instituições internas, embora minoritárias, ganham mais expressão
nos últimos dois anos de implementação do Programa.

A informação relativa à inserção do PO Mar2020 nos meios de comunicação (clipping de imprensa)
sugere poder ter havido um progressivo afunilamento dos grupos alvo ao longo da
operacionalização do Programa. Das 18 notícias publicadas na imprensa escrita em 2016, 50%
foram-no em órgãos de imprensa generalista e 11% em publicações especializadas em economia
marítima. O número de publicações em órgãos especializados no setor marítimo cresceu para 22%
em 2017 (de um total de 23 notícias) e em 2018 este número foi de 90% (de um total de 9 notícias).

A heterogeneidade das taxas de compromisso do PO poderá indiciar que a divulgação dos
instrumentos foi mais bem-sucedida junto das entidades (individuais ou coletivas) com atuação
comercial direta (comercialização ou transformação) no setor das pescas ou da aquicultura, face às
restantes tipologias de beneficiários potenciais do programa (essencialmente organismos públicos),
que são domínios de intervenção do PO que visam o financiamento destes organismos.

A mensagem veiculada pela comunicação do PO Mar2020, entre 2016 e 2018, foi bastante
centrada, tanto em número de ações como na alocação de meios financeiros, na apresentação dos
apoios do Programa ao público em geral (como se verá, mais adiante, na QA12). No contexto de
uma avaliação de operacionalização, recomenda-se um maior foco na seleção dos públicos alvo para
divulgação dos instrumentos de apoio do Programa, tornando a comunicação mais eficaz na
captação de alguns segmentos de procura.

À semelhança do processo de seleção dos públicos-alvo, a seleção dos instrumentos e meios de
comunicação assume um papel fundamental no processo de divulgação e do sucesso do plano e
consequente transmissão da mensagem aos potenciais beneficiários.

A estratégia de comunicação atribui ao site do PO o papel de elemento agregador de informação
sobre os regulamentos, normas, estatísticas ou notícias relativas ao Programa, para o qual os
potenciais beneficiários são atraídos através de técnicas de inbound marketing (tais como a
newsletter digital) e outbound marketing (distribuição de panfletos, merchandising e participação
em eventos). O inquérito lançado aos candidatos confirma os websites do PO Mar2020 e dos OI
como os veículos privilegiados, através dos quais os apoios do PO Mar2020 são difundidos e
comunicados aos potenciais beneficiários (tendo sido referidos como tal por 37% e 27% dos
respondentes, respetivamente), seguidos do website do Portugal 2020 (referido por 21%) (Figura A
10 no Anexo 8). Saliente-se que, na comunicação efetuada pelos OI, os apoios relativos ao PO
Mar2020 podem aparecer enquadrados num conjunto mais vasto de políticas setoriais e/ou
temáticas. A título de exemplo, nas ações de comunicação da DGPM, o PO Mar2020 é apresentado
juntamente com os outros instrumentos nos quais intervém (Fundo Azul e EEA Grants), sendo que a
mesma lógica de integração dos instrumentos de apoio é aplicada no website desta direção geral,
onde o “Gabinete Investidor Mar” apresenta soluções de investimento em vários fundos públicos
nacionais, europeus ou outros que não apenas o PO Mar2020.

O mesmo inquérito revela ainda que o website do PO Mar2020 é, em média, avaliado positivamente
pelos candidatos aos seus apoios (Figura A 12). Questionados sobre a informação disponibilizada, a
facilidade de pesquisa nos menus, a disponibilidade da página web e rapidez de processamento, o
acesso a informação sobre a regulamentação, normas e guias de apoio e sobre a facilidade na
comunicação com a AG, a soma das respostas “Positivo” e “Muito positivo” atinge o seu menor no
que respeita a este último aspeto (65,3%) e é superior a 73% nos restantes aspetos (atingindo cerca
de 82% relativamente à informação disponibilizada.

Ainda relativamente às entidades difusoras dos instrumentos de apoio, destacam-se também as
empresas de consultoria, as sessões públicas promovidas pelo Portugal 2020 e pelo PO Mar2020 e
as Organizações de produtores / Associações de produtores, que somam 21%, 20% e 18% das
respostas, respetivamente (Figura A 10). Quando questionados sobre as entidades determinantes
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para a apresentação da candidatura, mais de um terço dos respondentes (35%) indica os OI, 19%
refere os consultores externos e 23% não atribui a nenhuma entidade um papel determinante
(Quadro A 30).

Não obstante o Plano de comunicação do Programa estar alicerçado numa combinação de meios, a
ausência nas redes sociais digitais (de onde se pode destacar o Facebook, a plataforma mais
utilizada em Portugal) assume-se como uma lacuna evidente e, aliás, já diagnosticada pela própria
AG do Programa: a newsletter de janeiro de 2018 referia a necessidade de o Programa iniciar a sua
atividade nestas plataformas digitais, sem que, contudo, tenham sido criadas página(s) para o
Programa, à data da elaboração do presente relatório.

Por outro lado, também os resultados do inquérito apontam as redes sociais do Portugal 2020 como
o meio de divulgação menos referido como plataforma de comunicação dos apoios e dos
regulamentos associados ao PO Mar2020 (referidos apenas por 1% dos respondentes). Salienta-se
ainda a dissonância entre o elevado número de publicações em órgão de comunicação social (10,
nos três anos -, tendo em conta o universo total das iniciativas de comunicação) e o baixo grau de
eficácia que estes meios apresentam na divulgação dos apoios e da sua regulamentação (os meios
de comunicação social / anúncios em imprensa ou web são referidos como fonte de informação por
7% dos respondentes). De entre os meios digitais e excluindo as redes sociais do Portugal 2020, as
newsletters do Portugal 2020 e/ou PO Mar2020 apresentam também uma taxa de resposta baixa
nesta questão.

Para além do alvo e dos meios, a avaliação da estratégia de comunicação tem, necessariamente, de
incidir sobre o conteúdo da informação veiculada, em relação ao qual não são alheios nenhuns dos
restantes elementos do processo (grupos-alvo e meios).

A opinião dos respondentes ao inquérito é bastante favorável relativamente à clareza e qualidade da
informação disponibilizada pelos meios e materiais de divulgação dos apoios do PO Mar2020
(Figura A 11). Relativamente à imagem/apresentação dos materiais de divulgação, aos anúncios e
publicações especializadas, sessões públicas de apresentação/divulgação e aos websites
institucionais, as classificações de “positivo” e “muito positivo” somam entre 66% (sessões públicas
de apresentação) e 86% (imagem/apresentação dos materiais), estando a maior parte das respostas
concentradas na resposta “positivo”, sem que em nenhum caso a taxa de rejeição (resposta “muito
negativo”) supere a taxa de aprovação máxima (resposta “muito positivo”). Em consonância com o
anteriormente referido relativamente à importância dos websites do PO Mar2020 e do Portugal
2020, os websites institucionais recolhem a maior percentagem de respostas “muito positivo”
(16%).

Neste contexto da relevância da informação veiculada sobre o PO Mar2020, afigura-se também
importante referir a opinião dos promotores relativamente às dificuldades no cumprimento das
regras de publicitação e divulgação dos projetos apoiados (Quadro A 40). Entre 78% a 79% dos
respondentes ao inquérito não tiveram dificuldades na identificação de informação relativa às regras
de publicitação dos apoios, na aposição dos logótipos e insígnia em materiais e aplicações impressas
e na afixação de cartaz permanente no local/instalações. A aposição dos logótipos e insígnia no
website da entidade e em todos os materiais de meios digitais é o que oferece mais dificuldades no
seu cumprimento (12%).
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QA 12: Os instrumentos da estratégia de
comunicação são eficientes em termos de tempo
e custos?

A estratégia de comunicação do PO Mar2020 tem sido essencialmente voltada para o exterior,
privilegiando a divulgação dos apoios do PO ao público em geral, cujos maiores investimentos
foram a sessão de divulgação de lançamento do Programa, o respetivo website e a organização
de um evento sobre economia do Mar. Embora constituam investimentos mais avultados, o seu
retorno é reconhecido pela generalidade dos promotores e stakeholders.

Questão de avaliação focalizada na gestão e acompanhamento

A avaliação da eficiência dos instrumentos de comunicação deve ser abordada em articulação com
a análise da adequação da estratégia de comunicação para informar e apoiar os grupos-alvo no
processo de candidatura, efetuada no âmbito da QA anterior (QA11), onde foi realizado o
levantamento das ações de comunicação e divulgação dos apoios do PO Mar2020 e identificados os
principais grupos-alvo, os canais de comunicação utilizados e a relevância da informação veiculada.
Partindo desse levantamento, não serão aqui explanados, novamente, os pilares e princípios da
estratégia de comunicação, sendo apenas evocados quando necessário.

As 26 ações desenvolvidas para a operacionalização da estratégia de comunicação do Programa
envolveram um custo total de 145 mil euros, com a seguinte distribuição anual: 67% em 2016, 10%
em 2017 e 23% em 2018.

A concretização dos quatro objetivos principais definidos no Plano de Comunicação do PO
Mar2020: (i) a implementação de uma identidade/imagem institucional do Programa, (ii) a
definição da articulação da estratégia entre as várias entidades públicas que atuam no setor do
mar, (iii) o fomento da proximidade entre a AG e os beneficiários e (iv) a prestação de
esclarecimentos aos potenciais beneficiários, implicam uma estratégia de comunicação que
compreenda ações de esclarecimento e formação voltadas quer para as administrações e
organizações coletivas (nível interno) quer para ações destinadas ao público em geral, a
beneficiários e potenciais beneficiários (nível externo). A operacionalização da estratégia alocou
93% dos seus recursos ao público externo e os restantes 7% a ações voltadas para a capacitação
das organizações coletivas na resposta às questões dos potenciais beneficiários.

Das ações voltadas para o exterior, as ações destinadas ao público em geral (potenciais
beneficiários) absorveram 81% dos custos totais do Programa com comunicação, grande parte dos
quais concentradas no período de arranque do PO (cerca de 62%) em 2016.

A sessão de divulgação de lançamento do PO e os respetivos custos com merchandising, assessoria
comunicação, logística e organização do evento, e a operacionalização do website do PO Mar2020,
ambas realizadas em 2016 e destinadas ao público em geral, contam-se entre as ações com custos
mais elevados (representaram em conjunto 57% do total das verbas despendidas em comunicação
pelo PO nos três anos). A participação no evento Oceans Meeting (brochura e filme sobre Inovação
e Transferência de Conhecimento), realizada em 2018, encerra a lista das ações com peso
relevante na estrutura de custos de ações destinadas ao público geral. Aos beneficiários e
potenciais beneficiários foram alocados 10% dos custos totais, sob a forma de publicação de AAC
em órgãos de comunicação social. As ações internas caracterizam-se, essencialmente, por reuniões
do CA e sessões de formação sobre o sistema de informação Si2P e sobre a submissão de
candidaturas online dirigidas a associações.

Em suma, uma estratégia de comunicação essencialmente voltada para o exterior, que privilegiou a
divulgação dos apoios do Programa ao público em geral, cujos maiores investimentos foram a
sessão de divulgação de lançamento do PO, o respetivo website e a organização de um evento
sobre economia do Mar (Oceans Meeting).
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O Plano de Comunicação prevê uma dotação indicativa de 1,2 milhões de euros, equivalente a
cerca de 4% do total de despesa pública alocada à Assistência Técnica do PO Mar2020. No final de
2018, os custos associados às ações de comunicação e divulgação realizadas totalizavam 144.804
euros, cerca de 12% do total programado. Em termos globais, a P7 - Assistência Técnica, que inclui
as despesas com a comunicação do Programa, apresentava, no final de 2018, um montante de
despesa pública executado de €2,8 milhões, face a um montante programado de €30,5 milhões, ou
seja, uma taxa de execução de 9%.

A importância atribuída pelos respondentes ao inquérito aos websites do PO Mar2020, dos OI e do
Portugal 2020 como fontes primordiais de informação relativamente aos instrumentos de apoio do
PO e ao quadro regulatório que os sustentam (referidos como tal em 37%, 27% e 21% das respostas
ao inquérito) e a opinião favorável dos mesmos relativamente à qualidade do website do PO
Mar2020 afirma a importância atual das plataformas digitais e o pay-off associado ao elevado custo
relativo (dentro da estrutura de custos da comunicação do Programa) do lançamento do website.
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<Esta página foi propositadamente deixada em branco>
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5. Conclusões e
recomendações

A. Principais conclusões da avaliação

Da avaliação realizada decorre um conjunto de conclusões gerais, de entre as quais se destaca a
evidência de que estamos perante um Programa abrangente, diverso, sensível e complexo.

O PO Mar2020 é um programa abrangente e bastante diverso, na medida em que engloba quatro
OT do Portugal 2020 diferenciados, que congregam as três dimensões das agendas de crescimento
europeu, designadamente:

· Agenda do crescimento inteligente, que inclui objetivo de reforçar a competitividade das
empresas (OT3);

· Agenda do crescimento sustentável, que inclui os objetivos de apoiar a transição para uma
economia de baixo carbono e preservar e proteger o ambiente (OT4 e OT6);

· Agenda do crescimento inclusivo, que inclui o objetivo da sustentabilidade e qualidade do
emprego e apoio à mobilidade dos trabalhadores (OT8).

É igualmente um Programa sensível, pois integra e desenvolve, de forma contínua, uma arbitragem
entre os objetivos de promoção de um setor mais competitivo e mais eficiente no modo como utiliza
os recursos, por um lado, e a necessidade de preservar a sustentabilidade dos próprios recursos, por
outro. Este trade off entre os dois aspetos é transversal ao Programa e a todos os atores envolvidos
na sua implementação. Há uma profunda consciencialização da comunidade dos stakeholders deste
Programa quanto ao necessário e sensível equilíbrio entre os dois fatores - competitividade versus
sustentabilidade - sendo por todos reconhecido que a competitividade do setor a longo prazo passa
pela (e depende da) sua sustentabilidade.

O PO Mar2020 é, em paralelo, um Programa complexo, na medida em que abrange tipologias de
instrumentos de financiamento muito diversos, incluindo instrumentos mais “clássicos” de
financiamento ao investimento, enquadrados por fundos estruturais, e novas modalidades de apoio,
anteriormente operacionalizadas diretamente pela CE. Neste sentido, o Programa inclui a vertente
de apoio ao investimento, apoios ao rendimento, seguros, programas de formação e apoio ao
funcionamento (com a integração da PCP e da PMI no PO). Alguns destes apoios convivem de forma
“mais confortável e pacífica” do que outros, tendo em conta o enquadramento regulamentar geral
dos FEEI e do FEAMP, em particular.

A multiplicidade de objetivos e instrumentos que se conjugam no PO Mar2020 e a inerente lógica de
intervenção diferenciada coloca desafios acrescidos à gestão e operacionalização do PO, sob um
dilema contínuo entre as necessidades expressas pela procura e os instrumentos disponíveis,
enquadráveis na regulamentação comunitária. Neste âmbito, o permanente trade off entre
competitividade e sustentabilidade gera uma aparente sobrevalorização desta última, com
consequências ao nível do enquadramento regulamentar europeu, o que coloca inclusivamente em
causa a aplicação do princípio da subsidiariedade na aplicação dos fundos comunitários.

É seguidamente apresentado um conjunto de conclusões que resultam do presente exercício
avaliativo e que são organizadas em torno de três grandes temáticas na implementação do PO:
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· Do processo de configuração à implementação e ao envolvimento dos stakeholders;
· Da operacionalização à gestão e ao acompanhamento;
· Das realizações aos resultados e impactos potenciais.

Do processo de configuração à implementação e ao envolvimento dos
stakeholders
N.º Tópico Conclusão

C01

Stakeholders /
parceiros
envolvidos na
conceção e
implementação
do PO

O quadro em que se desenvolve o PO Mar2020 afigura-se múltiplo e
diversificado, na tripla vertente de entidades que participam na
conceção/definição estratégica e no acompanhamento da execução do PO,
organismos/entidades diretamente associados à operacionalização da
atribuição dos apoios e entidades que representam a procura dirigida ao
Programa e que consubstanciam a natureza e os objetivos visados pelas
intervenções. Os stakeholders/parceiros mais relevantes do setor foram
envolvidos na conceção do PO Mar2020 e têm uma intervenção efetiva na
sua operacionalização.

C02 Envolvimento do
CA

No contexto das solicitações para o efeito, o CA tem tido uma intervenção e
participação relativamente limitadas na implementação do PO, em particular
no desenvolvimento de iniciativas de reflexão e análise estratégica dos
domínios de intervenção do PO Mar2020.A intervenção do CA surge
normalmente em resposta às solicitações da AG e/ou no contexto de
atribuições decorrentes do contexto regulamentar.

C03
Estrutura e
gestão tripartida
da AG

A atual estrutura e gestão tripartida da AG coloca desafios na necessária
articulação entre as partes, desafios estes que se afiguram acrescidos em
face da distância geográfica dos vários intervenientes (Continente versus
RAA versus RAM) que, embora superável, não promove a partilha na gestão
diária/regular do PO.

C04
Modelo de gestão
e delegação de
competências

O modelo de gestão adotado pelo PO Mar2020 afigura-se bastante denso e
desconcentrado, envolvendo múltiplos OI, com níveis de experiência e de
capacitação diferenciados na aplicação e gestão de financiamentos
comunitários, o que requer uma forte articulação e colaboração entre a AG
e os OI, bem como entre estes últimos. O papel da AG surge reforçado,
também ao nível de iniciativas de formação, de emissão de normas de
orientação técnica e da supervisão das funções delegadas.

C05

Gestão
estratégica e
processo de
decisão versus
fase de execução
e
acompanhamento
dos projetos

Apesar de incluir vários organismos que apoiam a gestão e implementação
do FEAMP, o modelo concentra a gestão estratégica e o processo de decisão
na AG do PO Mar2020. No caso do acompanhamento, monitorização e
reporte financeiro das operações, a AG delegou nos OI algumas tarefas
inerentes a verificações de gestão, como sejam a realização dos controlos
administrativos dos pedidos de pagamento em algumas medidas e dos
controlos in loco, limitando uma visão de conjunto e integrada do processo
de realização das operações. Por forma a agilizar a gestão do PO, a AG tomou
a iniciativa de criar um sistema de informação, que está em vias de
implementação, estando a trabalhar no sentido de garantir melhor
integração da informação residente no SIIFAP.
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Do processo de configuração à implementação e ao envolvimento dos
stakeholders

C06
Competências e
funções
atribuídas ao IFAP

A extensão de competências e funções atribuídas ao IFAP, abrangendo
responsabilidades de gestão tão distintas como as de OI, entidade pagadora
e estrutura segregada de auditoria, exigem do IFAP uma estrutura
organizacional que garanta a necessária segregação de funções, bem como
uma capacidade técnica no domínio da economia do mar e uma eficiência
acrescidas.

Da operacionalização à gestão e ao acompanhamento

C07
Plano anual de
abertura de
concursos

A previsibilidade e a fiabilidade na abertura dos concursos para
financiamento de projetos afiguram-se essenciais, quer para uma boa
gestão dos apoios, quer para a orientação dos promotores. Apesar da
existência e publicação dos Planos de aviso de abertura de concurso,
verificou-se algumas dificuldades no cumprimento das datas e prazos
estabelecidos o que originou limitações na programação dos investimentos
por parte dos potenciais candidatos.

C08

Conceção dos
avisos de abertura
de concurso e
dotações
financeiras
alocadas

Não obstante as limitações impostas pela regulamentação comunitária, foi
desenvolvido, por parte da AG do PO Mar2020, um esforço significativo
para adequar os avisos de abertura de concurso às caraterísticas requeridas
pelos potenciais promotores. O desenho e os termos dos avisos são
considerados adequados pela generalidade dos stakeholders e as dotações
colocadas a concurso acompanharam, sempre que possível, as expectativas
e as dinâmicas da procura. Existiram, no entanto, concursos que não
apresentaram procura.

C09

Papel e
desempenho da
AG no ritmo de
decisão das
candidaturas

A generalidade dos stakeholders auscultados reconhece que tem havido um
efetivo esforço por parte da AG na implementação de um ritmo de decisão
de aprovações o mais célere possível, no sentido de superar o desfasamento
e obstar às limitações que se verificaram no arranque do Programa.

C10
Procedimentos e
processos de
gestão

Os procedimentos e mecanismos processuais adotados pelas entidades
envolvidas na gestão e pelos promotores dos projetos aprovados no âmbito
do PO Mar2020 encontram-se, em regra, devidamente identificados e
estabelecidos no correspondente Manual de Procedimentos, bem como em
normativos e manuais complementares.

A generalidade das entidades envolvidas na gestão dos apoios e os
promotores de projetos apoiados reportam procedimentos e processos
demasiado complexos, burocráticos e morosos (ex: análise das candidaturas
pelos OI é realizada fora do sistema de informação; grande parte da
informação das candidaturas nos primeiros anos do PO não se encontrava
digitalizada; foi necessário o upload por parte dos OI da informação
recebida dos beneficiários e dos resultados das suas análises;
procedimentos administrativos continuam a ser muito consumidores de
tempo). Estas caraterísticas e as dificuldades de interação dos promotores
com as estruturas técnicas indiciam a existência de margens relevantes para
a obtenção de ganhos acrescidos de eficiência e eficácia na gestão dos
apoios do PO Mar2020.
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Da operacionalização à gestão e ao acompanhamento

C11

Prazos de análise
das candidaturas e
dos pedidos de
pagamento

Os prazos de análise das candidaturas são demasiado extensos,
ultrapassando os limites estabelecidos na regulamentação aplicável, a qual
define prazos médios não superiores a 60 dias para as primeiras decisões.
Por seu turno, a análise e a liquidação dos pedidos de pagamento decorrem
a ritmos mais adequados. De realçar que a limitação da informação
disponível no sistema de informação não permite desagregar o tempo entre
a receção da candidatura e a sua aprovação por outras fases de tramitação,
pelo que os prazos de análise podem incluir tempos inerentes aos pedidos
de esclarecimento ou submissão de informação que por regra suspendem
os prazos contabilizados para as primeiras decisões.

C12

Clareza nos fluxos
e procedimentos
de gestão relativos
aos sistemas de
informação

Não obstante os esforços desenvolvidos até à data no sentido da
capacitação das estruturas, subsistem diferenças significativas na adoção
de critérios e procedimentos por parte dos vários OI no registo da
informação nos sistemas de informação, logo fragilizando a atuação da AG
e obstando a ganhos acrescidos de eficiência e eficácia na gestão dos
apoios. O acesso, operacionalização e comunicação dos procedimentos
relativos aos sistemas de informação não garantem as ferramentas
necessárias para uma eficiente e eficaz gestão dos apoios.

C13

Formulários das
plataformas
utilizadas pelos
promotores

Os formulários existentes nas plataformas informáticas utilizadas pelos
promotores (Balcão 2020->Balcão Mar2020) na fase da submissão das
candidaturas e na fase da execução das operações (SIIFAP) revelam
algumas debilidades ao nível da facilidade no seu acesso, dos documentos
de apoio ao seu preenchimento, bem como das exigências e procedimentos
no upload de documentos.

C14

Integração e
interoperabilidade
dos sistemas de
informação

A ausência de um sistema de informação integrado que garanta a
interoperabilidade entre os vários sistemas representa um dos principais
constrangimentos à implementação do Programa.
Existe, ao nível da gestão, uma necessidade urgente de estabilização de um
sistema de informação que permita consultar todo o ciclo de vida das
candidaturas e que garanta a devida integração da informação das
operações constante nas suas várias fontes: informação relativa a
concursos da parte da AD&C, a decisões da parte da AG, à análise de
candidaturas e pedidos de pagamento da parte dos OI e à execução de
projetos da parte de promotores/beneficiários.
A demora na implementação de um sistema de informação totalmente
operacional (ex: falta no Si2P um serviço que registe os dados dos
pagamentos recolhidos e realizados no SIIFAP), apesar dos
desenvolvimento conseguidos realizar já o Programa estava em curso,
relativos à desmaterialização das candidaturas (terminado em 2018), e
mais recentemente (já durante 2019) a desmaterialização de todo o
procedimento de análise e decisão e uma maior integração entre o SI da AG
e o SIIFAP; teve consequências, não só no registo e na atualização da
informação que já tinha sido submetida em papel, como na eficiente
interoperabilidade com outros sistemas fundamentais, como o SI PT2020 e
o SIIFAP.

C15

Impacte da não
integração de
sistemas na
monitorização dos
apoios

Existem dificuldades sérias em garantir uma frequência de recolha e
tratamento de informação adequada, que permita à AG do PO Mar2020
monitorizar a execução de forma regular e, idealmente, em tempo real.
Os sistemas de informação do IFAP e da AG do PO Mar2020 não estão
devidamente interligados, pelo que o acesso aos dados de reporte não tem
sido operacionalizado de forma eficiente. Apesar de não ser impeditiva de
uma regular monitorização, esta ausência de interligação constitui uma
ineficiência na gestão do Programa, na medida em que exige por parte da
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Da operacionalização à gestão e ao acompanhamento
AG tarefas adicionais e um trabalho de harmonização de informação fora
do sistema para garantir uma disponibilização atempada e integral dos
dados relativos à execução dos projetos apoiados pelo PO Mar2020.

C16

Indicadores de
realização e de
resultado do PO
Mar2020

Os indicadores de realização e resultado estabelecidos para o PO Mar2020
cobrem todos os objetivos específicos definidos por Prioridade e abrangem
os quatro OT do Programa. Contudo, os indicadores selecionados não são
os mais adequados, na medida em que são relativamente complicados de
calcular por parte dos promotores, exigindo frequentes revisões por parte
da gestão.
A limitada flexibilidade na definição de indicadores, que são "impostos" a
nível comunitário, é a principal justificação apresentada para os problemas
de quantificação com que a gestão do PO Mar2020 atualmente se
confronta. É consensual a dificuldade no seu cálculo, quer do lado da
gestão, quer do lado dos beneficiários, pelo que nalguns casos, a
informação reportada carece de validação.
Adicionalmente, esta desadequação parece prevalecer também do lado da
escolha e definição dos próprios indicadores do Programa, revelando-se
pouco eficazes e relativamente desadequados à monitorização dos efeitos
destes instrumentos no território e na economia nacional.

C17

O plano e a
estratégia de
comunicação do
PO Mar2020

Enquadrando-se na estratégia global do Portugal 2020, o plano e a
estratégia de comunicação do PO Mar2020 estão alicerçados numa
combinação de meios que procuram alcançar a diversidade de beneficiários
que carateriza o Programa e têm-no conseguido de forma adequada.
A estratégia de comunicação do PO Mar2020 atribui ao site do PO o papel
de elemento agregador de informação sobre regulamentos, normas,
estatísticas ou notícias relativas ao Programa, mas a ausência do Programa
das redes sociais digitais constitui uma limitação relevante.
A estratégia de comunicação do PO Mar2020 tem sido essencialmente
voltada para o exterior, privilegiando a divulgação dos apoios do Programa
ao público em geral. Os investimentos mais significativos foram a sessão de
divulgação e lançamento do Programa, o respetivo website e a organização
de um evento sobre economia do mar. Embora constituam investimentos
mais avultados, o seu retorno é reconhecido pela generalidade dos
promotores e stakeholders.

Das realizações aos resultados e impactos potenciais

C18

Arranque do
Programa e ritmos
de aprovação e
execução

O desfasamento no arranque do PO Mar2020 (aprovado em 30/11/2015)
face aos restantes Programas do Portugal 2020 obrigou a AG a acelerar,
em 2017 e 2018, o ritmo de implementação do PO, que se traduziu no
lançamento de vários concursos e na aprovação dos correspondentes
compromissos. Apesar de apresentar níveis de mobilização dos recursos
financeiros próximos dos restantes PO do Portugal 2020, o ritmo de
alocação a novos compromissos não tem, porém, sido acompanhado por
um ritmo similar da execução dos projetos aprovados.
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Das realizações aos resultados e impactos potenciais

C19

Nível de
compromisso
financeiro das
Prioridades e
Medidas do PO

O nível de compromisso financeiro é relativamente heterógeno por
Prioridade e Medida do PO Mar2020. As Prioridades relacionadas com a
promoção da comercialização e da transformação dos produtos da pesca e
aquicultura (P5) e com a promoção da pesca e da aquicultura
ambientalmente sustentável, eficiente em termos de recursos, inovadora,
competitiva e baseada no conhecimento (P1 e P2) apresentam os níveis
mais elevados de compromisso do PO.

C20

Condições para o
alcance das metas
de execução física
e financeira

A realização das metas estabelecidas em termos físicos e a realização
financeira integral dos valores programados pressupõe um desafio exigente
de aceleração dos ritmos anuais de execução física e financeira para a
generalidade das Prioridades que integram o PO Mar2020. Esta
necessidade de aceleração resulta, em grande medida, da circunstância de
a implementação do Programa se ter iniciado com substancial
desfasamento face ao início do período de programação (PO aprovado em
30/11/2015).

Considerando os níveis de compromisso registados até ao final de 2018,
parecem, contudo, estar reunidas as condições para a aceleração dos ritmos
de realização, de forma a garantir o alcance das metas globais estabelecidas
para o final do período de programação, quer em termos de indicadores de
realização física, quer de execução financeira.

C21

Efeitos sobre o
desenvolvimento
económico do
negócio

O PO Mar2020 reúne um conjunto de meios financeiros suscetíveis de gerar
efeitos quantitativos relevantes sobre o desenvolvimento económico do
negócio no setor da pesca e da aquicultura. A existência de alguns
condicionamentos do quadro regulamentar comunitário visando a
sustentabilidade dos recursos revelam-se, porém, pouco adequados às
caraterísticas do setor das pescas em Portugal, limitando os
desenvolvimentos do negócio.

C22

Impactes
diferenciados
entre tipologias de
intervenção

As medidas implementadas, em particular no domínio das pescas, tendem
a gerar, em termos relativos, efeitos qualitativos mais relevantes na
melhoria das condições de eficiência coletiva do setor do que no apoio
direto ao investimento produtivo.

C23

Ações para a
promoção da
igualdade de
género e não
discriminação

A natureza e as especificidades do setor da pesca, em particular as
exigências a nível físico, têm contribuído para que as questões relativas à
igualdade de oportunidades surjam como relativamente neutras na
operacionalização do PO Mar2020. A mão de obra é predominantemente
masculina nas atividades da pesca e aquicultura, mas o domínio da
transformação e comercialização contrabalança esta tendência. Não têm
sido desenvolvidas ações ou iniciativas que promovam a igualdade de
género e/ou à integração de pessoas com deficiência, quer ao nível da
regulamentação específica, quer ao nível dos critérios de seleção e
majoração das operações a financiar. A eficácia da adoção de tais medidas
poderá, contudo, ser condicionada pela natureza e exigências do setor.

C24

Ações para a
promoção do
desenvolvimento
sustentável

As preocupações relativas à sustentabilidade dos recursos e do ambiente
estão na base da conceção do PO e estão presentes na sua implementação,
sob múltiplas formas. A generalidade dos apoios disponibilizados e,
inclusivamente, as limitações do Programa decorrentes do quadro
regulamentar têm na sua génese preocupações relativas ao
desenvolvimento sustentável.
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B. Recomendações

Conforme se evidenciou nas conclusões da presente avaliação, embora o atual PO constitua um
avanço face a períodos anteriores de execução do FEAMP em Portugal, em linha com o reforço da
PCP e da PMI da UE, a operacionalização deste revela diversas insuficiências que abrangem, não só
a configuração e a implementação dos instrumentos e medidas que o integram, mas também a
forma como os diversos atores têm atuado no âmbito da sua operacionalização. Estas conclusões
constituem um quadro de ensinamentos que suporta um conjunto objetivo e exequível de
recomendações que visam aumentar a eficácia e a eficiência da aplicação do FEAMP, com a
finalidade última de maximizar os resultados obtidos.

Dado que, no momento atual, a execução do PO Mar2020 se encontra numa fase avançada e de
elevado compromisso, o quadro de lições obtido com a presente avaliação revela-se especialmente
pertinente para o período 2021-2027, ajudando na sua preparação estratégica, na programação
operacional e na sua implementação. Neste sentido, importa recuperar e integrar o espírito da
proposta de regulamento do FEAMP para o período pós-2020 e a sua relevância para a correta
implementação dos objetivos da PCP. A referida proposta pretende superar a complexidade das
regras e a burocracia associada à aplicação do FEAMP no passado, procurando tornar o FEAMP um
instrumento mais flexível e adaptado ao setor da pesca e aos pescadores europeus.

Os quadros seguintes apresentam um leque de recomendações associadas e/ou decorrentes das
conclusões do estudo, definindo, em paralelo, para cada recomendação, o seu modo de
operacionalização e os atores que deverão liderar a sua concretização, sem prejuízo de, em cada
caso e consoante a sua abrangência e o seu nível de implementação, ser necessário envolver outros
atores num processo colaborativo de co-construção dos instrumentos de promoção do
desenvolvimento dos assuntos marítimos e das pescas. Sublinha-se, ainda, que as recomendações
apresentadas assentam no princípio da evolução incremental das políticas públicas, para as quais os
processos de avaliação são fundamentais.

Do processo de configuração à implementação e ao envolvimento dos stakeholders

R01. Considerar a inclusão, no CA, de uma entidade mais dedicada ao conhecimento científico e ao
desenvolvimento tecnológico

Para o próximo período de programação deverá ponderar-se a inclusão, na composição do CA do PO
Mar2020, de outras entidades dedicadas à área da investigação, do conhecimento científico e do
desenvolvimento tecnológico, para além do IPMA, dada a relevância que esta temática assume no
contexto da estratégia do PO Mar2020 e que se perspetiva que venha a assumir no período de
programação comunitária 2021-2027.
A participação das referidas entidades contribuiria, assim, para assegurar o desenvolvimento da base
científica e tecnológica nacional nos assuntos relacionados com o mar, por esta via promovendo uma
estratégia sustentada no conhecimento dos recursos e na vertente de inovação associada às pescas e
aos assuntos marítimos.

Destinatários: Correspondência com conclusões:

Ministério do Mar, CCF, AG C01, C02

R02. Reforçar a intervenção e participação do CA ao longo do ciclo de vida e na implementação do
Programa

A experiência do atual período de programação permite apelar a uma intervenção e participação
acrescidas do CA do PO Mar2020 na implementação do Programa, em particular na vertente de
desenvolvimento de iniciativas de reflexão e análise estratégica dos seus domínios de intervenção.

Destinatários: Correspondência com conclusões:

Ministério do Mar, CCF, AG C02
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R03. Definir planos de ação/intervenção específicos para as Regiões Autónomas, com dotações
financeiras indicativas, metas e indicadores próprios

Em linha com a proposta de regulamento do FEAMP para o período 2021-2027, o apoio em regime de
gestão partilhada deverá obedecer à definição de um plano de ação específico para cada região
ultraperiférica, o qual deverá incluir: i) uma estratégia para a exploração sustentável das pescarias e
para o desenvolvimento dos setores da economia azul sustentável; e ii) uma descrição das principais
ações previstas e dos correspondentes meios financeiros. Em complemento, deverão ser definidos
indicadores de realização e resultado específicos, com a indicação das metas a atingir e o respetivo
horizonte temporal.
As dotações financeiras a alocar seriam indicativas, mas suficientemente flexíveis para corresponder a
uma eventual alteração de prioridades e consequente realocação a meio percurso, no conjunto dos três
territórios (Portugal Continental e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira), por esta via garantindo
a integral absorção de fundos.
Com a criação de planos de ação específicos para as Regiões Autónomas promover-se-á, assim, uma
efetiva segregação de intervenções e responsabilidades na gestão do FEAMP, no contexto da sua
implementação no Continente e nas regiões ultraperiféricas.

Destinatários: Correspondência com conclusões:

Ministério do Mar, CCF, AG C03

Da operacionalização à gestão e ao acompanhamento

R04. Incentivar momentos de formação e partilha entre a AG e os OI, por via da criação de grupos de
trabalho para debate de temas relevantes para a gestão

Deveriam promover-se mais momentos de formação e partilha entre a AG e os OI, para além dos normais
fóruns de discussão estratégica e articulação funcional e operativa (no contexto da Comissão de Gestão).
Para o efeito poderão ser criados grupos de trabalho específicos para debate de tópicos concretos de
relevância para a Gestão (AG e OI), uma vez que estes momentos representam oportunidades de
capacitação e formação das equipas de gestão e técnicas que são muito importantes num modelo de
governação que se pretende inclusivo. Para além disso, permitem transferência de conhecimento entre
as estruturas de gestão, harmonização de procedimentos e melhorias em termos de eficiência.

Destinatários: Correspondência com conclusões:

AG, OI C04, C05, C06

R05. Reforçar a especialização temática e/ou sectorial dos recursos técnicos dos vários OI, em paralelo
com uma aposta acrescida na sua capacitação e formação

No âmbito da delegação de competências na operacionalização dos instrumentos, no sentido de tornar
mais expedita e eficiente a relação com os promotores e a execução dos trâmites associados ao ciclo de
vida dos projetos, o processo de acompanhamento destes beneficiará de uma melhor organização dos
recursos técnicos de alguns OI por áreas setoriais ou temáticas.
Tal reorganização permitirá, não apenas melhorar a qualidade e rapidez nas respostas aos
esclarecimentos de dúvidas dos promotores e ganhos de eficiência em termos processuais, como
também um relacionamento mais próximo e informado junto dos beneficiários acerca do negócio e das
especificidades dos seus projetos de investimento. Esta especialização setorial/ temática poderá ser
reforçada, assim como acautelada uma maior formação em áreas atualmente menos cobertas.

Destinatários: Correspondência com conclusões:

AG, OI C10, C11
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R06. Promover um esforço de harmonização, entre OI, de critérios e de procedimentos de análise das
candidaturas e dos pedidos de pagamento

No âmbito da delegação de competências na operacionalização dos instrumentos, deverá promover-se
a harmonização de critérios e de procedimentos na análise de candidaturas e de pedidos de pagamento
com implicações na forma como são operados nos respetivos sistemas de informação.
O acompanhamento dos projetos por parte dos vários OI requererá, de igual modo, um acesso regular
aos dados relativos à execução dos projetos, cuja disponibilização deverá ser garantida por parte do IFAP
tendo em conta o objetivo da plena operacionalização do sistema de informação da AG, que se encontra
atualmente em desenvolvimento.

Destinatários: Correspondência com conclusões:

AG, OI, IFAP C10, C11, C12

R07. Ponderar a possibilidade de centralizar a capacitação dos recursos técnicos

No âmbito da delegação de competências na operacionalização dos instrumentos, deveria ser ponderada
a possibilidade de centralização por parte da AG da gestão técnica das equipas distribuídas pelos OI
afetas a funções técnicas e de gestão dos assuntos relacionados com o FEAMP (ex.: AG poder realizar
ações de capacitação e de sensibilização, dirigidas a todos os recursos dos OI, sobre as especificidades
técnicas, de gestão e temáticas relacionadas com os apoios e com os beneficiários do Programa),
capacitando de forma harmonizada as várias equipas e permitindo uma maior eficiência na gestão e
deployment no terreno, bem como uma maior incorporação nos recursos técnicos dos valores e objetivos
do PO.

Destinatários: Correspondência com conclusões:

Ministério do Mar, CCF C03

R08. Reforçar o envolvimento da AG no acompanhamento dos projetos aprovados, para o que o acesso
regular aos dados de monitorização se afigura fulcral

Para que o acompanhamento da execução do Programa seja mais próximo e efetivo, deverão ser
reforçados o envolvimento e a intervenção da AG na efetiva gestão dos apoios do PO Mar2020 na fase
pós-contratação. A preparação e divulgação de relatórios de monitorização específicos e regulares será
essencial para este efeito, com o intuito de superar as dificuldades de acesso a informação relativas à
execução dos projetos.

Destinatários: Correspondência com conclusões:

AG, IFAP C14, C15

R09. Atribuir a responsabilidade pela certificação de despesa a uma entidade que não acumule
funções de OI, entidade pagadora e/ou entidade de auditoria

A conjugação das competências delegadas no IFAP com o facto de este organismo ser, em paralelo, a
entidade de certificação do Programa não é a solução ideal na aplicação do FEAMP. Mesmo havendo
segregação de funções no seio do IFAP, será aconselhável que a responsabilidade pela certificação de
despesa ou outras funções atualmente delegadas possam ser alocadas a outra(s) entidade(s), incluindo
a própria AG, como forma de evitar a concentração de funções no IFAP.

Destinatários: Correspondência com conclusões:

Ministério do Mar, CCF C6
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R10. Promover a intervenção da generalidade dos OI numa frase prévia, de mobilização e qualificação
da procura

Deverá ser promovida uma maior intervenção dos OI na mobilização e na qualificação da procura dirigida
aos apoios do MAR2020, em todas as Prioridades, e em particular nas Medidas onde esta atuação tem
estado menos presente, com o intuito de reforçar o seu papel na identificação e construção de projetos
com as caraterísticas desejáveis para alcançar os objetivos e promover a eficácia das políticas do setor.

Destinatários: Correspondência com conclusões:

AG, OI C3, C4, C22

R11. Apostar na desmaterialização de processos e procedimentos, na componente digital e na
(re)qualificação de recursos humanos dos organismos intervenientes, bem como promover ações de
formação e guias para as entidades de gestão (sistemas de informação)

Deverá ser desenvolvido um esforço acrescido na digitalização e no tratamento de dados, requerendo
uma clara aposta dos organismos intervenientes na desmaterialização de processos e procedimentos,
na componente digital e na (re)qualificação de recursos humanos.
Em paralelo, deverá promover-se ações de formação (incluindo a elaboração de guias de utilizador) para
as entidades de gestão (OI e AG), sobre o funcionamento dos sistemas de informação nas suas diversas
vertentes, visando maximizar a eficiência e eficácia da sua utilização e mitigar as necessidades de
transmissão de conhecimento nesta matéria quando ocorra a entrada de novos recursos para estas
entidades (estes guias deverão ser sujeitos a atualização permanente no caso de alterações aos
procedimentos).

Destinatários: Correspondência com conclusões:

AG C10, C12

R12. Promover maior estabilidade e fiabilidade no cumprimento dos planos de abertura de concursos

A preparação e divulgação de um plano anual de concursos, bem como o seu cumprimento, é
fundamental para uma correta gestão das expectativas por parte dos promotores e para uma melhor
previsão da procura potencial por parte da gestão, facilitando a afetação dos recursos técnicos e
financeiros necessários para efetuar os procedimentos nos prazos previstos.
Importa referir que, para além de se entender que a AG deve garantir a publicação periódica e
sistemática (uma vez por ano) do Plano anual, este deve igualmente ser atualizado sempre que não se
perspetivar o seu cumprimento e divulgar tais alterações nos meios de comunicação adequados. A
alteração de datas deve constar da divulgação do plano de concursos (mantendo as datas que foram
sujeitas a alteração), em prol da transparência da gestão dos instrumentos nesta matéria e de futuras
avaliações.
No planeamento da abertura dos AAC a incluir no plano anual, importa considerar uma distribuição
temporal durante esse ano que não coloque em causa a capacidade de resposta dos OI e da AG,
acautelando, sempre que possível, a não sobreposição de concursos que tipicamente apresentam
maiores níveis de procura.

Destinatários: Correspondência com conclusões:

AG C7
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R13. Promover para o próximo período de programação uma maior flexibilidade de adaptação dos AAC
às especificidades da procura

No próximo período de programação, importa promover uma maior flexibilidade de adaptação dos AAC
às especificidades da procura dirigida ao Programa, com maior antecipação, evitando protelar a
adaptação da oferta à procura específica setorial e, por conseguinte, as dificuldades de gestão dos níveis
de compromisso.

Destinatários: Correspondência com conclusões:

AG C8

R14. Desenvolver um sistema de gestão e controlo mais claro, com a definição de procedimentos e a
comunicação de sistemas entre a AG e os OI

O sistema de gestão e controlo do PO Mar2020 deveria ser mais claro na apresentação do desenho e da
arquitetura procedimental relacionada com a comunicação entre a AG e os OI, detalhando não só os
procedimentos administrativos em que cada um dos OI é responsável, como também a forma como a
informação é gerada, trabalhada e quais os sistemas de informação utilizados, bem como de que maneira
se processa a interoperabilidade entre estes sistemas de informação.

Destinatários: Correspondência com conclusões:

AG C10, C12

R15. Rever a interoperabilidade entre sistemas de informação e capacitar as estruturas de gestão
sobre a informação constante nos vários sistemas (Si2P, SIIFAP e SI PT2020)

Importa capacitar rapidamente a estrutura de gestão do Mar2020 e a respetiva equipa informática do
Si2P sobre a informação constante no SIIFAP e no SIPT2020, de forma a garantir uma resposta mais
célere às necessidades de adaptação do sistema de informação de suporte à gestão e monitorização
(e.g. ferramentas de análise, acompanhamento e business intelligence). Inclui-se também nesta
recomendação, uma maior automatização (via interoperabilidade dos sistemas de informação) da
comunicação do resultado da análise dos pedidos de pagamento assim que é encerrada e validada a
análise dos OI e a validação do IFAP.
Será também importante efetuar um levantamento exaustivo, por parte de uma equipa externa, da
arquitetura que está na base da operacionalização dos sistemas de informação de suporte à gestão do
PO Mar2020 (em particular entre o Si2P e o SIIFAP e incluindo a sua articulação com o sistema de
informação do PT2020), no sentido de se identificarem soluções concretas que permitam aumentar a
eficiência na operacionalização e interoperabilidade dos sistemas de informação para o próximo período
de programação.

Destinatários: Correspondência com conclusões:

AG, IFAP, AD&C C14
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R16. Criar um balcão único (centro de contacto) para todos os assuntos relacionados com o PO
Mar2020, a integrar com o Balcão Único do Portugal2020

Apesar de ser procedimento estabelecido, no contexto do Acordo de Parceria, a criação de um balcão
único de entrada para os assuntos relacionados com os FEEI (Balcão PT2020), existem para os assuntos
do PO Mar2020 várias possibilidades de acesso, uma das quais a plataforma da AG com um nome
semelhante – Balcão Mar2020 – para onde são redirecionadas todas as interações com a plataforma do
Balcão PT2020 sobre assuntos relacionados com este PO.

Devido à existência de uma grande diversidade de OI neste Programa, a proximidade aos promotores
proporciona um contacto mais direto e imediato. Quer as entidades responsáveis pela gestão, quer os
promotores de projetos aprovados, realçam a necessidade de existir efetivamente um único ponto de
contacto para os assuntos relacionados com o PO Mar2020.

Importa, assim, criar um balcão único (centro de contacto) para o apoio aos potenciais beneficiários que,
para além do contacto virtual, deverá permitir um contacto mais personalizado através de um call center
(a implementar num formato centralizado ou descentralizado, com ligação aos OI e AG). Esta modalidade
de atendimento, claramente preferida pelos beneficiários, sobretudo quando as questões a esclarecer
não são muito específicas, deveria ser amplamente publicitada para que exista de forma transparente
um efetivo ponto de contacto eficiente e de acesso geral a todos os que procuram ou já receberam apoios
no âmbito do PO Mar2020.

Destinatários: Correspondência com conclusões:

AG, OI, AD&C C7, C15

R17. Criar ferramentas eletrónicas de autodiagnóstico de elegibilidade/ admissibilidade dos
promotores e dos projetos e autopreenchimento de determinados campos dos formulários

Deverá ser promovida uma melhor capacidade de comunicação das condições de elegibilidade dos
promotores e projetos para cada tipologia, introduzindo ajustamentos no website do PO Mar2020, nos
formulários, ferramentas de candidatura e guias do utilizador, apostando mais na comunicação através
de sessões de esclarecimento na altura de lançamento de alguns AAC, onde deverá existir a preocupação
de rigor na transmissão das condições de acesso e dos objetivos destes instrumentos de política. Estas
sessões poderiam ser gravadas e posteriormente divulgadas nas redes sociais para garantir uma maior
abrangência de destinatários.
Em paralelo, deverá criar-se uma ferramenta de autodiagnóstico de elegibilidade/ admissibilidade dos
promotores e dos projetos (baseada em checklists utilizadas pelos técnicos analistas), que seria
disponibilizada online, procurando clarificar conceitos e critérios e, assim, reduzir o volume de projetos
rejeitados por falta de enquadramento.
É importante melhorar os guias e manuais de apoio ao preenchimento dos formulários de submissão de
candidaturas por forma a serem disponibilizados documentos de apoio ao beneficiário, específicos para
cada concurso e com as informações e regras relevantes que devem ser cumpridas no âmbito dos apoios
FEAMP.
Por último, importa introduzir nos formulários funcionalidades que permitam auxiliar o preenchimento
de campos qualitativos e quantitativos que são relevantes para a pontuação e cumprimento das regras
de admissibilidade e mérito dos concursos, identificar campos de preenchimento obrigatório e alertar o
promotor para o não cumprimento de condições de elegibilidade (nos campos quantitativos, por
exemplo, quando existe um valor limite e ele não está a ser cumprido).

Destinatários: Correspondência com conclusões:

AG C10, C11, C13
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R18. Implementar procedimentos de simplificação administrativa, em particular ao nível da verificação
das elegibilidades dos documentos de despesa

A simplificação administrativa é claramente um desafio para o próximo ciclo de financiamento
comunitário, em particular ao nível da verificação das elegibilidades dos documentos de despesa (análise
dos pedidos de pagamento), procurando-se, assim, reduzir procedimentos administrativos e a carga
burocrática exigida na fase de execução dos projetos.

Destinatários: Correspondência com conclusões:

AG, IFAP C10, C11

R19. Realizar uma análise aprofundada sobre a pertinência e eficácia dos indicadores de realização e
de resultado e das respetivas metas, de forma a melhorar a qualidade de monitorização e a sua
focalização nos resultados do Programa

Para além dos indicadores obrigatórios impostos pela CE, deveriam rever-se e eventualmente
acrescentar, à lista de indicadores de realização e de resultado, indicadores específicos devidamente
estabilizados para as medidas e instrumentos do Programa, tendo em conta as suas especificidades a
nível nacional e a focalização nos resultados da monitorização do PO.

Destinatários: Correspondência com conclusões:

CCF, AG C15, C16

R20. Desenvolver um sistema de informação que tenha a capacidade de gerar automaticamente o
apuramento dos indicadores de realização e de resultado do Programa, com a regularidade necessária

Será importante garantir a possibilidade de ter no sistema de informação a capacidade de gerar
automaticamente o apuramento dos indicadores de realização e de resultado do Programa, com a
regularidade necessária, tendo por base uma ligação em tempo real à informação estabilizada constante
no SIIFAP relativa à execução das respetivas operações que os alimentam.

Destinatários: Correspondência com conclusões:

AG C16

R21. Promover um maior foco da estratégia de comunicação na seleção dos públicos alvo para a
divulgação dos instrumentos de apoio do Programa, tornando a comunicação mais eficaz na captação
de alguns segmentos de procura qualificada

Ao nível da estratégia de comunicação do MAR2020, será aconselhável um maior foco na seleção dos
públicos alvo e maior clareza e simplificação na linguagem utilizada na divulgação dos instrumentos de
apoio do Programa, tornando a comunicação mais eficaz na captação de alguns segmentos de procura
qualificada.

Destinatários: Correspondência com conclusões:

AG C17
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R22. Coordenar as ações de comunicação promovidas pelo Ministério do Mar, pelo PO e pelos OI, no
sentido de se potenciar uma maior eficiência na gestão dos custos associados às ações de
comunicação

Deveria ser repensada a estratégia de comunicação do PO Mar2020, tendo em conta as ações de
comunicação também previstas no Ministério do Mar para os assuntos relacionados com o estímulo em
investimentos no setor, que possam ser elegíveis no PO Mar2020, no sentido de se potenciar uma maior
eficiência na gestão dos custos associados às ações de comunicação e evitar-se eventual duplicação de
ações.

Destinatários: Correspondência com conclusões:

Ministério do Mar, AG, OI C17

R23. Considerar, ao nível da regulamentação específica e/ou dos critérios de seleção, elementos
valorizadores da integração das mulheres e de pessoas com deficiência em atividades específicas do
setor

Muito embora as exigências físicas da atividade do setor não sejam propiciadoras de uma presença e
participação mais efetivas de mulheres e de pessoas com deficiência nas atividades a desenvolver,
subsistem domínios de intervenção, como a transformação e a execução das estratégias das EDL, em
que a promoção da igualdade de oportunidades poderá ser viável. Nestas áreas específicas, poderão,
por exemplo, ser considerados critérios de seleção e/ou definidas majorações que visem aumentar a
proporção de mulheres e de pessoas com deficiência nas intervenções do Programa.

Destinatários: Correspondência com conclusões:

AG C23
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• Economia do Mar em Portugal / 2017, DGPM, 2018

• A Economia do Mar em Portugal, EY-AM&A, 2019

• Diretiva-Quadro “Estratégia Marinha”, Diretiva n.º 2008/56/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho

• Desenvolver uma estratégia marítima para a Região Atlântica, Comunicação da Comissão ao
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social a ao Comité das Regiões,
Comissão Europeia (COM/2011/0782), 2011

• Plano de Ação do Atlântico (COM(2013) 279 Final), Comissão Europeia, 2013

• Estratégia Europa 2020

• Europa 2020: Recomendações Específicas para Portugal

• Europa 2020: Programa Nacional de Reformas Portugal 2020

• Europa 2020: Indicadores Macroeconómicos

• Europa 2020: Objetivos e indicadores de Resultado

• Efficiency of implementation schemes for structural instruments and administrative burden for
beneficiaries, EY, 2017

• Evaluation des Actions de Communication des Programmes Operationnels 2007-2013, MC2
Consultants, 2016
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Anexos

Anexo 1: Objeto e enquadramento

Quadro A 1: Realização do PO Mar2020 até 31.12.2018 por Prioridade e Medida

Prioridades e medidas

Programação
(% do total)

Operações
aprovadas

(Nº)

Taxa de
compromisso

 (1)

Taxa de
 execução

(2)

FEAMP FEAMP FEAMP FEAMP

P1 - Promover uma pesca ambientalmente sustentável,
eficiente em termos de recursos, inovadora, competitiva e
baseada no conhecimento

26,4% 732 61,2% 12,6%

M1 - Investimentos a Bordo e Seletividade 6,0% 193 11,6% 4,9%

M2 - Apoio ao arranque da atividade de jovens pescadores 0,5% 7 5,6% 5,2%

M3 - Inovação e Conhecimento 3,3% 16 46,6% 0,0%

M4 - Proteção e restauração da biodiversidade 4,8% 25 51,1% 1,5%

M5 - Portos de pesca, locais de desembarque, lotas e
abrigos 7,6% 85 127,4% 18,3%

M6 - Promoção do capital humano 0,3% 0 0,0% 0,0%

M7 - Cessações Temporárias – Arte de cerco 2,0% 85 76,3% 69,1%

M8 - Cessações temporárias - Lagostim 0,3% 394 0,0% 0,0%

M9 - Imobilização Definitiva das atividades de Pesca 1,5% 12 7,2% 7,2%

P2 ‐ Promover uma aquicultura ambientalmente
sustentável, eficiente em termos de recursos, inovadora,
competitiva e baseada no conhecimento

15,0% 122 72,7% 5,1%

M1 - Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura 11,5% 93 87,4% 5,9%

M2 - Aumento do Potencial dos Sítios Aquícolas 1,0% 2 27,9% 0,0%

M3 - Aquicultura Biológica e serviços ambientais 1,0% 0 0,0% 0,0%

M4 - Medidas de Saúde Pública 0,3% 0 0,0% 0,0%

M5 - Promoção da Saúde e do Bem‐Estar Animal 0,3% 27 249,3% 31,7%

M6 - Constituição de Seguros das Populações Aquícolas 0,8% 0 0,0% 0,0%

M7 - Promoção do Capital Humano e Ligação em Rede 0,3% 0 0,0% 0,0%

P3 ‐ Fomentar a execução da PCP 14,1% 17 52,5% 14,8%

M1 - Apoio ao Controlo e Inspeção relativo à PCP 8,0% 9 42,7% 9,8%

M2 - Recolha de Dados 6,1% 8 65,4% 21,5%
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Prioridades e medidas

Programação
(% do total)

Operações
aprovadas

(Nº)

Taxa de
compromisso

 (1)

Taxa de
 execução

(2)

FEAMP FEAMP FEAMP FEAMP

P4 ‐ Aumentar o emprego e a coesão territorial 8,9% 77 18,1% 4,9%

M1 - Apoio Preparatório DLBC 0,1% 16 84,1% 73,7%

M2 - Custos Operacionais e Animação 1,6% 12 36,7% 20,8%

M3 - Execução das EDL 7,2% 49 13,3% 0,5%

M4 - Atividades de Cooperação Internacional 0,1% 0 0,0% 0,0%

P5 ‐ Promover a comercialização e a transformação dos
Produtos da Pesca e Aquicultura 28,3% 1584 73,7% 35,6%

M1 - Planos de Produção e Comercialização 2,5% 18 24,2% 14,4%

M2 - Desenvolvimento de Novos Mercados 1,8% 28 42,9% 14,1%

M3 - Transformação dos Produtos da Pesca e Aquicultura 11,7% 49 105,9% 31,5%

M4 - Planos de Compensação à RAA 7,8% 1291 59,8% 52,0%

M5 - Planos de Compensação à RAM 3,7% 194 59,5% 41,7%

M6 - Apoio à Armazenagem dos Produtos da Pesca 0,8% 4 30,4% 23,6%

P6 ‐ Fomentar a execução da PMI 1,4% 9 53,7% 7,5%

M1 - Execução da PMI para a Vigilância Marítima Integrada 1,0% 8 72,3% 10,5%

M2 - Execução da Política Marítima Integrada para a
Melhoria do Conhecimento Marinho 0,4% 1 6,2% 0,0%

P7 ‐ Assistência Técnica 5,8% 23 37,3% 9,1%

M1 - Assistência Técnica 5,8% 23 37,3% 9,1%

Total 100,0% 2564 59,9% 17,3%

(1) Taxa de compromisso = Montante Fundo comprometido / Montante Fundo programado
(2) Taxa de execução = (Montante Fundo pago + Montante Fundo validado) / Montante Fundo programado (Para o cálculo da taxa de
execução considerou-se, não apenas os pagamentos liquidados, mas também os montantes validados, que aguardam pagamento do IFAP)

Fonte: Equipa de avaliação, com base em dados do Sistema de Informação do MAR2020
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Anexo 2: Objetivos e metodologia

A. Teoria da Mudança

Quadro A 2: Racional da intervenção: impactos, resultados, realizações e atividades

Racional da
Intervenção/Enquadramento Atividades Realizações Resultados Impactos

Promover uma pesca
ambientalmente sustentável,

eficiente em termos de
recursos, inovadora,

competitiva e baseada no
conhecimento

Proteção e restauração da
biodiversidade

1.
P

re
ss

up
os

to
s/

R
is

co
s Projetos que contribuem para o aumento da cobertura

das zonas da rede Natura 2000 designadas ao abrigo
das diretivas Aves e Habitats

2.
P

re
ss

up
os

to
s/

R
is

co
s

Proteção e restauração da biodiversidade
aquática e dos ecossistemas aquáticos

3.
P

re
ss

up
os

to
s/

R
is

co
s

OT3: Reforçar a
competitividade
das pequenas e

médias empresas e
dos setores
agrícola (em
relação ao

FEADER), das
pescas e da

aquicultura (em
relação ao FEAMP)

Projetos no domínio da proteção e restauração da
biodiversidade e dos ecossistemas marinhos Redução do impacto da pesca no meio marinho,

incluindo a prevenção e redução, na medida do
possível, das capturas indesejadasProjetos que contribuem para a saúde e segurança das

embarcações

Investimentos a bordo e
seletividade

Projetos que visam a eficiência energética e a
atenuação das alterações climáticas, incluindo por via
da substituição ou modernização de motores

Apoio ao reforço do desenvolvimento
tecnológico e da inovação, nomeadamente
através do aumento da eficiência energética e
da transferência de conhecimentos

Projetos que visam o aumento do valor acrescentado e
a qualidade dos produtos, bem como a utilização das
capturas indesejadas

Aumento da competitividade e viabilidade das
empresas de pesca, inclusive da frota da
pequena pesca costeira e melhoria das
condições de segurança e de trabalho

Apoio ao arranque da
atividade de jovens
pescadores

Projetos que visam a promoção do capital humano e do
diálogo social, a diversificação e novas formas de
rendimento, o apoio ao arranque de atividade/criação
de empresas para pescadores

Cessação Temporária das
Atividades de Pesca

Projetos que visem a cessação temporária das
atividades da pesca

Diversificação do Rendimento
Projetos no domínio da diversificação e novas formas
de rendimento, apoio ao arranque de atividade/criação
de empresas para pescadores e saúde/segurança

Investimentos em portos de
pesca, locais de desembarque,

Projetos no domínio da proteção e restauração da
biodiversidade e dos ecossistemas marinhos - regimes
de compensação de danos às capturas causados por
mamíferos e aves
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Racional da
Intervenção/Enquadramento Atividades Realizações Resultados Impactos

lotas e abrigos Projetos que melhorem as infraestruturas dos portos
de pesca e das lotas ou dos locais de desembarque e
construção de abrigos que melhorem a segurança dos
pescadores

Redução do impacto da pesca no meio marinho,
incluindo a prevenção e redução, na medida do
possível, das capturas indesejadas

OT4: Apoiar a
transição para

uma economia de
baixo teor de

carbono em todos
os setores

Inovação e conhecimento

Projetos no domínio da inovação e dos serviços de
aconselhamento Apoio ao reforço do desenvolvimento

tecnológico e da inovação, nomeadamente
através do aumento da eficiência energética e
da transferência de conhecimentos

Projetos no domínio da promoção de cooperação e
parcerias com cientistas

Promoção do Capital Humano

Projetos que visam a promoção do capital humano
(formação) e do diálogo social (ligação em rede), bem
como o apoio aos cônjuges e parceiros de facto dos
pescadores

Desenvolvimento da formação profissional, de
novas competências profissionais e da
aprendizagem ao longo da vida

Imobilização Definitiva das
Atividades de Pesca

Projetos no domínio da cessação permanente das
atividades da pesca

Obtenção de um equilíbrio entre a capacidade
de pesca e as possibilidades de pesca
disponíveis

Promover uma aquicultura
ambientalmente sustentável,

eficiente em termos de
recursos, inovadora,

competitiva e baseada no
conhecimento

Desenvolvimento Sustentável

Projetos em matéria de inovação, serviços de gestão,
de substituição e de aconselhamento para as
explorações aquícolas

Prestação de apoio ao reforço do
desenvolvimento tecnológico, da inovação e da
transferência de conhecimentos

Projetos no domínio dos investimentos produtivos na
aquicultura

Aumento da competitividade e da viabilidade
das empresas aquícolas, incluindo a melhoria
das condições de segurança e de trabalho, em
particular das PME

da Aquicultura Projetos de eficiência em termos de recursos, redução
da utilização de água e de produtos químicos, sistemas
de recirculação que reduzam a utilização da água

Projetos de aumento da eficiência energética, energia
renovável

Proteção e restauração da biodiversidade
aquática e melhoria dos ecossistemas ligados

Desenvolvimento dos Sítios
Aquicolas

Projetos no domínio do aumento do potencial dos sítios
aquícolas e medidas relativas à saúde pública e animal

à aquicultura, e promoção de uma aquicultura
eficiente em termos de recursos

OT6: Preservar e
proteger o
ambiente e
promover a

utilização eficiente
dos recursos

Aquicultura Biológica e
serviços ambientais

Projetos de conversão para sistemas de ecogestão e
auditoria e para a aquicultura biológica
Projetos de prestação de serviços ambientais pela
aquicultura

Medidas de Saúde Pública Projetos no domínio da saúde pública Promoção de uma aquicultura dotada de um
nível elevado de proteção do ambiente, da
saúde e bem-estar dos animais e da saúde e
segurança públicas

Promoção da Saúde e do Bem-
Estar Animal

Projetos no domínio da saúde e do bem-estar dos
animais
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Racional da
Intervenção/Enquadramento Atividades Realizações Resultados Impactos

Constituição de Seguros das
Populações Aquícolas

Projetos no domínio do seguro das populações
aquícolas

Promoção do Capital Humano
e Ligação em Rede

 Projetos no domínio da promoção do capital humano
da aquicultura em geral e novos aquicultores

Desenvolvimento da formação profissional, de
novas competências profissionais e da
aprendizagem ao longo da vida

Fomentar a execução da PCP

Apoio ao controlo e inspeção
relativo à PCP

Projetos no domínio da execução do regime de
controlo, inspeção e execução da União

Apoio ao acompanhamento, ao controlo e à
execução, através do reforço da capacidade
institucional e da eficiência da administração
pública, sem aumentar os encargos
administrativos

Recolha de Dados Projetos no domínio do apoio da recolha, gestão e
utilização de dados

Melhoria e fornecimento de conhecimentos
científicos e melhoria da recolha e gestão de
dados

Aumentar o emprego e a
coesão territorial

DLBC - Apoio Preparatório Projetos no domínio do apoio preparatório Promoção do crescimento económico, da
inclusão social e da criação de empregos e
prestação de apoio à empregabilidade e
mobilidade laboral nas comunidades costeiras e
interiores dependentes da pesca e da
aquicultura, nomeadamente a diversificação
das atividades no domínio das pescas e noutros
setores da economia marítima

OT8: Promover a
sustentabilidade e

a qualidade do
emprego e apoiar
a mobilidade dos

trabalhadores

Execução das EDL Projetos de estratégias de desenvolvimento local

Atividades de Cooperação Projetos de cooperação

Custos Operacionais e
Animação Projetos de custos operacionais

Promover a comercialização e
a transformação dos
Produtos da Pesca e

Aquicultura

Planos de Produção e
Comercialização

Projetos de OP ou associações de OP com planos de
produção e comercialização

Melhoria da organização do mercado dos
produtos da pesca e da aquicultura

Desenvolvimento de Novos
Mercados, Promoção e
Comercialização

Projetos no domínio das medidas de comercialização e
ajuda ao armazenamento

Transformação e
Comercialização dos Produtos
da Pesca e Aquicultura

Projetos de transformação de produtos da pesca e da
aquicultura

Planos de Compensação às
RUP dos Açores e Madeira

Projetos de operadores que beneficiam de regimes de
compensação

Ajuda ao Armazenamento dos
Produtos da Pesca

Projetos no domínio das medidas de comercialização e
ajuda ao armazenamento

Fomentar a execução da PMI
Execução da PMI para a
Melhoria do Conhecimento
Marinho

Projetos no domínio da integração da vigilância
marítima

Desenvolvimento e execução da PMI
Projetos no domínio da proteção e melhoria do
conhecimento do meio marinho
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Racional da
Intervenção/Enquadramento Atividades Realizações Resultados Impactos

Quadro A 3: Racional da intervenção: pressupostos

1. Pressupostos (Atividades -> Realizações)

Objetivo
operacional Descrição do Pressuposto

PO gera procura
qualificada
relevante e permite
selecionar os
melhores projetos
de entre os que mais
contribuem para os
objetivos e metas
previstas.

Os instrumentos revelam adequação às necessidades dos potenciais
beneficiários e flexibilidade na adaptação às diferentes atividades, tipos
de pescarias e contextos regionais e locais.

Stakeholders envolvidos de forma efetiva e empenhada na conceção e
implementação do PO

Os regulamentos, os AAC, os critérios de seleção e os formulários de
candidatura e respetivos guias são claros e acessíveis, contribuindo
para a mobilização de procura qualificada.

O calendário de concursos é regular e é cumprido, promovendo a
previsibilidade dos apoios e o planeamento das decisões de
investimento, a eficiência na afetação de recursos nos OI e a gestão
das dotações por parte da AG.

As ações de divulgação permitem divulgar adequadamente os apoios
junto dos públicos-alvo relevantes e captar procura qualificada para os
instrumentos; os meios/canais utilizados adequam-se ao tipo de público
visado e ao tipo de informação a transmitir; a informação
disponibilizada através dos vários meios é clara e objetiva.

A AG e os OI
dispõem de
estruturas e
processos
adequados para a
implementação do
PO.

A informação solicitada nas candidaturas tem em consideração o
princípio da simplificação do acesso aos financiamentos e a redução
dos respetivos custos administrativos.  O apoio prestado na fase de
candidatura é eficaz e célere.

Os processos de análise e decisão sobre candidaturas, de
contratualização dos projetos e de processamento dos pedidos de
pagamento ocorrem nos prazos previstos e os prazos previstos são
exequíveis face aos recursos mobilizados

O sistema de informação de suporte e os instrumentos de comunicação
permitem uma boa gestão do ciclo do projeto e promovem a eficiência
da gestão.

O sistema de informação facilita o cumprimento das obrigações e
procedimentos por parte dos candidatos e promotores.

2. Pressupostos (Realizações -> Resultados)

Objetivo
operacional Descrição do Pressuposto

A concretização
efetiva dos projetos
e a confirmação das
suas caraterísticas e
respetivo potencial
originam a obtenção
dos resultados do
PO

O acompanhamento dos
projetos durante a execução
revela-se adequado para
introduzir, em tempo útil,
eventuais ajustamentos que
garantam a eficácia das
intervenções e,
consequentemente, a
produção dos impactos
expectáveis.

Operações apoiadas alcançam
os resultados contratualizados
e encontram-se alinhados com
indicadores e metas do PO

3. Pressupostos (Resultados -> Impactos)

Objetivo operacional Descrição do Pressuposto
Resultados alcançados
geram impactos
quantitativos e
qualitativos relevantes
com efeitos
complementares e
sinérgicos.

Impactos quantitativos
expectáveis [Conjunto de
projetos apoiados é
suscetível de gerar efeitos
quantitativos relevantes]

Impactos qualitativos
expetáveis [Relevância
qualitativa dos projetos
apoiados é suscetível de
contribuir para os impactos
desejados (competitividade
+ sustentabilidade)]

Compatibilização dos
efeitos [Impactos
expetáveis são compatíveis
e com potencial sinérgico]

Relevância dos fatores
externos [Condicionam ou
potenciam os efeitos dos
projetos]
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Quadro A 4: Racional da intervenção: riscos

Nível Risco

Atividades -> Realizações

Alterações nas opções e prioridades governamentais e políticas públicas ligadas ao Mar

Articulação da gestão e liderança tripartida da AG (Continente e RA)

Existência de parceiros relevantes no setor que não são envolvidos na conceção do PO

Afastamento dos principais parceiros em relação à efetiva implementação dos apoios

Delegação de competências diversificada com implicações na capacidade de decisão e gestão do Programa

Estruturas técnicas dos organismos com funções delegadas não devidamente capacitadas para o seu desempenho

Condições de licenciamento (Ordenamento do Território e Ambiente) e de contratação pública limitativas à boa implementação dos projetos

Capacitação e disponibilidade de recursos técnicos e humanos afetos à gestão

Sistema de informação integrador e funcional, que proporcione uma gestão de informação adequada em todas as fases do ciclo de vida das candidaturas e
projetos bem como das funções de gestão

Nível de capacitação dos promotores para estruturar adequadamente as candidaturas

Capacidade de mobilizar e número de atores existentes em determinados territórios capazes de gerar uma procura qualificada

Recetividade das instituições financeiras (seguros) na adesão a determinados instrumentos

Discrepância entre os níveis de compromisso do programa e a respetiva execução

Capacidade da gestão no estímulo e seleção de uma procura qualificada e ineficiente acompanhamento das operações aprovadas

Presença em determinadas plataformas de comunicação (redes sociais) e capacidade de sensibilização A um conjunto específico de público alvo

Complexidade e prazos dos procedimentos administrativos

Multiplicidade de pontos de contacto e diferentes níveis de capacidade de esclarecimento

Realizações -> Resultados Alterações do contexto (institucional, regulamentar, económico e/ou social), com reflexos na mobilização e na execução dos projetos

Valorização económica dos resultados

Capacidade do Programa em estimular uma procura qualificada

Gestão dos compromissos do PO

Realizações pertinentes, mas sem dimensão quantitativa relevante

Dificuldade de articulação dos diversos objetivos do PO

Resultados -> Impactos Impactos sem expressão quantitativa relevante no contexto do setor

Efeitos limitados a apenas a algumas dos domínios de OT
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B. Entrevistas e Focus Groups

Quadro A 5: Entrevistas realizadas

Entrevista Data Participantes

Gestor e Gestor Adjunto PO
Mar2020

15/07/2019
24/07/2019

Teresa Almeida, Luis Sousa

IFAP 209/07/2019 Pedro Ribeiro, Ana Grandão

DGPM 11/10/2019 Fernanda Rodrigues, Paulo Machado

DGRM 21/10/2019 Isabel Ventura, Manuela Duarte, Patrícia Trigo

Coordenador Regional dos
Açores 23/10/2019 Luís Rodrigues, António Pedro Oliveira

Coordenador Regional da
Madeira 31/10/2019 José Luís Silva Ferreira, Miguel Dória, Ana Cristina Lucas Jorge

AD&C 14/11/2019 Duarte Rodrigues, Carla Leal, Sandra Dionísio

Quadro A 6: Focus Group realizados

Focus group Temáticas a abordar Data Participantes

FG1: Pesca Contributo e operacionalização do
MAR2020 no domínio da Pesca:

· P1 - Promover uma pesca
ambientalmente sustentável,
eficiente em termos de recursos,
inovadora, competitiva e baseada
no conhecimento

· P2 - Promover uma aquicultura
ambientalmente sustentável,
eficiente em termos de recursos,
inovadora, competitiva e baseada
no conhecimento

24/07/2019 23 participantes:

· IFAP
· APAQUACULTORES
· ADAPI
· DGPM
· DGRM
· PONG Pesca
· IPMA
· ANOPCERCO/OPCE

NTRO
· APROPESCA

· ESTM-Politécnico
de Leiria

· DRAP Centro
· DRAP LVT
· DRAP Norte
· DRAP Algarve
· RAA
· RAM
· AG PO Mar2020

FG2: Transformação e
comercialização

Contributo e operacionalização do
MAR2020 no domínio da
transformação e comercialização dos
produtos da pesca e aquicultura:

· P5 - Promover a comercialização e
a transformação dos produtos da
pesca e aquicultura

24/07/2019 17 participantes:

· DGRM
· IPMA
· CEIIA
· DRAP Norte
· DRAP LVT
· IFAP
· DRAP Centro

· DRAP Algarve
· RAA
· DGPM
· ALIE
· AIB
· AG PO Mar2020

FG3: DLBC Contributo e operacionalização do
MAR2020 no domínio do emprego e
da coesão territorial:

· P4 - Aumentar o emprego e a
coesão territorial

03/10/2019 14 participantes:

· GAL-RA
· GAL ADREMAR2020
· GAL Pesca Oeste
· GAL Ecomar
· GAL ADREPES

Costeiro
· GAL Pescas

Mondego Mar
(ADELO)

· A25 – Ass. Des.
Sust. Região
Saloia

· GAL Pesca
Barlavento
Algarve

· ADL – Ass. Des.
Litoral Alentejano

· GAL Pesca
Sotavento

· AG PO Mar2020

FG4: PMI e PCP Contributo e operacionalização do
MAR2020 para a Política Marítima
Integrada e para a Política Comum de
Pesca:

· P3 - Fomentar a execução da
política comum de pesca

· P6 - Fomentar a execução da

15/10/2019 9 participantes:

· DGRM
· SRMCT
· DGPM
· Coordenador RAA
· Coordenador RAM
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Focus group Temáticas a abordar Data Participantes

política marítima · DRP Açores
· AG PO Mar2020

FG5 - Modelo de
Governação e Gestão

Modelo de Governação e Gestão:

· Modelo de Governação do PO
· Delegação de competências nos

OI
· Adequação dos processos de

análise e seleção de candidaturas,
acompanhamento dos projetos

· Adequação do Sistema de
informação para uma gestão
eficiente do fluxo de candidaturas
e dos processos ao longo do ciclo
de vida dos projetos, bem como
para monitorização do PO por
parte da AG

· Estratégia de comunicação

15/10/2019 18 participantes:

· DRAP Centro
· DRAP Algarve
· DRAP Norte
· DRAP Alentejo
· DRAP LVT
· DGPM
· IFAP
· DGRM
· DRP Madeira
· DRP Açores
· Coordenador RAM
· Coordenador RAA
· AG PO Mar2020

FG6 - Regiões
Ultraperiféricas

Contributo e operacionalização do
MAR2020 no domínio do regime de
compensação de custos
suplementares das Regiões
Ultraperiféricas

15/10/2019 10 participantes:

· DRP Madeira
· DRP Açores
· GPSRMCT Açores
· Coordenador RAM
· Coordenador RAA
· SRMCT
· AG PO Mar2020
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Anexo 3: Stakeholders
Quadro A 7: Tipologias de beneficiários por Medida do PO Mar2020

Medida Designação da Medida Tipologia de beneficiários (síntese)

Prioridade 1. Promover uma pesca ambientalmente sustentável, eficiente em termos de recursos, inovadora,
competitiva e baseada no conhecimento

01 Investimentos a Bordo no
Domínio da Eficiência Energética

· Proprietários de navios de pesca
· Pescadores
· Organizações de pescadores reconhecidas pelo Estado

02 Arranque de Atividade para
Jovens Pescadores · Jovens pescadores (idade até 40 anos)

03
Inovação e à Transferência de
Conhecimento entre Cientistas e
Pescadores

Inovação:
· Organismos científicos ou técnicos
· Empresas da pesca ou da indústria de transformação e outros operadores

da fileira da pesca
Parcerias entre cientistas e pescadores:
· Organismos de direito público
· Pescadores
· Organizações de pescadores, incluindo organizações de produtores
· GAL-Pesca
· Organizações não governamentais

04
Proteção e Restauração da
Biodiversidade e dos
Ecossistemas Marinhos

· Organismos científicos ou técnicos de direito público
· Conselhos Consultivos constituídos no quadro da PCP
· Pescadores
· Organizações de pescadores
· Organizações não-governamentais

05
Investimentos em Portos de
Pesca, Locais de Desembarque,
Lotas e Abrigos

· Pessoas singulares ou coletivas de direito privado do setor da pesca
· Organizações de produtores da pesca ou associações de armadores e

pescadores, sem fins lucrativos
· Entidades públicas ou entidades de capitais públicos, com atribuições e

responsabilidades na administração marítimo-portuária ou na área da
pesca

· Autarquias locais

07
Cessação Temporária das
Atividades de Pesca de
Lagostim

· Armadores e pescadores das embarcações

07
Cessação Temporária das
Atividades de Pesca com
Recurso a Artes de Cerco

· Armadores e pescadores das embarcações

09 Cessação Definitiva das
Atividades de Pesca · Armadores e pescadores das embarcações

Prioridade 2. Promover uma aquicultura ambientalmente sustentável, eficiente em termos de recursos,
inovadora, competitiva e baseada no conhecimento

01

Desenvolvimento Sustentável da
Aquicultura nos Domínios da
Inovação, Aconselhamento e
dos Investimentos Produtivos

Inovação:
· Organismos científicos ou técnicos
· Pessoas singulares ou coletivas de direito privado
Serviços de gestão, substituição e aconselhamento:
· Organismos de direito público ou outras entidades que venham a ser

selecionados
· PME do sector aquícola ou organizações do sector aquícola, incluindo

organizações de produtores e associações
Investimentos produtivos:
· Pessoas singulares ou coletivas de direito privado do setor da pesca

02 Aumento do Potencial dos Sítios
Aquícolas

· Organismos de direito público com competências atribuídas no domínio do
ordenamento do espaço para o exercício da atividade aquícola

· Organismos de direito público ou organismos privados mandatados pela
Administração

03

Aquicultura Biológica, à
Conversão para Sistemas de
Ecogestão e Auditoria e à
Prestação de Serviços
Ambientais pela Aquicultura

· Empresas aquícolas

04
Suspensão Temporária da
Colheita de Moluscos Cultivados
por Motivos de Saúde Pública

· Moluscicultores
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Medida Designação da Medida Tipologia de beneficiários (síntese)

05 Promoção da Saúde e do Bem-
estar Animal

· Empresas aquícolas
· Organismos de direito público
· Grupos de defesa sanitária do setor aquícola reconhecidos pela DGAV
· Moluscicultores

06
Constituição de um seguro das
populações aquícolas (Seguro
Aquícola)

· Pessoas singulares ou coletivas, tomadoras de seguro ou as associações
cujos associados diretos sejam produtores aquícolas

Prioridade 3. Fomentar a execução da PCP

01 Controlo e Inspeção relativo à
PCP

· DGAM
· DGRM
· DRP RAM
· Força Aérea Portuguesa (FAP)
· GNR — Unidade de Controlo Costeiro
· Inspeção Regional de Pescas dos Açores (IRPA)

02 Recolha de Dados no quadro da
PCP

· DGRM
· DRP Açores
· DRP Madeira
· IPMA
· Instituto do Mar (RAA)
· FRCT - Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia
· LOTAÇOR - Serviço de Lotas dos Açores, S. A.

Prioridade 4. Aumentar o emprego e a coesão territorial

01
Desenvolvimento Local de Base
Comunitária - Apoio
Preparatório

·  GAL reconhecidos na vertente DLBC Costeiro

02 Custos operacionais e animação

· Preparação de uma estratégia de DLBC: parcerias qualificadas na primeira
fase do procedimento concursal
· Desempenho das funções dos GAL (implementação, gestão,
acompanhamento, animação e avaliação de estratégia): GAL reconhecidos
na vertente DLBC Costeiro

03 Execução das EDL · Qualquer entidade, singular ou coletiva, do setor público, cooperativo,
social ou privado, com ou sem fins lucrativos

Prioridade 5. Promover a comercialização e a transformação dos Produtos de Pesca e Aquicultura

01 Planos de Produção e
Comercialização · Organizações de produtores e associações de organizações de produtores

02
Desenvolvimento de Novos
Mercados, Promoção e
Comercialização

· Pessoas singulares ou pessoas coletivas de direito privado
· Pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos
· Organismos de direito público ou empresa encarregada da gestão de

serviços de interesse económico geral

03 Transformação dos Produtos da
Pesca e Aquicultura · PME (CAE constantes do anexo I do regulamento)

04
Planos de Compensação à
Região Autónoma dos Açores
(RAA)

· Proprietários ou operadores de navios de pesca, registados em portos da
RAA, bem como pessoas singulares ou coletivas com domicílio ou sede na
RAA, respetivamente, detentores do CAE constante do regulamento do
regime de compensação

05
Planos de Compensação à
Região Autónoma da Madeira
(RAM)

· Proprietários ou operadores de navios de pesca, registados em portos da
RAM, bem como pessoas singulares ou coletivas com domicílio ou sede na
RAM, respetivamente, detentores do CAE constante do regulamento do
regime de compensação

06 Armazenagem dos Produtos da
Pesca · Organizações de produtores e associações de organizações de produtores

Prioridade 6. Fomentar a execução da PMI

01 Execução da PMI - Vigilância
Marítima Integrada

· Parceiros do NIPIM@R com competências na área da Vigilância Marítima
Integrada (VMI)

· DGPM
· Entidades singulares ou coletivas, com ou sem fins lucrativos do setor

privado
· Entidades do setor público ou do setor privado com ou sem fins lucrativos

02
Execução da PMI -
Conhecimento do Estado do
Meio Marinho

· DGRM
· IPMA
· DR Assuntos Mar (RAA)
· DR Ordenamento Território e Ambiente (DROTA) (RAM)
· Outras entidades mediante protocolo ou outras formas de cooperação

com um dos beneficiários previstos nas alíneas anteriores, nomeadamente
estabelecimentos de ensino público superior e organizações não-
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Medida Designação da Medida Tipologia de beneficiários (síntese)

governamentais da área do ambiente e pessoas coletivas sem fins
lucrativos

Prioridade 7. Assistência técnica

01 Assistência Técnica

· Órgãos de governação do PO e OI com responsabilidades de gestão, bem
como os serviços e organismos responsáveis pelo apoio administrativo e
financeiro aos órgãos de gestão e aos organismos intermédios

· Entidades, serviços ou organismos públicos responsáveis por assegurar a
preparação do próximo período de programação

Quadro A 8: Composição do CA do PO Mar2020

Tipologia Composição

Membros
efetivos

Presidente: Gestor do PO Mar2020 (AG)
a) Os coordenadores regionais e o gestor-adjunto (AG);
b) Um representante de cada OI;
c) Um representante do IFAP, na qualidade de AC;
d) Um representante de cada uma das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (e) Um

representante da DGAM;
f) Um representante do IPMA;
g) Um representante da GNR;
h) Um representante da Associação Nacional de Municípios Portugueses (i) Três representantes dos

produtores do sector da pesca marítima (Promotores);
j) Um representante dos produtores do sector aquícola (Promotores);
k) Um representante da indústria de transformação dos produtos da pesca e aquicultura (Promotores);
l) Um representante dos sindicatos da pesca afetos à CGTP–IN (Sindicatos);
m) Um representante dos sindicatos da pesca afetos à UGT (Sindicatos);
n) Um representante da CE a título consultivo, sem direito a voto (CE).

Observadores
(com caráter
permanente,
sem direito a
voto)

a) Um representante da AD&C;
b) Um representante da Agência Portuguesa do Ambiente (APA);
c) Um representante da AA - IGF;
d) Um representante da CCF;
e) Um representante de cada AG dos programas operacionais temáticos (AG POT);
f) Um representante da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG);
g) Um representante de Organização não governamental com intervenção na promoção da igualdade de

género e a não discriminação indicado pelo Conselho Económico e Social (CES);
h) Dois representantes dos parceiros económicos e sociais das organizações relevantes da economia social,

indicados pelo CES;
i) Um representante da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (CPADA);
j) Um representante da Plataforma de Organizações Não Governamentais Portuguesa sobre a Pesca

(PONG).

Fonte: Artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro e texto base do PO Mar2020

Quadro A 9: Envolvimento dos stakeholders nas diferentes fases de implementação do PO Mar2020 -
Portugal Continental

Domínios /
Prioridades

Conceção PO
e medidas /

Preparação de AAC

Gestão e acompanhamento das operações
Análise e decisão
 de candidaturas Execução das operações Pagamento e

recuperações

CE CI
C

A
G

G
A

L

A
G

IF
A

P

D
G

RM

D
RA

P

CN
 (*

)

G
A

L

D
G

PM A
G

IF
A

P

D
G

RM

D
RA

P

G
A

L

A
G

IF
A

P

D
G

RM

D
RA

P

G
A

L

Pescas
e aquic.

P1

P2

P5

PCP P3

DesTerr. P4

PMI P6

 AT P7

(*) No âmbito do apoio financeiro à constituição de seguro das populações aquícolas (seguro aquícola)
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CE – Comissão Europeia
CIC – Comissão Interministerial de Coordenação

AG – Autoridade de Gestão
GAL – Grupos de Ação Local

CN – Correspondente Nacional (intervém exclusivamente na medida
de apoio à Recolha de Dados, emitindo parecer sobre as candidaturas)

DRAP – Direções Regionais Agricultura e Pesca
DGRM – Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços
Marítimas

DGPM - Direção-Geral de Política do Mar
IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca

Fonte: EY-AM&A com base na documentação de enquadramento e gestão do PO Mar2020 (ex.: Manual de Procedimentos,
Contratos de Delegação de Competências)

Quadro A 10: Envolvimento dos stakeholders nas diferentes fases de implementação do PO Mar2020 –
RAA

Domínios /
Prioridades

Conceção PO
e medidas /

Preparação de
AAC

Gestão e acompanhamento das operações

Análise e decisão
de candidaturas

Execução das
operações

Pagamento e
recuperações

CE CI
C

A
G

/C
R

G
A

L

A
G

A
G

/C
R

EA
TC

R

D
SP

EP

G
P-

SR
M

CT

D
G

RM CN

D
G

PM A
G

IF
A

P

D
SP

EP

G
P-

SR
M

CT

G
A

L

A
G

A
G

/C
R

D
SP

EP
 (*

)

G
P-

SR
M

CT
(*

)

IF
A

P

Pescas
e aquic.

P1

P2

P5

PCP P3

DesTerr. P4

PMI P6

 AT P7

CE – Comissão Europeia
CIC – Comissão Interministerial de Coordenação

AG/CR – Autoridade de Gestão / Coordenação Regional
GAL – Grupos de Ação Local

CN – Correspondente Nacional (intervém exclusivamente na medida de
apoio à Recolha de Dados, emitindo parecer sobre as candidaturas)

EATCR - Estrutura de Apoio Técnico ao Coordenador Regional
(controlo de qualidade à análise de candidaturas)
DSPEP – Direção de Serviços de Planeamento e Economia Pesqueira

GP-SRMCT - Gabinete de Planeamento da Secretaria Regional do
Mar, Ciência e Tecnologia
DGRM – Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços
Marítimas

DGPM - Direção-Geral de Política do Mar
IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca

(*) Os OI são envolvidos nesta fase quando as alterações exigem
reanálise.

Fonte: EY AM&A com base na documentação de enquadramento e gestão do PO Mar2020 (ex.: Manual de Procedimentos,
Contratos de Delegação de Competências)

Quadro A 11: Envolvimento dos stakeholders/parceiros nas diferentes fases de implementação do PO
Mar2020 – RAM

Domínios
Prioridades

Conceção PO
e medidas /

Preparação de
AAC

Gestão e acompanhamento das operações

Análise e decisão
de candidaturas

Execução das
operações

Pagamento e
recuperações

CE CI
C

A
G

/C
R

A
G

A
G

/C
R

IF
A

P

D
RP

D
G

RM

CN
(*

)

D
G

PM A
G

IF
A

P

D
RP A
G

A
G

/C
R

IF
A

P

D
RP

Pescas e
aquic.

competitivas
(…)

P1

P2

P5

PCP P3

Des. Territ. P4 - - - -

PMI P6

 AT P7
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(*) Conjuntamente com DRP

CE – Comissão Europeia
CIC – Comissão Interministerial de Coordenação
AG/CR – Autoridade de Gestão / Coordenação Regional

DRP – Direções Regionais Pesca
CN – Correspondente Nacional (intervém exclusivamente na medida
de apoio à Recolha de Dados, emitindo parecer sobre as candidaturas)

DGRM – Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços
Marítimas

DGPM - Direção-Geral de Política do Mar
IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca

Fonte: EY-AM&A com base na documentação de enquadramento e gestão do PO Mar2020 (ex.: Manual de Procedimentos,
Contratos de Delegação de Competências)

Quadro A 12: Procura dirigida ao PO Mar2020 até 31.12.2018 - Número de candidaturas

PI Medida

Entidades privadas Entidades públicas

Total
ENI Empre-

sas
Assoc.
ONG

Organ.
Prod.

DLBC
/GAL

Portos/
Docas/
Lotas

POLIS
e TP

Admin.
Indireta
Estado

Admin.
Local SCTN

01

01 250 108 358
02 13 13
03 2 2 7 2 23 36
04 1 10 15 26
05 2 3 1 17 64 8 12 25 132
06 0
07 176 250 426
09 16 3 19

02

01 11 87 1 6 1 30 136
02 2 2 4
03 0
04 2 2
05 18 6 3 3 30
06 1 1

03
01 24 24
02 8 8

04
01 15 2 17
02 22 2 24
03 25 94 14 4 5 1 3 51 26 223

05

01 1 26 27
02 1 6 13 6 10 5 41
03 1 81 1 83
04 1 795 319 1 2 115
05 125 78 203
06 5 5

06
01 3 5 1 9
02 2 1 3

07 01 27 27
Total 2 434 1 043 32 60 37 79 9 114 83 101 3 992

Fonte: EY-AM&A com base em dados do PO Mar2020
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Quadro A 13: Procura dirigida ao PO Mar2020 até 31.12.2018 - Número de candidatos

PI Medida

Entidades privadas Entidades públicas

Total
ENI Empre-

sas
Assoc.
ONG

Organ.
Prod.

DLBC
/GAL

Portos/
Docas/
Lotas

POLIS
e TP

Admin.
Indireta
Estado

Admin.
Local SCTN

01

01 194 67 261
02 12 12
03 2 2 1 2 13 20
04 1 2 7 10
05 3 1 9 4 2 3 13 35
06 0
07 78 99 177
09 15 3 18

02

01 11 63 1 1 1 10 87
02 1 2 3
03 0
04 2 2
05 17 6 1 3 27
06 1 1

03
01 4 4
02 5 5

04
01 15 2 17
02 11 1 12
03 23 81 12 4 1 1 2 24 8 156

05

01 1 12 13
02 6 4 3 1 4 18
03 1 64 1 66
04 519 65 1 585
05 49 33 82
06 4 4

06 01 3 3 1 7
02 2 1 3

07 01 11 11
Total 920 498 21 34 26 6 3 40 43 45 1 636

Fonte: EY-AM&A com base em dados do PO Mar2020
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Quadro A 14: Delegação de funções da AG nos OI

Funções da AG
Funções delegadas nos OI

IFAP DGRM DRAP GAL DGPM DSPEP GP-
SRMCT

DRAP
RAM

1. A autoridade de gestão é responsável pela gestão do programa operacional, em conformidade com o princípio da boa gestão
financeira.

a) Gestão do programa operacional, em conformidade com o
princípio da boa gestão financeira;

2. No que diz respeito à gestão do programa operacional, compete à autoridade de gestão:

a) Apoiar o trabalho do comité de acompanhamento a que se
refere o artigo 47.o e fornecer-lhe as informações
necessárias para o desempenho das suas funções, em
especial os dados sobre os progressos do programa
operacional na realização dos seus objetivos, os dados
financeiros e os dados relativos aos indicadores e objetivos
intermédios;
b) Elaborar e, após aprovação do comité de
acompanhamento, apresentar à Comissão os relatórios de
execução anuais e finais a que se refere o artigo 50.º;
c) Disponibilizar aos organismos intermediários e
beneficiários as informações pertinentes para,
respetivamente, exercerem as suas funções e realizarem as
operações;
d) Criar um sistema de registo e arquivo eletrónico dos
dados sobre cada operação que sejam necessários para os
exercícios de monitorização, avaliação, gestão financeira,
verificação e auditoria, incluindo, se for caso disso, os dados
sobre os participantes individuais nas operações;
e) Garantir que os dados referidos na alínea d) são
recolhidos, introduzidos e registados no sistema a que se
refere a alínea d), e que os dados sobre os indicadores são
classificados por sexo, quando exigido pelos anexos I e II do
Regulamento do FSE.

3. No que se refere à seleção das operações, compete à autoridade de gestão:

a) Definir e, uma vez aprovados, aplicar procedimentos e
critérios adequados de seleção;

b) Assegurar que a operação selecionada corresponde ao
âmbito do Fundo ou Fundos em causa e pode ser atribuída à
categoria de intervenção ou, no caso do FEAMP, uma
medida identificada na ou nas prioridades do programa
operacional;
c) Assegurar que seja disponibilizado ao beneficiário um
documento sobre as condições de apoio para cada operação,
incluindo os requisitos específicos aplicáveis aos produtos ou
serviços a realizar no âmbito da operação, o plano de
financiamento e o prazo de execução;
d) Verificar se o beneficiário tem capacidade administrativa,
financeira e operacional para cumprir as condições referidas
na alínea c), antes de a operação ser aprovada;
e) Sempre que a operação tenha início antes da
apresentação do pedido de financiamento à autoridade de
gestão, verificar se foi cumprida a legislação aplicável à
operação em causa;
f) Certificar-se de que as operações selecionadas para
receber apoio dos Fundos não incluem atividades que
tenham feito parte de uma operação que tenha sido ou
devesse ter sido objeto de um procedimento de recuperação
em conformidade com o artigo 61.º, na sequência de uma
deslocalização de uma atividade produtiva fora da área do
programa;
g) Determinar a categoria de intervenção ou, no caso do
FEAMP, as medidas a que serão atribuídas as despesas da
operação.
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Funções da AG
Funções delegadas nos OI

IFAP DGRM DRAP GAL DGPM DSPEP GP-
SRMCT

DRAP
RAM

4. No que se refere à gestão financeira e ao controlo do programa operacional, a autoridade de gestão é responsável por:

a) Verificar a realização efetiva dos produtos e serviços
cofinanciados e o pagamento da despesa declarada pelos
beneficiários, bem como a sua conformidade com a
legislação aplicável, com o programa operacional e cumpre
as condições de apoio da operação;
b) Garantir que os beneficiários envolvidos na execução das
operações reembolsadas, com base em custos elegíveis
efetivamente suportados, utilizam um sistema contabilístico
separado ou a codificação contabilística adequada para
todas as transações relacionadas com a operação;

c) Adotar medidas antifraude eficazes e proporcionadas,
tendo em conta os riscos identificados;

d) Estabelecer procedimentos para que todos os documentos
sobre a despesa e as auditorias, necessários para garantir
um registo adequado das auditorias, sejam conservados em
conformidade com o artigo 72.º, alínea g);
e) Elaborar a declaração de gestão e a síntese anual dos
relatórios a que se refere o artigo 59.º, n.º 5, alíneas a) e b)
do Regulamento Financeiro.

Fonte: EY AM&A com base em dados do PO Mar2020
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Anexo 4: Ciclo de vida das operações e procedimentos

A. Fases de operacionalização

Quadro A 15: Fases do ciclo de vida das operações

Fases de operacionalização Tarefa

FASE 1 - Avisos de abertura de concurso 1 - Elaboração dos avisos
2 - Publicação dos avisos

FASE 2 - Análise de candidaturas 1 - Receção de candidaturas
2 - Análise de candidaturas
3 - Controlo de qualidade
4 - Audiência de interessados
5 - Decisão sobre as candidaturas
6 - Comunicação aos beneficiários de indeferimento
7 - Envio dados para o IFAP

FASE 3 - Execução das operações 1 – Termo de aceitação e comunicação da aprovação
2 - Verificações administrativas pedidos pagamento
3 - Controlo de qualidade
4 - Verificações (controlo) no local

FASE 4 - Pagamento e recuperações 1 – Pagamento
2 – Reanálise
3 - Decisão de recuperação
4 - Processo de recuperação

Fonte: Equipa de avaliação com base na informação documental recolhida junto do PO Mar2020

Quadro A 16: Responsabilidades de gestão dos Organismos envolvidos por fases do ciclo de vida das
operações e por domínios prioritários

Fases Organismos
Pescas e

aquicultura
competitiva

Aplicação
da PCP

Desenv.
territorial

equilibrado

Desenv.
da

PMI da UE

Assistência
técnica

FASE 1 - Avisos
de concurso

AG PO Mar2020
CR PO Mar2020 Açores
CR PO Mar2020 Madeira
GAL

FASE 2 - Análise
de candidaturas

AG PO Mar2020
CR PO Mar2020 Açores
DRP RAM (+ IFAP*)
CR PO Mar2020 Madeira
DRAP
DSPEP
DGRM
DGPM
Correspondente Nacional
GP-SRMCT
Membro do Governo
GAL

FASE 3 -
Execução das
operações

IFAP
DSPEP
DRAP
AG PO Mar2020
GP-SRMCT
DGRM
DRP
GAL

FASE 4 -
Pagamento e
recuperações

IFAP
AG PO Mar2020
CR PO Mar2020 Açores
CR PO Mar2020 Madeira
DSPEP
DRAP
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Fases Organismos
Pescas e

aquicultura
competitiva

Aplicação
da PCP

Desenv.
territorial

equilibrado

Desenv.
da

PMI da UE

Assistência
técnica

DGRM
GP-SRMCT
DRP
GAL

Responsabilidade de gestão transversal a todas as tarefas da fase
Responsabilidade de gestão num elevado número de tarefas da fase
Responsabilidade de gestão em tarefas específicas da fase

Nota: * Participação do IFAP enquanto apoio à DRP na análise económica e financeira
Fonte: Equipa de avaliação com base na informação documental recolhida junto do PO Mar2020

B. Normativos de gestão e plataformas

Principais normativos e manuais de enquadramento do PO Mar2020:

• Manual de Procedimentos do PO Mar2020

• Pedidos Pagamento âmbito FEADER (vertente investimento) e FEP relativos à programação
2007-2013 (PPG-041 em atualização);

• Gestão e Controlo das Garantias (PGR-102 em atualização);

• Verificação física no local – Controlo administrativo (PCT-040 em atualização);

• Cadeia de Apuramento e Pagamento (PPG-202);

• Execução do controlo in loco (NPE-017 em atualização);

• Gestão de devedores (PRC-212);

• Manuais e instruções que incluem:

• Processo de contratualização, de formalização de pedido de pagamento, de controlo
administrativo do pedido de pagamento e do cálculo do pagamento (em atualização);

• Termo de Aceitação - Instruções para assinatura;
• Manual Registo Pedido de Pagamento - Desenvolvimento rural e pescas (2020);
• Manual Registo Controlo Administrativo - Desenvolvimento rural e pescas (2020);
• Nota Informativa NSP-001 - Seguro aquícola.

Quadro A 17: Procedimentos de gestão por fases do ciclo de vida das operações e organismos
responsáveis

Fase Procedimento Organismo Responsável Plataforma

FASE 1 - Avisos de
Concurso Divulgação dos apoios +

Plano anual

AG PO Mar2020 / Coordenador
Regional Açores e Madeira / GAL-
Pesca /AD&C

Sítio do PO Mar2020
(www.mar2020.pt) /
www.azores.gov.pt /
www.sra.pt /
www.Portugal2020.pt

Apresentação das
candidaturas

AD&C / AG PO Mar2020 / Direções
Regionais das Pescas das RA / OI

Formulário para submissão
eletrónica - Balcão PT2020
ou em suporte papel junto
dos OI (disponíveis online no
Sítio PO Mar2020, sítios dos
Açores e Madeira)

Receção das candidaturas AG PO Mar2020 / OI / EAT CR PO
Mar2020 Açores e Madeira Si2P

FASE 2 - Análise
Candidaturas Análise das candidaturas

AG PO Mar2020 / OI / EAT CR PO
Mar2020 Açores e Madeira /
DGRM (análise estratégica)

Si2P
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Fase Procedimento Organismo Responsável Plataforma

Apreciação dos pareceres
de análise e controlo de
qualidade

ST da AG PO Mar2020 / EAT CR
PO Mar2020 Açores e Madeira Si2P

Decisão das candidaturas
(60 dias úteis a contar da
data limite da respetiva
apresentação)

Comissão de Gestão (Secção
Continente + Secção Regional)
emite parecer sobre propostas de
decisão do Gestor/Coordenador
Regional/ OG dos GAL-Pesca
quando aplicável)

Si2P

Competência decisória

Gestor (Inv.Eleg. <2,5M€) /
Governo (Inv.Eleg. >= 2,5M€) |
Coordenador Regional / Governo
Regional | OG do GAL-Pesca (com
homologação do Gestor) ou do
Gestor / Coordenador Regional
(quando há conflito de interesses)

Si2P

Notificação de decisão IFAP / OI Si2P -> SIIFAP (webservice)
FASE 3 - Execução das
Operações Contratação IFAP SIIFAP -> Si2P (webservice

"WSInv2020")
Gestão e controlo das
Garantias IFAP SIIFAP

Execução - Pedidos de
Pagamento IFAP / OI SIIFAP - iDIGITAL

Execução - Controlo
administrativo (CAD) AG PO Mar2020 / OI SIIFAP - iDIGITAL

FASE 4 – Pagamento,
Recuperações,
Certificação

Execução - Pagamento IFAP (Norma PPG202) SIIFAP -> Si2P (webservice )
Execução - Pedidos de
alteração da operação IFAP / OI / AG PO Mar2020 SIIFAP -> Si2P (webservice

"WSInv2020")
Controlo - Verificação
física no local IFAP / OI / AG PO Mar2020 SIIFAP - iDIGITAL

Modificação ou extinção
do financiamento IFAP / AG PO Mar2020 SIIFAP / Si2P

Gestão de devedores
IFAP (Norma de Procedimento
sobre Gestão de Devedores) / AG
PO Mar2020

SIIFAP / Sistema de
Informação – Gestão de
Devedores (BDD) / Si2P

Certificação IFAP (Manual de Procedimentos da
AC) / AG PO Mar2020 SIIFAP / Si2P

Fonte: Equipa de avaliação com base na informação documental recolhida junto da AG do PO Mar2020
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Figura A 1: Sistema de informação do IFAP que acompanha a execução das operações apoiadas por FEEI

Fonte: IFAP

Figura A 2: Circuito do processo de certificação da responsabilidade do IFAP

Fonte: Anexo XI – Manual de procedimentos autoridade certificação
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Anexo 5: Síntese das aprovações e níveis de execução 
por Prioridade do PO Mar2020

Quadro A 18: Execução física e financeira do MAR2020 – Quadro síntese: Prioridade 1

Prioridade 1. Promover uma pesca ambientalmente sustentável, eficiente em termos de recursos,
inovadora, competitiva e baseada no conhecimento

Programado:
Aprovado:
Executado:

103.625.000 €
63.384.490 €
13.012.716 €

Compromisso Execução

Taxa de execução
acumulada em
2023 (a)

44%

61% 13% Variação do ritmo
de execução anual
necessário (b)

+11 p.p.

Taxa de compromisso
por Medida

Taxa de execução
por Medida

Taxa de compromisso e execução
acumuladas por anos

Taxa de execução dos indicadores de realização e
taxa de execução média anual (2019-2023) necessária para

o cumprimento da meta 2023
Taxa de execução dos indicadores

do Quadro de Desempenho

Medidas:
Med. 1 - Investimentos a Bordo e
Seletividade
Med. 2 - Apoio ao Arranque da Atividade
de Jovens Pescadores
Med. 3 - Inovação e Conhecimento
Med. 4 - Proteção e Restauração da
Biodiversidade
Med. 5 - Investimentos em Portos de
Pesca, Locais de Desembarque, Lotas e
Abrigos
Med. 6 - Promoção do Capital Humano
Med. 7 - Cessação Temporária das
Atividades de Pesca
Med. 8 - Diversificação do Rendimento
Med. 9 - Imobilização Definitiva das
Atividades de Pesca

Indicadores de realização:
1.1 - N.° de projetos no domínio da inovação, dos serviços de aconselhamento e das parcerias
com cientista
1.3 - N.° de projetos no domínio do valor acrescentado, qualidade, utilização das capturas
indesejadas e portos de pesca, locais de desembarque, lotas e abrigos
1.4 - N.° de projetos no domínio das medidas de conservação, redução do impacto da pesca no
ambiente e adaptação da pesca à proteção das espécies
1.5 - N.° de projetos no domínio da cessação permanente
1.6 - N.° de projetos no domínio da proteção e restauração da biodiversidade e dos
ecossistemas marinhos
1.7 - N.° de projetos no domínio da eficiência energética e atenuação das alterações climáticas
1.8 - N.° de projetos no domínio da substituição ou modernização de motores
1.9 - N.° de projetos no domínio da promoção do capital humano e do diálogo social,
diversificação e novas formas de rendimento, apoio ao arranque de atividade/criação de
empresas para pescadores e saúde/segurança
1.10 - N.° de projetos no domínio da cessação temporária

(a) Projeção para a taxa de execução financeira tendo em consideração o ritmo de execução médio anual registado no período 2017-2018.
(b) Variação do ritmo de execução anual necessário para o cumprimento pleno das metas definidas para 2023.
Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do sistema de informação do MAR2020



Avaliação da implementação do Programa Operacional Mar2020 – Relatório Final   105

Quadro A 19: Execução física e financeira do PO Mar2020 – Quadro síntese: Prioridade 2

Prioridade 2. Promover uma aquicultura ambientalmente sustentável, eficiente em termos de recursos,
inovadora, competitiva e baseada no conhecimento

Programado:
Aprovado:
Executado:

59.000.000 €
42.921.855 €

2.993.351 €

Compromisso Execução

Taxa de execução
acumulada em
2023 (a)

18%

73% 5% Variação do ritmo
de execução anual
necessário (b)

+16 p.p.

Taxa de compromisso
por Medida

Taxa de execução
por Medida

Taxa de compromisso e execução
acumuladas por anos

Taxa de execução dos indicadores de realização e
taxa de execução média anual (2019-2023) necessária para

o cumprimento da meta 2023
Taxa de execução dos indicadores

do Quadro de Desempenho

Medidas:
Med. 1 – Desenvolvimento Sustentável da
Aquicultura
Med. 2 – Aumento do Potencial dos Sítios
Aquicolas
Med. 3 – Aquicultura Biológica e serviços
ambientais
Med. 4 – Medidas de Saúde Pública
Med. 5 – Promoção da Saúde e do Bem-
Estar Animal
Med. 6 – Constituição de Seguros das
Populações Aquicolas
Med. 7 – Promoção do Capital Humano e
Ligação em Rede

Indicadores de realização:
2.1 - N.º de projetos em matéria de inovação, serviços de aconselhamento
2.2 - N.° de projetos no domínio dos investimentos produtivos na aquicultura
2.3 - N.° de projetos no domínio da limitação do impacto da aquicultura no meio marinho
(ecogestão, regimes de auditoria, serviços ambientais ligados à aquicultura biológica)
2.4 - N.° de projetos no domínio do aumento do potencial dos sítios aquícolas e medidas
relativas à saúde pública e animal
2.5 - N.° de projetos no domínio da promoção do capital humano da aquicultura em geral e
novos aquicultores
2.6 - N.° de projetos no domínio do seguro das populações aquícolas

(a) Projeção para a taxa de execução financeira tendo em consideração o ritmo de execução médio anual registado no período 2017-2018.
(b) Variação do ritmo de execução anual necessário para o cumprimento pleno das metas definidas para 2023
Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do sistema de informação do PO Mar2020
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Quadro A 20: Execução física e financeira do PO Mar2020 – Quadro síntese: Prioridade 3

Prioridade 3. Fomentar a execução da PCP

Programado:
Aprovado:
Executado:

55.446.945 €
29.118.805 €

8.223.665 €

Compromisso Execução

Taxa de execução
acumulada em
2023 (a)

52%

53% 15% Variação do ritmo
de execução anual
necessário (b)

+10 p.p.

Taxa de compromisso
por Medida

Taxa de execução
por Medida

Taxa de compromisso e execução
acumuladas por anos

Taxa de execução dos indicadores de realização e
taxa de execução média anual (2019-2023) necessária para

o cumprimento da meta 2023
Taxa de execução dos indicadores

do Quadro de Desempenho

Medidas:
Med. 1 – Apoio ao Controlo e Inspeção
relativo à PCP
Med. 2 – Recolha de Dados

Indicadores de realização:
3.1 - N.° de projetos no domínio da execução do regime de controlo, inspeção e execução da
União
3.2 - N.° de projetos no domínio do apoio da recolha, gestão e utilização de dados

(a) Projeção para a taxa de execução financeira tendo em consideração o ritmo de execução médio anual registado no período 2017-2018.
(b) Variação do ritmo de execução anual necessário para o cumprimento pleno das metas definidas para 2023
Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do sistema de informação do PO Mar2020
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Quadro A 21: Execução física e financeira do PO Mar2020 – Quadro síntese: Prioridade 4

Prioridade 4. Aumentar o emprego e a coesão territorial

Programado:
Aprovado:
Executado:

35.000.000 €
6.351.508 €
1.714.685 €

Compromisso Execução

Taxa de execução
acumulada em
2023 (a)

17,1%

18% 5% Variação do ritmo
de execução anual
necessário (b)

+17 p.p.

Taxa de compromisso
por Medida

Taxa de execução
por Medida

Taxa de compromisso e execução
acumuladas por anos

Taxa de execução dos indicadores de realização e
taxa de execução média anual (2019-2023) necessária para

o cumprimento da meta 2023
Taxa de execução dos indicadores

do Quadro de Desempenho

Medidas:
Med. 1 – Apoio Preparatório DLBC
Med. 2 – Custos Operacionais e Animação
Med. 3 – Execução das EDL
Med. 4 – Atividades de Cooperação
Internacional

Indicadores de realização:
4.1 - N.º de estratégias de desenvolvimento local selecionadas
4.2 - N.° de projetos no domínio do apoio preparatório
4.3 - N.° de projetos de cooperação

(a) Projeção para a taxa de execução financeira tendo em consideração o ritmo de execução médio anual registado no período 2017-2018.
(b) Variação do ritmo de execução anual necessário para o cumprimento pleno das metas definidas para 2023
Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do sistema de informação do PO Mar2020
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Quadro A 22: Execução física e financeira do PO Mar2020 – Quadro síntese: Prioridade 5

Prioridade 5. Promover a comercialização e a transformação dos Produtos de Pesca e Aquicultura

Programado:
Aprovado:
Executado:

111.228.847 €
82.024.648 €
39.627.492 €

Compromisso Execução

Taxa de execução
acumulada em
2023 (a)

100%

74% 36% Variação do ritmo
de execução anual
necessário (b)

_

Taxa de compromisso
por Medida

Taxa de execução
por Medida

Taxa de compromisso e execução
acumuladas por anos

Taxa de execução dos indicadores de realização e
taxa de execução média anual (2019-2023) necessária para

o cumprimento da meta 2023
Taxa de execução dos indicadores

do Quadro de Desempenho

Medidas:
Med. 1 – Planos de Produção e
Comercialização
Med. 2 – Desenvolvimento de Novos
Mercados
Med. 3 – Transformação dos Produtos de
Pesca e Aquicultura
Med. 4 – Planos de Compensação às RUP
Med. 5 – Apoio à Armazenagem

Indicadores de realização:
5.1 - Número de organizações de produtores ou associações de organizações de produtores
que beneficiam de apoio para planos de produção e comercialização
5.2 - N.° de projetos no domínio das medidas de comercialização e ajuda ao armazenamento
5.3 - N.° de projetos no domínio do tratamento
5.4 - N.º de operadores que beneficiam de regimes de compensação

(a) Projeção para a taxa de execução financeira tendo em consideração o ritmo de execução médio anual registado no período 2017-2018.
(b) Variação do ritmo de execução anual necessário para o cumprimento pleno das metas definidas para 2023
Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do sistema de informação do PO Mar2020
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Quadro A 23: Execução física e financeira do PO Mar2020 – Quadro síntese: Prioridade 6

Prioridade 6. Fomentar a execução da PMI

Programado:
Aprovado:
Executado:

5.334.672 €
2.865.441 €

402.588 €

Compromisso Execução

Taxa de execução
acumulada em
2023 (a)

26%

54% 8% Variação do ritmo
de execução anual
necessário (b)

+15 p.p.

Taxa de compromisso
por Medida

Taxa de execução
por Medida

Taxa de compromisso e execução
acumuladas por anos

Taxa de execução dos indicadores de realização e
taxa de execução média anual (2019-2023) necessária para

o cumprimento da meta 2023
Taxa de execução dos indicadores

do Quadro de Desempenho

Medidas:
Med. 1 – Execução da PMI para a Vigilância
Marítima Integrada
Med. 2 – Execução da PMI para a Melhoria
do Conhecimento Marinho

Indicadores de realização:
6.1 - N.° de projetos no domínio da integração da vigilância marítima
6.2 - N.° de projetos no domínio da proteção do meio marinho e melhoria do conhecimento
nessa matéria

(a) Projeção para a taxa de execução financeira tendo em consideração o ritmo de execução médio anual registado no período 2017-2018.
(b) Variação do ritmo de execução anual necessário para o cumprimento pleno das metas definidas para 2023
Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do sistema de informação do PO Mar2020
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Anexo 6: Monitorização e acompanhamento
Quadro A 24: Indicadores de resultado por Prioridade e OE do PO Mar2020

Priori
dade OE Indicadores de resultado

P1

OE1
Redução do impacto da pesca no meio marinho, incluindo
a prevenção e redução, na medida do possível, das
capturas indesejadas

1.4.b - Evolução no respeitante às capturas
indesejadas (%)

OE2 Proteção e restauração da biodiversidade aquática e dos
ecossistemas aquáticos

1.10.a - Evolução na cobertura das zonas da
rede Natura 2000 designadas ao abrigo das
diretivas Aves e Habitats
1.10.b - Evolução na cobertura de outras
medidas de proteção espacial ao abrigo do
art. 13.º, n.º 4, da Diretiva 2008/56/CE

OE3 Obtenção de um equilíbrio entre a capacidade de pesca e
as possibilidades de pesca disponíveis

1.6 - Evolução da % de frotas em
situação de desequilíbrio

OE4
Aumento da competitividade e viabilidade das empresas
de pesca, inclusive da frota da pequena pesca costeira, e
melhoria das condições de segurança e de trabalho

1.2 - Evolução do volume da produção

OE5

Prestação de apoio ao reforço do desenvolvimento
tecnológico e da inovação, nomeadamente através do
aumento da eficiência energética, e da transferência de
conhecimentos

1.5 - Evolução no respeitante à eficiência
de utilização de combustível na captura de
peixe sustentável

OE6
Desenvolvimento da formação profissional, de novas
competências profissionais e da aprendizagem ao longo da
vida

1.7 - Emprego (ETC) criado no setor das
pescas ou em atividades complementares

P2

OE1
Prestação de apoio ao reforço do desenvolvimento
tecnológico, da inovação e da transferência de
conhecimentos

2.1 - Evolução do volume da produção
aquícola

OE2
Aumento da competitividade e da viabilidade das
empresas aquícolas, incluindo a melhoria das condições de
segurança e de trabalho, em particular das PME

2.1 - Evolução do volume da produção
aquícola

OE3

Proteção e restauração da biodiversidade aquática e
melhoria dos ecossistemas ligados à aquicultura, e
promoção de uma aquicultura eficiente em termos de
recursos

2.5 - Evolução do volume da produção com
sistemas de recirculação

OE4
Promoção de uma aquicultura dotada de um nível elevado
de proteção do ambiente, da saúde e bem-estar dos
animais e da saúde e segurança públicas

2.1 - Evolução do volume da produção
aquícola

OE5
Desenvolvimento da formação profissional, de novas
competências profissionais e da aprendizagem ao longo da
vida

2.8 - Empregos criados

P3

OE1 Melhoria e fornecimento de conhecimentos científicos e
melhoria da recolha e gestão de dados

3.B.1 Aumento da percentagem de respostas
aos pedidos de comunicação de dados (%)

OE2

Prestação de apoio ao acompanhamento, ao controlo e à
execução, através do reforço da capacidade institucional e
da eficiência da administração pública, sem aumentar os
encargos administrativos

3.A.1 - Número de infrações graves detetadas

3.A.2 - Desembarques que foram objeto de
controlos físicos

P4 OE1

Promoção do crescimento económico, da inclusão social e
da criação de empregos e prestação de apoio à
empregabilidade e mobilidade laboral nas comunidades
costeiras e interiores dependentes da pesca e da
aquicultura, nomeadamente a diversificação das
atividades no domínio das pescas e noutros setores da
economia marítima

4.1 - Emprego (ETC) criado

4.2 - Emprego (ETC) mantido

4.3 - Empresas criadas

P5
OE1 Melhoria da organização do mercado dos produtos da

pesca e da aquicultura
5.1.a - Evolução no volume de primeiras
vendas nas OP

OE2 Melhoria da organização do mercado dos produtos da
pesca e da aquicultura

5.1.d - Evolução do volume de primeiras
vendas em não-OP

P6 OE1 Desenvolvimento e execução da PMI

6.1 - Reforço do ambiente comum de partilha
da informação (CISE) para a vigilância do
domínio marítimo da UE (%)
6.2.b - Evolução na cobertura de outras
medidas de proteção espacial ao abrigo do
art. 13.º, n.º 4, da Diretiva 2008/56/CE

Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do PO Mar2020
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Quadro A 25: Indicadores de realização por OT, Prioridade e OEOOE do PO Mar2020

OT e
PI Objetivos Específicos Indicadores de realização

OT3 Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas e dos setores agrícola (em relação ao FEADER),
das pescas e da aquicultura (em relação ao FEAMP)

PI1

OE4

Aumento da competitividade e viabilidade das
empresas de pesca, inclusive da frota da pequena
pesca costeira, e melhoria das condições de segurança
e de trabalho

1.10 - N.º de projetos no domínio da cessação
temporária
1.3 - N.º de projetos no domínio do valor
acrescentado, qualidade, utilização das capturas
indesejadas e portos de pesca, locais de
desembarque, lotas e abrigos
1.6 - N.º de projetos no domínio da proteção e
restauração da biodiversidade e dos ecossistemas
marinhos
1.9 - N.º de projetos no domínio da promoção do
capital humano e do diálogo social, diversificação
e novas formas de rendimento, apoio ao arranque
de atividade/criação de empresas para
pescadores e saúde/segurança

OE5

Prestação de apoio ao reforço do desenvolvimento
tecnológico e da inovação, nomeadamente através do
aumento da eficiência energética, e da transferência
de conhecimentos

1.1 - N.º de projetos no domínio da inovação, dos
serviços de aconselhamento e das parcerias com
cientistas

PI2

OE1
Prestação de apoio ao reforço do desenvolvimento
tecnológico, da inovação e da transferência de
conhecimentos

2.1 - N.º de projetos em matéria de inovação,
serviços de aconselhamento

OE2

Aumento da competitividade e da viabilidade das
empresas aquícolas, incluindo a melhoria das
condições de segurança e de trabalho, em particular
das PME

2.2 - N.º de projetos no domínio dos
investimentos produtivos na aquicultura

OE4
Promoção de uma aquicultura dotada de um nível
elevado de proteção do ambiente, da saúde e bem-
estar dos animais e da saúde e segurança públicas

2.4 - N.º de projetos no domínio do aumento do
potencial dos sítios aquícolas e medidas relativas
à saúde pública e animal
2.6 - N.º de projetos no domínio do seguro das
populações aquícolas

PI5
OE1 Melhoria da organização do mercado dos produtos da

pesca e da aquicultura

5.1 - Número de organizações de produtores ou
associações de organizações de produtores que
beneficiam de apoio para planos de produção e
comercialização
5.2 - N.º de projetos no domínio das medidas de
comercialização e ajuda ao armazenamento
5.2 - N.º de projetos no domínio das medidas de
comercialização e ajuda ao
armazenamento
5.4 - N.º de operadores que beneficiam de
regimes de compensação

OE2 Incentivo ao investimento nos setores da
transformação e da comercialização 5.3 - N.º de projetos no domínio do tratamento

OT4 Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

PI1 OE5

Prestação de apoio ao reforço do desenvolvimento
tecnológico e da inovação, nomeadamente através do
aumento da eficiência energética, e da transferência
de conhecimentos

1.7 - N.º de projetos no domínio da eficiência
energética e atenuação das alterações climáticas
1.8 - N.º de projetos no domínio da substituição
ou modernização de motores

PI2 OE3

Proteção e restauração da biodiversidade aquática e
melhoria dos ecossistemas ligados à aquicultura, e
promoção de uma aquicultura eficiente em termos de
recursos

2.2 - N.º de projetos no domínio dos
investimentos produtivos na aquicultura

OT6 Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos

PI1 OE1
Redução do impacto da pesca no meio marinho,
incluindo a prevenção e redução, na medida do
possível, das capturas indesejadas

1.3 - N.º de projetos no domínio do valor
acrescentado, qualidade, utilização das capturas
indesejadas e portos de pesca, locais de
desembarque, lotas e abrigos
1.4 - N.º de projetos no domínio das medidas de
conservação, redução do impacto da pesca no
ambiente e adaptação da pesca à proteção das
espécies
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OT e
PI Objetivos Específicos Indicadores de realização

1.6 - N.º de projetos no domínio da proteção e
restauração da biodiversidade e dos ecossistemas
marinhos

OE2 Proteção e restauração da biodiversidade aquática e
dos ecossistemas aquáticos

1.6 - N.º de projetos no domínio da proteção e
restauração da biodiversidade e dos ecossistemas
marinhos

OE3 Obtenção de um equilíbrio entre a capacidade de
pesca e as possibilidades de pesca disponíveis

1.5 - N.º de projetos no domínio da cessação
permanente

PI2

OE3

Proteção e restauração da biodiversidade aquática e
melhoria dos ecossistemas ligados à aquicultura, e
promoção de uma aquicultura eficiente em termos de
recursos

2.2 - N.º de projetos no domínio dos
investimentos produtivos na aquicultura
2.3 - N.º de projetos no domínio da limitação do
impacto da aquicultura no meio marinho
(ecogestão, regimes de auditoria, serviços
ambientais ligados à aquicultura biológica)
2.4 - N.º de projetos no domínio do aumento do
potencial dos sítios aquícolas e medidas relativas
à saúde pública e animal

OE4
Promoção de uma aquicultura dotada de um nível
elevado de proteção do ambiente, da saúde e bem-
estar dos animais e da saúde e segurança públicas

2.3 - N.º de projetos no domínio da limitação do
impacto da aquicultura no meio marinho
(ecogestão, regimes de auditoria, serviços
ambientais ligados à aquicultura biológica)

PI3

OE1 Melhoria e fornecimento de conhecimentos científicos
e melhoria da recolha e gestão de dados

3.2 - N.º de projetos no domínio do apoio da
recolha, gestão e utilização de dados

OE2

Prestação de apoio ao acompanhamento, ao controlo
e à execução, através do reforço da capacidade
institucional e da eficiência da administração pública,
sem aumentar os encargos administrativos

3.1 - N.º de projetos no domínio da execução do
regime de controlo, inspeção
e execução da União

PI6 OE1 Desenvolvimento e execução da PMI

6.1 - N.º de projetos no domínio da integração da
vigilância marítima
6.2 - N.º de projetos no domínio da proteção do
meio marinho e melhoria do conhecimento nessa
matéria

OT8 Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores

PI1 OE6
Desenvolvimento da formação profissional, de novas
competências profissionais e da aprendizagem ao
longo da vida

1.9 - N.º de projetos no domínio da promoção do
capital humano e do diálogo social, diversificação
e novas formas de rendimento, apoio ao arranque
de atividade/criação de empresas para
pescadores e saúde/segurança

PI2 OE5
Desenvolvimento da formação profissional, de novas
competências profissionais e da aprendizagem ao
longo da vida

2.5 - N.º de projetos no domínio da promoção do
capital humano da aquicultura em geral e novos
aquicultores

PI4 OE1

Promoção do crescimento económico, da inclusão
social e da criação de empregos e prestação de apoio
à empregabilidade e mobilidade laboral nas
comunidades costeiras e interiores dependentes da
pesca e da aquicultura, nomeadamente a
diversificação das atividades no domínio das pescas e
noutros setores da economia marítima

4.1 - N.º de estratégias de desenvolvimento local
selecionadas
4.2 - N.º de projetos no domínio do apoio
preparatório

4.3 - N.º de projetos de cooperação

Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do PO Mar2020
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Anexo 7: Oferta, procura e prazos de análise
Figura A 3: Número de AAC e de candidaturas por ano de publicação e medidas

Número de AAC

Medida 3 (PI 4) apresenta 30 AAC em 2017 e 10 em 2018

Número de candidaturas

Medida 4 (PI 5) apresenta 2.115 candidaturas em 2016

Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do sistema de informação do PO Mar2020
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Figura A 4: Dotações dos AAC e Fundo aprovado por Medidas e Prioridades

Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do sistema de informação do PO Mar2020

Figura A 5: Dotações dos AAC e Fundo aprovado por concurso, Medidas e Prioridades

Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do sistema de informação do PO Mar2020
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Figura A 6: Tempos médios de análise entre data de receção, aprovação e contratação, por prioridade

Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do sistema de informação do PO Mar2020

Figura A 7: Tempos médios de análise entre data de receção, aprovação e contratação, por medida

Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do sistema de informação do PO Mar2020
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Quadro A 26: Tempos médios de análise entre data de receção, aprovação e contratação, por OI

OI

Tempo entre a receção e
aprovação

(dias)

Tempo entre a aprovação e a
contratação

(dias)

Tempo entre a receção e a
contratação (dias)

Mín. Médio Máx. Mín. Médio Máx. Mín. Médio Máx.

DGPM 59 296 516 8 34 77 75 390 552

DGRM 6 154 372 3 40 277 9 221 623

DRAP Alentejo 9 75 317 2 24 92 21 133 365

DRAP Algarve 13 137 670 2 32 262 27 194 565

DRAP Centro 16 138 470 3 30 109 21 209 484
DRAP Lisboa e VT
- Oeste 9 155 526 3 28 379 29 219 609

DRAP Norte 7 92 374 0 28 361 16 148 470

DRP Açores 22 107 611 0 43 470 59 145 640

DRP Madeira 28 118 427 7 34 117 35 152 494
GAL ADREPES
Costeiro 213 223 326 25 47 79 239 261 292

GAL Barlavento
do Algarve 269 296 324 7 14 35 276 311 332

GAL ecoMAR 253 278 314 14 14 14 274 274 274

GAL Mondego Mar 262 262 262 17 21 27 279 283 289
GAL Sotavento do
Algarve 189 281 336 8 47 82 270 322 360

Sec. Técnico AG
PO Mar2020 14 58 221 0 60 574 15 107 596

Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do PO Mar2020

Quadro A 27: Medidas estatísticas dos tempos entre data de receção, aprovação e contratação

Medidas estatísticas
Tempo entre a

receção e aprovação
(dias)

Tempo entre a
aprovação e a
contratação

(dias)

Tempo entre a
receção e a

contratação (dias)

Mínimo 6 0 9

1º Quartil 77 8 95

2º Quartil ou Mediana 114 14 126

3º Quartil 124 50 237

4º Quartil ou Max 670 574 640

Média 117 38 163

Média aparada (25%) 105 28 151

Desvio Padrão 76 48 94

Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do PO Mar2020
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Figura A 8: Tempos médios de validação e liquidação dos pedidos de pagamento, por Prioridade

Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do sistema de informação do PO Mar2020

Figura A 9: Tempos médios de validação e liquidação dos pedidos de pagamento, por Prioridade

Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do sistema de informação do PO Mar2020
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Quadro A 28: Tempos médios de validação e liquidação dos pedidos de pagamento, por entidade analista

Entidade Analista

Tempo entre
submissão e

validação (dias)

Tempo entre
validação e

liquidação (dias)

Tempo entre
submissão e

liquidação (dias)
Mín. Médio Máx. Mín. Médio Máx. Mín. Médio Máx.

AG – PROMAR 1 1 1 8 8 8 9 9 9

Departamento de Apoios ao Investimento (IFAP/DAI) 0 40 146 0 28 183 11 68 255

DRAP ALENTEJO 0 14 95 7 21 39 8 35 116

DRAP ALGARVE 0 20 208 5 22 205 6 42 232

DRAP CENTRO 0 23 190 7 23 66 7 46 199

DRAP LISBOA E VALE DO TEJO 0 19 157 4 22 118 6 41 180

DRAP NORTE 0 13 354 2 21 241 7 34 356

EAT do Gestor 4 37 94 12 22 48 23 59 116

DGRM 0 38 121 8 22 38 18 60 129

DRP Madeira 8 37 88 11 17 28 28 54 104
DRP Açores - Gabinete de Planeamento da
secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 2 13 29 14 21 27 24 34 43

DRP Açores - Direção de Serviços de Planeamento e
Economia Pesqueira 3 15 36 19 23 30 22 37 60

GAL SOTAVENTO DO ALGARVE 15 15 15 15 15 15 30 30 30

GAL ADREPES 4 8 11 17 17 17 21 25 28

Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do PO Mar2020

Quadro A 29: Medidas estatísticas dos tempos de validação e liquidação dos pedidos de pagamento

Medidas estatísticas
Tempo entre
submissão e

validação (dias).

Tempo entre
validação e liquidação

(dias)

Tempo entre
submissão e

liquidação (dias)

Mínimo 0 0 6

1º Quartil 2 13 21

2º Quartil ou Mediana 9 20 34

3º Quartil 25 28 50

4º Quartil ou Max 354 241 356

Média 20 22 41

Média aparada (25%) 13 20 35

Desvio Padrão 28 17 33

Fonte: Equipa de avaliação com base em dados do PO Mar2020
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Anexo 8: Resultados da auscultação de atores –
Inquérito

Na apresentação dos resultados do inquérito são divulgados os resultados globais, em percentagem
do número de respondentes, para cada questão. Para cada um dos gráficos ou tabelas
apresentados é também indicado o número de respostas consideradas (N).

Figura A 10: De que forma tomou conhecimento dos apoios do MAR2020 a que se candidatou e das
condições que regulam o acesso aos mesmos?

(N=210)

Fonte: Inquérito aos candidatos

Quadro A 30: Alguma das seguintes entidades teve um papel determinante na decisão de apresentar a
candidatura?

(N=206)

%
Autoridade de Gestão do MAR2020 18,4%

OI (IFAP, Direções Gerais, Direções Regionais e GAL) 35,0%

Organizações de produtores / Associações empresariais 18,9%

Entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional 4,4%

Instituições financeiras 2,4%

Consultores externos 19,4%

Amigos/familiares/contactos pessoais 6,8%

Outra. Qual? 5,8%

Nenhuma 23,3%

Fonte: Inquérito aos candidatos
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Figura A 11: Como avalia os seguintes meios e materiais de divulgação dos apoios do MAR2020 em
termos de clareza e informação disponibilizada?

(N=199)

Fonte: Inquérito aos candidatos

Figura A 12: Como avalia o website do MAR2020 no que respeita aos seguintes aspetos:

(N=187)

Fonte: Inquérito aos candidatos

Quadro A 31: A candidatura ao MAR2020 implicou alterações ao projeto inicial em virtude das condições
de elegibilidade destes apoios?

(N=198)

%
Não, o projeto inicial não sofreu alterações (avance para a questão 8) 65,7%

Sim, o projeto inicial sofreu alterações 34,3%

Total 100%

Fonte: Inquérito aos candidatos
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Quadro A 32: Essas alterações traduziram-se:
(N=68)

%
Numa maior escala dos investimentos previstos inicialmente 27,9%

Na separação do projeto global em projetos mais pequenos 11,8%

No aumento do grau de inovação e de diferenciação do projeto 16,2%

Numa maior preocupação com o desenvolvimento sustentável e a eficiência no uso de recursos 19,1%

Numa maior preocupação com a igualdade de oportunidades e a não-discriminação 2,9%

Na revisão dos objetivos e das metas propostas 54,4%

Outras. Quais? 1,5%

Fonte: Inquérito aos candidatos

Figura A 13: Como avalia a adequação dos apoios do MAR2020 às necessidades da sua entidade, no que
respeita aos seguintes aspetos:

(N=193)

Fonte: Inquérito aos candidatos
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Figura A 14: O projeto vai contribuir para que
áreas/objetivos do MAR2020?

(N=194)

Figura A 15: Quais as áreas/os objetivos em
que o MAR2020 deve apostar mais?

(N=189)

Fonte: Inquérito aos candidatos

Figura A 16: Como avalia a documentação e os materiais de suporte aos instrumentos do MAR2020 no
que respeita aos seguintes aspetos

(N=186)

 
Fonte: Inquérito aos candidatos
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Muito positivo Positivo Negativo Muito negativo NS/NR
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Quadro A 33: Alguma vez consultou ou pediu esclarecimento(s) às instituições envolvidas na gestão dos
apoios do MAR2020 na fase de preparação da candidatura?

(N=186)

%
Não 22,6%

Sim 77,4%

Total 100%

Fonte: Inquérito aos candidatos

Quadro A 34: Indique, por favor, quais as entidades que consultou ou às quais pediu esclarecimentos

(N=144)

%
AG MAR2020 53,5%

IFAP 43,8%

DGRM 14,6%

DGPM 2,8%

DRAP 39,6%

GAL Pesca 27,1%

DRP RAA 9,0%

DRP RAM 4,9%

Fonte: Inquérito aos candidatos

Figura A 17: Como avalia a resposta das instituições assinaladas?
(N=144)

Rapidez na obtenção de resposta Qualidade das respostas obtidas

Fonte: Inquérito aos candidatos
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Quadro A 35: Tem projetos aprovados pelo MAR2020?
(N=186)

%
Sim 82,8%

Não 10,2%

Optou-se pela desistência da candidatura 3,8%

A candidatura está em análise 3,2%

Total 100%

Fonte: Inquérito aos candidatos

Quadro A 36: Ainda que o projeto não tenha tido seguimento no âmbito do MAR2020, acabou por
concretizá-lo?

(N=19)

%
Não 42,1%

Sim, apenas com recurso a autofinanciamento 36,8%

Sim, com recurso a outras fontes de financiamento 21,1%

Total 100%

Fonte: Inquérito aos candidatos

Quadro A 37: Tem intenções de avançar com o projeto mesmo que o apoio via Mar2020 não venha a ser
aprovado?

(N=7)

%
Sim 57,1%

Não 50,0%

Total 100%

Fonte: Inquérito aos candidatos

Quadro A 38: Quais as fontes de financiamento a que recorreu ou irá recorrer para desenvolver o projeto
(N=4)

%

Meios próprios 25,0%

Empréstimos de amigos e/ou familiares 0%

Empréstimos bancários 50,0%

Investidores privados ex: capital de risco) 0%

Outros financiamentos públicos 25,5%

Outras fontes. Quais? 0%

Total 100%

Fonte: Inquérito aos candidatos
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Quadro A 39: Teve projetos apoiados no âmbito dos fundos europeus de apoio às pescas em quadros
comunitários anteriores (QCA e/ou QREN)?

(N=34)

%
Sim 76,5%

Não 23,5%

Total 100%

Fonte: Inquérito aos candidatos

Figura A 18: Como classifica a evolução do QREN para o Portugal 2020 nos aspetos que seguidamente se
indicam?

(N=34)

Fonte: Inquérito aos candidatos

Figura A 19: Como avalia o apoio do MAR2020 no que respeita aos seguintes aspetos?

(N=164)

Fonte: Inquérito aos candidatos
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Figura A 20: Em que medida os seguintes aspetos condicionaram ou potenciaram o arranque e/ou
desenvolvimento do projeto aprovado?

(N=160)

Fonte: Inquérito aos candidatos

Quadro A 40: Tem tido dificuldade em cumprir, nos aspetos que abaixo se listam, as regras de
publicitação e divulgação dos projetos apoiados por fundos estruturais?

(N=162)

Sim Não NS/NR
Identificação de informação relativa às regras de publicitação dos apoios (incluindo
logótipos aplicáveis) 12,3% 78,4% 9,3%

Aposição dos logótipos e insígnia em materiais e aplicações impressas 9,9% 79,0% 11,1%

Afixação de cartaz permanente no local/instalações 8,6% 79,0% 12,3%

Aposição dos logótipos e insígnia no website da entidade e em todos os materiais e
meios digitais 12,3% 72,8% 14,8%

Fonte: Inquérito aos candidatos

Quadro A 41: No contrato de financiamento estavam previstos objetivos e indicadores para o projeto
apoiado. Qual a sua expetativa relativamente à capacidade de execução do projeto face ao contratado?

(N=161)

Abaixo do
contratado

De acordo com o
contratado

Acima do
contratado

Execução dos valores de investimento 7,5% 82,0% 10,6%

Cumprimento da calendarização do projeto 13,7% 68,9% 17,4%

Alcance das metas previstas nos indicadores 11,2% 85,7% 3,1%

Fonte: Inquérito aos candidatos
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Quadro A 42: O projeto incorporou investimentos em formação?
(N=161)

%
Sim 24,8%

Não 75,2%

Total 100%

Fonte: Inquérito aos candidatos

Quadro A 43: Por que razão o seu projeto não considerou investimentos em formação?

(N=121)

%
Não eram elegíveis no concurso 33,1%

Não eram relevantes para a implementação e objetivo do projeto 71,1%

Os critérios de elegibilidade eram muito restritivos 5,8%

As condições são mais exigentes na fase de implementação e/ou encerramento dos projetos
apoiados 3,3%

Fonte: Inquérito aos candidatos

Quadro A 44: O projeto apoiado incorporou investimentos que promovessem o desenvolvimento
sustentável, isto é, a sustentabilidade e eficiência de recursos?

(N=161)

%
Não 18,6%

Sim, simbolicamente 14,9%

Sim, de forma moderada 31,1%

Sim, de forma muito relevante 24,8%

Não sabe, não responde 10,6%

Total 100%

Fonte: Inquérito aos candidatos

Quadro A 45: Teria concretizado o projeto apoiado caso não tivesse obtido o apoio financeiro do
MAR2020?

(N=161)

%
Não 50,3%

Sim, mas com alterações: menor dimensão financeira do projeto 19,3%

Sim, mas com alterações: prazo mais alargado para a execução do projeto 14,9%

Sim, sem alterações, mas com adiamento da data de arranque do projeto 4,3%

Sim, sem alterações, mas com maior nível de apoio financeiro externo (bancário e/ou
investidores) 5,6%

Sim, sem alterações, mas recorrendo apenas a financiamento próprio 11,8%

Fonte: Inquérito aos candidatos
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Quadro A 46: Teve projetos apoiados no âmbito dos fundos europeus de apoio às pescas em quadros
comunitários anteriores (QCA e/ou QREN)?

(N=161)

%
Sim 56,5%

Não 43,5%

Total 100%

Fonte: Inquérito aos candidatos

Figura A 21: Como classifica a evolução do QREN para o Portugal 2020 nos aspetos que seguidamente se
classificam?

(N=157)
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Anexo 9. Resultados da auscultação de atores –
Estudos de caso

Estrela de Âncora AN-186-C (2º Projeto)

Entidade(s) Promotora(s) Estrela de Ancora, LDA (Vianapesca, OP)

Dados Específicos

Código e designação
do(s) projeto(s)

Prioridade/
medida

Investimento total
(mil euros)

Fundo
(mil euros)

16-01-01-FMP-0064 Investimentos a Bordo e
Seletividade

15.4 7.7

Descrição do projeto:

A ideia de candidatura ao PO Mar2020, surgiu através da Organização de Produtores Vianapesca, que mantem
os seus associados informados dos apoios que vão surgindo num conjunto de medidas disponíveis no
Mar2020. O promotor “Estrela de Ancora” teve necessidade de adquirir um dessalinador por sistema osmose
e um rádio VHF (Inmarsat Fleetboard Satlink) de forma a melhorar as condições de atividade da embarcação,
pois considera que estes equipamentos são fundamentais para a segurança dos tripulantes. Era um
equipamento que teria sempre de adquirir pois trata-se de uma embarcação para pesca que opera em mar
alto sendo estes equipamentos fundamentais para a sua segurança e melhoria das condições de atividade. A
existência do apoio FEAMP foi muito importante para a realização deste investimento.

O representante do promotor (Vianapesca OP) considera que estes tipos de apoios são fulcrais para a frota
portuguesa de embarcações de pesca, pois esta já se encontra desatualizada. Várias embarcações necessitam
de uma restruturação das condições estruturais dado que ainda são de madeira (caso do promotor “Estrela
de Ancora”). O promotor entende que as verbas disponíveis para a pesca estão cada vez mais restritas e
demasiado focadas em questões tecnológicas e ambientais e que deveriam ser novamente centradas, no caso
português, para questões ainda relevantes como a segurança e condições de trabalho dos pescadores.
Segundo o promotor, existe um conjunto grande de melhorias e investimentos ainda necessários fazer nas
embarcações da frota de pesca portuguesa mas que atualmente não são considerados elegíveis no âmbito do
apoio FEAMP.

Este armador (Estrela de Ancora) já beneficiou de outro apoio no âmbito do Mar2020 e que consistiu na
substituição do motor principal da embarcação. O apoio FEAMP a investimentos neste tipo de equipamentos
encontra-se limitado à comprovação da redução de potencia instalada. Segundo a Vianapesca, parece existir
na CE e em quem define o enquadramento regulamentar do FEAMP a ideia de que reduzir a potência do motor
tem impacto direto no esforço de pesca. No entanto a OP Vianapesca afirma que isso só acontece no caso da
pesca de arrasto, por exemplo, que é um modo de pesca em que efetivamente existe uma relação direta entre
a potencia do motor e a obtenção de melhores resultados de pesca. No caso dos outros métodos de pesca
mais utilizados em Portugal, a potência do motor é relevante para a rapidez de deslocação entre os locais de
pesca e por questões de segurança na entrada e saída da barra, não afetando diretamente a capacidade de
pesca, uma vez que para muitas espécies de peixe esta é feita com os motores em “ralenti”.

Dimensão operacional:
Relativamente à dimensão operacional do processo, o promotor entende que a carga documental é
geralmente adequada, no entanto considera que para projetos de menor dimensão como é o caso do
“Estrela de Ancora” (<150 mil Euros) existem documentos que poderiam ser simplificados ou dispensados.
A candidatura da “Estrela de Ancora” foi realizada em papel e por isso exigiu mais trabalho em reunir todos
os documentos necessários. Atualmente o processo de candidatura é feito numa plataforma digital, o que
na opinião do promotor veio facilitar todo o processo, sobretudo a parte burocrática da documentação.
Em relação à comunicação com a gestão do Programa Mar2020, a Vianapesca considera que esta tem
corrido bastante bem. O promotor interage maioritariamente com a DRAP que comunica diretamente com o
IFAP. O promotor raramente comunica com o IFAP. Os pedidos de esclarecimento do IFAP referentes aos
pedidos de pagamento submetidos pelo promotor são enviados através do sistema de informação para a
DRAP que por sua vez comunica com o beneficiário.
Segundo o promotor, o trabalho da DRAP tem sido adequado, com uma equipa técnica sempre disponível
que procura ajudar os promotores da melhor maneira possível e que quando estão no terreno, são de fácil
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Estrela de Âncora AN-186-C (2º Projeto)

trato e rigorosos, fazendo corretamente a ponte junto dos promotores entre os procedimentos e a
documentação necessária para terem acesso aos apoios do FEAMP e a subsequente fase de execução e
pagamentos. A DRAP tem uma equipa técnica com as qualificações adequadas e necessárias para a análise
e acompanhamento das candidaturas/projetos apoiados pelo Mar2020.
O projeto “Estrela de Ancora” foi encerrado em finais de 2017, tendo sido feito pela DRAP a vistoria à
embarcação e não tendo sido detetadas quaisquer questões adicionais. O apoio aprovado foi totalmente
pago.

Cadeia de realizações e resultados:
Relativamente aos indicadores de realização e de resultado a que os projetos estão sujeitos, o promotor
entende que são indicadores “demasiado numéricos” que se relacionam mal com os resultados obtidos nos
projetos apoiados e são por norma difíceis de quantificar.
Conforme mencionado pela OP Vianapesca, a maior parte das necessidades de apoio identificadas pelos
pescadores traduzem-se em melhorias de natureza estrutural da atividade, em particular das condições de
trabalho, segurança, higiene e bem-estar, e que não têm necessariamente consequências no aumento da
capacidade de pesca. A titulo ilustrativo, o promotor deu o exemplo de um projeto que teve como objeto a
melhoria do revestimento do convés de uma embarcação, que permitiu um maior prazo de armazenamento
do pescado sem necessidade do uso de equipamento de frio. Este investimento na melhoria das condições
de trabalho, não se traduziu num aumento da capacidade de pesca pois o limite de armazenamento da
embarcação manteve-se inalterada. Outro exemplo que o promotor referiu foi o de um projeto de
investimento na melhoria das camaratas e das camas de uma embarcação, que não tem qualquer impacto
no aumento da capacidade de pesca, mas cria melhores condições de trabalho e bem-estar dos pescadores,
fundamentais para o sucesso da atividade.
Tendo presente estes casos, muitas vezes é solicitado aos beneficiários a utilização de indicadores e metas
que por não se adequarem corretamente à natureza e objetivos dos projetos apoiados, se encontram
desajustados.

Fatores críticos de sucesso e principais constrangimentos:
O promotor entende que no global, os apoios do Mar2020 são importantes e necessários à frota de pesca e
a outras atividades, tendo os apoios FEAMP evoluído de uma forma positiva ao longo dos vários Quadro
Comunitários, destacando em particular a recente inclusão no Mar2020 de uma medida de apoio tão
importante como é o apoio às atividades desenvolvidas pelas Organizações de Produtores.
É reconhecido e de conhecimento geral que grande parte das limitações existentes nos apoios FEAMP têm
origem nas imposições da União Europeia, em particular no que se refere na inexistência de apoios à
construção de novas embarcações ou de apoios para a melhorias estruturais das embarcações, tão
necessárias à frota nacional.

Boas práticas:
Relativamente a boas práticas destacadas pelo promotor, este realça a implementação dos procedimentos
em formato digital na fase da apresentação das candidaturas e as melhorias obtidas na passagem da carga
burocrática em papel para a plataforma online. Na perspetiva do promotor, esta mudança veio facilitar
muito e agilizar toda a gestão documental do processo de candidatura. Os alertas (falta de documentação,
etc…)  implementados no sistema de informação na fase de submissão das candidaturas foram também
reconhecidos como facilitadores e muito uteis para os promotores.
No entanto existem ainda melhorias a desenvolver, nomeadamente na aplicação da regra dos “três
orçamentos” que no caso do promotor tem sido difícil implementar e cumprir. Isto porque nalguns
equipamentos (ex.: no caso dos motores de centro), há normalmente apenas um representante em
Portugal, pelo que os orçamentos são iguais de norte a sul do país, não sendo fácil obter orçamentos
alternativos. Nestes casos e noutros equipamentos com problemas semelhantes, deveria ser possível criar
exceções à aplicação da regra.
Outra prática que poderia ser melhorada refere-se ao procedimento de liquidação das faturas que só aceita
liquidação de despesa se o recibo totalize o valor total da fatura. O sistema e os procedimentos de execução
deveriam poder aceitar apresentação de quitação de despesas inferiores ao valor total até perfazer o total
que consta da fatura correspondente, pois muitas destas despesas são liquidadas em mais do que uma
transação.
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Safiestela – Melhoramento da capacidade produtiva da maternidade de linguado

Entidade(s) Promotora(s) Safiestela – Sustainable Aquafarming Investments, Lda.

Dados Específicos

Código e designação
do(s) projeto(s)

Prioridade/
medida

Investimento total
(mil euros)

Fundo
(mil euros)

16-02-01-FMP-0036 Desenvolvimento
Sustentável da

Aquicultura

245.9 170.8

Descrição do projeto:

O promotor deste projeto é um grupo empresarial dedicado à aquicultura de linguado e são lideres europeus
na produção desta espécie.

Candidataram-se ao Programa Operacional Mar2020, no caso particular deste projeto, pois consideraram ser
uma oportunidade que lhes permitia realizar de forma mais célere, um conjunto de investimentos que
necessitavam de desenvolver para melhorar a operação da sua atividade. Segundo o promotor, se os apoios
do Mar2020 não tivessem surgido, o investimento tenderia a ser feito num prazo mais demorado, tendo sido
necessário realizar em seis ou sete anos aquilo que conseguiram fazer em dois com o apoio do FEAMP.

O projeto visa melhorar a parte produtiva da empresa, tendo sido estruturado em torno de 4 fases da produção
(nas quais se inclui entre outras, o melhoramento nas condições de trabalho, a eficiência energética, a
proteção e a captação de água). O projeto incluiu ainda, no decurso da sua execução, a criação de um novo
espaço para a reprodução de linguado que se revelou imprescindível a meio da execução do projeto e que foi
possível incluir no âmbito dos apoios do Mar2020, uma vez que não se tratava da criação de uma nova unidade
produtiva.

O promotor teve ainda outro projeto apoiado pelo Mar2020, referente à necessidade de ampliação de uma
maternidade  e que incluiu a construção de uma nova nave produtiva que estava abandonada e que será
utilizada para nova produção de juvenis de linguado.

A Safiestela especializou-se na produção em aquicultura da espécie Linguado existindo poucos produtores de
linguado a nível europeu com a mesma capacidade de produção e com a mesma qualidade. A extensão do
mercado permite espaço e oportunidade para crescer, uma vez que dominam as técnicas de produção, na qual
investiram muita tecnologia e inovação que se traduziram em grandes investimentos.

Os projetos de investimento produtivo que desenvolvem são normalmente projetos que a Safiestela tem
procurado candidatar aos apoios do FEAMP devido à sua elegibilidade (Mar2020 e Programas do Mar
anteriores). Para os projetos mais pequenos têm tentado recorrer ao Fundo Azul e no caso de projetos de
investigação em reprodução artificial, tem desenvolvido projetos que submetem aos apoios FEDER dos
Sistemas de Incentivos, em particular ao Sistema de Incentivos à I&DT em co-promoção (PT2020).

Os apoios à inovação existentes no atual quadro do FEAMP não têm aberto concursos no Mar2020. Seria
interessante poder contar com esses apoios dedicados ao setor, mas só têm sido abertos avisos para o apoio
aos investimentos produtivos.

Dimensão operacional:
No que diz respeito à dimensão operacional do processo, o promotor entende que o processo de
candidatura é um processo relativamente simples e que se a empresa tiver uma ideia bem definida do que
pretende desenvolver (projeto de investimento), torna-se um processo fácil. O promotor fez a comparação
com as candidaturas ao Portugal2020 afirmando que são mais complicadas e trabalhosas que as do
Mar2020.

Este projeto teve três reformulações técnicas (reprogramações) ao plano inicial de investimento, com o
intuito de este se poder ajustar às novas necessidades e alterações que foram surgindo.

O promotor defende que a possibilidade de se poderem fazer reprogramações ao projeto após a sua
aprovação é uma mais valia dos apoios do Mar2020, devendo esta capacidade ser mais flexível face ao atual
enquadramento, particularmente tendo em conta os atrasos que se registam na análise e decisão das
candidaturas e que obrigam, na maior parte dos projetos, a ajustamentos da programação temporal dos
investimentos e muitas vezes a ajustamentos das rúbricas de investimento, para fazer face a esses atrasos.

Segundo o promotor, a aquicultura é uma atividade em que ainda há muito para aprender, pelo que a
possibilidade de se poderem fazer alterações técnicas ao projeto sem alterar o investimento elegível é
relevante para se conseguir atingir os objetivos dos projetos. A titulo ilustrativo, o promotor deu o exemplo
de um projeto antigo no qual se incluía a aquisição de uma UPS por forma a garantir a redundância de energia
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em situações de quebra do gerador, mas que no decorrer do processo, devido a melhorias da rede de
distribuição da EDP, a compra desse equipamento tornou-se desnecessária e foi possível atualizar o projeto
e incluir nessa rúbrica outro equipamento mais relevante.
No que se refere à comunicação dos apoios, o promotor realça que um aspeto a ser melhorado deveria ser
o plano de avisos que nem sempre é cumprido, sendo por vezes surpreendidos pela abertura de
determinados concursos para as quais não tinham informação que iam abrir e noutras vezes as
espectativas de abertura de um determinado concurso são rogadas por não serem cumpridas no período
previsto. A opinião do promotor é de que o plano de concursos deveria prever a abertura de concursos de
determinadas medidas pelo menos duas vezes por ano, de forma a acompanhar o ritmo de investimento dos
potenciais beneficiários e a gerir melhor as espectativas da procura na obtenção dos respetivos apoios.
Independentemente desta questão do cumprimento de um plano de abertura de concursos pré-definido, o
promotor considera que a divulgação dos apoios existentes no Mar2020 tem sido adequada. Neste âmbito
têm beneficiado do trabalho desenvolvido pela associação do setor (aquicultores) que centraliza a
divulgação dos apoios que vão sendo abertos pelo Mar2020.
Uma das questões relacionadas com a gestão do Mar2020 salientadas pelo promotor como sendo menos
positiva é a articulação entre os beneficiários e os OI. Segundo o promotor, existem diferenças de
comunicação e interpretação das regras entre as DRAP, existindo DRAP que por terem recursos técnicos
mais qualificados, interessados e conhecedores da realidade dos promotores que apresentam projetos ao
Mar2020, são mais diligentes e capazes de esclarecer de forma mais eficiente e menos burocrata as
questões que surgem aos promotores quer na fase de apresentação das candidaturas, quer na fase da sua
execução e verificação da elegibilidade das despesas.
Outro aspeto a melhorar, segundo o promotor, são os critérios das majorações e de seleção elencados na
respetiva portaria. Como exemplo o promotor salientou:

1) a aplicação do critério de majoração para produção de espécies novas mesmo quando não há
procura ou conhecimentos suficientes nessas novas espécies para que os respetivos investimentos
possam ser sustentáveis e rentáveis. Deveriam ser majoradas espécies cujo investimento produtivo
tenha retorno, independentemente se são novas naquele período de programação ou não.
2) a aplicação da majoração referente à criação de postos de trabalho e a sua interpretação em
determinados projetos deveria ser repensada. Nalguns projetos, o investimento proposto tem uma
relevância fundamental para o desenvolvimento da empresa e dessa atividade (inclusive podem ser
determinantes para a manutenção de determinados postos de trabalho) mas não cria
necessariamente novos empregos, pelo que esta não deveria ser uma razão para ser prejudicado a
análise do seu mérito, sugerindo o promotor a possibilidade de nesses casos ser analisado e
ponderado o histórico de investimentos desses promotores.
3) a aplicação do critério de exportação, que é determinado apenas para a situação da empresa
exportar mais ou menos de 10% da produção. Neste caso o promotor é da opinião que se deveria
rever o critério e criar mais intervalos de majoração, principalmente acima do limiar dos 10%, uma
vez que uma empresa que exporte 10% ou 80% não deveria ter a mesma pontuação neste critério.
4) a aplicação dos critérios de majoração ligados às energias alternativas não está alinhada com os
objetivos finais a que se propõe. O conceito de energias alternativas que é utilizado não está
justamente determinado. Uma empresa que consuma sistematicamente muita energia e que
apresente desperdício energético, mas que inclua no seu projeto o investimento em painéis
solares, poderá ter acesso a esta majoração, quando na realidade não será este equipamento o
fator que vai alterar o seu comportamento energético.

A situação de execução do projeto em causa ainda decorre, faltando apenas a apresentação do último
pedido de pagamento. O promotor afirma que esse processo tem decorrido de uma forma positiva, sem
problemas de maior a assinalar, tendo sido já auditado três vezes sem terem sido assinaladas questões para
resolver. O promotor considera que as auditorias do IFAP são demasiado conservadoras e burocráticas,
muito focados nas regras e no cumprimento documental e pouco flexíveis para entenderem as razões e
justificações dos promotores e dos projetos, faltando muitas vezes algum “bom senso”.
O promotor também entende que a AG devia ser mais eficaz na monitorização da execução dos projetos,
devendo ser mais exigente com os promotores que não cumprem com a execução. Segundo o promotor
devia haver mais exigência no acompanhamento dos projetos por parte da gestão do Mar2020, em
particular do nível de compromisso que não é executado, uma vez que essa verba poderia ser usada para
apoiar outros projetos promovidos por promotores que apresentam condições e capacidade para executar.
Esta questão deveria ser resolvida no termo de aceitação, no qual se deveria incluir a obrigatoriedade na
definição de um plano de execução com metas temporais predefinidas para a apresentação dos pedidos de
pagamento, exigindo assim também do lado da gestão um compromisso na celeridade dos pagamentos.
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Cadeia de realizações e resultados:
O promotor entende que alguns dos indicadores de monitorização dos projetos (indicadores materiais) no
âmbito dos apoios à produção fazem sentido, ao contrário do que acontece no caso dos apoios direcionados
para projetos de investimento que promovam a melhoria das condições de trabalho e das condições de
produção, nos quais os indicadores existentes já não se adequam tão bem.
Os projetos de investimento são por norma acompanhados de um plano económico e financeiro nos quais
se incluem indicadores de rendibilidade económica. No entanto estes indicadores não são ilustrativos das
melhorias realizadas pelo projeto no âmbito dos objetivos da medida em que esse projeto foi apoiado. Devia
haver critérios que fossem mais ilustrativos das melhorias de condições de trabalho e de segurança para os
trabalhadores.
Por outro lado, o promotor também defende que os indicadores deveriam estar mais focados na capacidade
do promotor (empresa) no desenvolvimento da sua atividade e dos seus investimentos, na sua evolução e
contributo para o setor e não tão focados no projeto em si.

Fatores críticos de sucesso e principais constrangimentos:
Relativamente a fatores críticos de sucesso, o promotor defende que as questões relacionadas com a
agilização na obtenção dos licenciamentos são relevantes, em particular os licenciamentos relacionados
com o ambiente e com o ordenamento do território.
A atividade da aquicultura tem pouco peso em Portugal e os promotores são muitas vezes confrontados
com limitações ambientais (qualquer investimento que façam, obriga a um estudo de impacto ambiental) e
de ordenamento que muitas vezes são cegas aos benefícios que estes projetos de investimento podem
trazer para o território, em particular no que se refere ao desenvolvimento sustentável de um conjunto de
atividades ligadas à aquicultura de várias espécies de peixe.
Segundo o promotor, os critérios da legislação ambiental são muito restritivos e quase fundamentalistas,
nem sempre adequados aos projetos que se pretendem desenvolver nesses territórios. Um dos exemplos
apresentados foi um investimento que realizou e que consistiu na construção de um tanque para
armazenamento de água para uma unidade de aquicultura. Por ser uma obra a realizar numa ZPE, foi
obrigado a apresentar um estudo de impacto ambiental (processo que atrasou o investimento), apesar das
melhorias que esse equipamento iria trazer à qualidade da água e dos afluentes na zona de intervenção.

Boas práticas:
Relativamente a boas práticas, o promotor referiu que para além das melhorias consideráveis registadas
com a passagem dos procedimentos em papel para o digital (alterações que permitiram uma redução dos
tempos médios dos processos administrativos), uma boa prática tem sido também a cada vez melhor
articulação entre a AG e as DRAP.
O Promotor acrescentou igualmente, que também considera como um sinal positivo a atual nomeação do
Secretário de Estado José Apolinário bem como do novo Ministro do Mar, uma vez que são pessoas
conhecedoras do setor e que se têm reunido de equipas que se esforçam no apoio aos atores do setor.
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Entidade(s) Promotora(s) Soguima – Comércio e Indústria Alimentar, S.A.

Dados Específicos

Código e designação
do(s) projeto(s)

Prioridade/
medida

Investimento total
(mil euros)

Fundo
(mil euros)

16-05-03-FMP-0017 Transformação dos
Produtos de Pesca e

Aquicultura

4.450 2.428

Descrição do projeto:
A Soguima – Comércio e Indústria Alimentar, S.A., constituída em 1989 em Guimarães, é uma média
empresa que tem como objeto social a comercialização de pescado congelado, tendo concentrado a sua
atividade no bacalhau ultracongelado demolhado, tendo vindo gradualmente a diversificar a sua produção
para o polvo, área dos pré-cozinhados e atum. Desde 2003 que a produção de bacalhau demolhado
congelado se tornou o principal produto da empresa, tendo chegado a representar cerca de 90% da sua
produção. Em 2007 começou também a produzir bacalhau salgado seco, passando nesse ano a exportar
regularmente parte da sua produção para o Brasil. A abertura a novos mercados (2010 – Rússia) leva a
empresa a produzir outros produtos, passando o bacalhau a representar cerca de 74% da sua faturação
(2018).
Entre 2011 com a aprovação do primeiro projeto PROMAR e 2015 a empresa, com a ajuda do FEAMP (3
projetos PROMAR na medida Transformação e Comercialização) a Soguima realiza um plano de
investimento ambicioso (cerca de 12 milhões de euros) que lhe permite aumentar, melhorar e diversificar a
sua produção e os seus métodos produtivos, permitindo que a empresa ficasse dotada de uma unidade
moderna, totalmente equipada e com mais de 16.000 metros quadrados cobertos.
Em 2016, a empresa obteve a Certificação MSC – Marine Stewardship Council, que certifica que as suas
matérias-primas são todas obtidas respeitando uma pesca sustentável. A Soguima tornou-se uma das duas
únicas empresas do setor com esta certificação.
É durante o ano de 2016 que a Soguima recorre aos apoios do Mar2020 com o presente projeto, dando
seguimento ao seu plano de investimento para o desenvolvimento da sua competitividade e melhoria
continua.
O referido projeto (MAR-05.03.01-FEAMP-0017) caracteriza-se por um investimento total de cerca de 4,5
milhões de euros, destinado a investimento em diversos equipamentos complementares à linha produtiva,
dotando a fábrica de mais valências, rentabilidade, produtividade e eficiência, com especial destaque à área
de embalagem e codificação de produtos. Este investimento vem na continuidade do plano de investimento
global que a empresa iniciou com o PROMAR e que já ascendeu no seu conjunto a cerca de 20 milhões de
euros nos últimos 18 anos. A aposta deste projeto de investimento passa por capacitar a empresa de
condições para a produção de produtos inovadores e com incorporação de valor acrescentado, como polvo
cozido, polvo fumado ou bacalhau fumado destinados aos mercados de exportação.
As marcas mais relevantes da Soguima são atualmente a  Reymar e Pescamar, entre outras marcas que a
empresa é detentora a nível internacional (Terras do Bacalhau, Reycod, Capitão Cod, Bacalhau & C.ª).
Desde 2018 que a empresa obteve o estatuto de PME Líder do IAPMEI, no âmbito do programa Fincresce.
O promotor entende que os apoios do PROMAR e agora do MAR2020 (em 2019 viu aprovada mais uma
candidatura à medida da transformação) têm sido fulcrais e essenciais para o salto que a empresa deu nos
últimos oito anos. Atualmente a Soguima exporta a maior parte da sua produção, e tem colaborações com a
universidade do Minho para um vale de I&DT para uma melhor monitorização dos tanques de demolhada.
Também já obtiveram todo o tipo de certificações essenciais para o negócio como a certificação halal entre
muitas outras.

Dimensão operacional:
Relativamente à dimensão operacional do PO Mar2020 e dos procedimentos envolvidos na fase de
candidatura e execução do projeto, de uma forma geral o promotor entende que são adequados e a
experiência bastante positiva.
Os apoios disponíveis no PO Mar2020 para os investimentos relacionados com a transformação dos
produtos de pesca e aquicultura são bem desenhados não tendo o promotor identificado grandes restrições
ao seu acesso.
A vasta experiência do promotor no desenvolvimento de projetos apoiados pelo FEAMP (já são 4 projetos
entre PROMAR e PO Mar2020) faz com que tenham já a atenção focada para os momentos de divulgação
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do PO na abertura dos concursos que são do seu interesse, pelo que sabem onde procurar a informação e
consideram que esta está bem apresentada e de fácil acesso.
O promotor entende no entanto, face às suas necessidades de internacionalização da sua empresa, que o
PO Mar2020 deveria ter uma medida que pudesse contemplar o apoio a este tipo de despesas de
investimento (como por exemplo, aluguer de espaços em feiras, construção de stands, viagens, aluguer de
equipamentos de frio para as feiras assim como apoios à prospeção de mercados) como acontece no FEDER
no âmbito dos Sistemas de Incentivos à Qualificação ao qual a empresa não se pode candidatar pois
enquadra-se como “primeira transformação”, sendo apenas elegível, em temos de apoio a investimentos
produtivos, no PO Mar2020.
O relacionamento com a DRAP Norte tem sido muito positivo, ao qual acresce a experiência do próprio
promotor que foi sendo consolidada ao longo dos vários projetos que já desenvolveram, que tem facilitado
e agilizado nos processos de candidatura e no contacto e relacionamento mais direto e próximo com as
entidades de gestão. Segundo o promotor, as entidades de gestão (DRAP, IFAP, AG) são muito acessíveis,
prestáveis e consistentes nas análises. As auditorias também têm corrido bem (IGF, AG e CE).
A passagem para a submissão das candidaturas na plataforma online traduziu-se numa melhoria do
processo assim como a utilização do sistema de informação, os novos formulários e materiais de suporte
que consideram adequados. No entanto, o promotor entende que a submissão de pedidos de pagamento no
sistema de informação do IFAP é demasiado trabalhosa e morosa, devido à quantidade de anexos
requeridos. Segundo o promotor, são obrigados a anexar quatro documentos por fatura e que por vezes
têm mais de 100 faturas, o que representa anexar mais de 400 ficheiros. Quando o site do IFAP está mais
lento, esta carga burocrática torna-se desgastante. A simplificação deste processo deveria ser pensada e
implementada.

Cadeia de realizações e resultados:
Em relação à cadeia de realizações de resultados, no momento da entrevista, o promotor já tinha realizado
70% do investimento. A parte restante estava a ser repensada face a recentes desenvolvimentos do
projeto, a desatualizações de alguns investimentos e a novas necessidades. Pretendem reprogramar o
projeto para fazer face a estas alterações, tendo pedido recentemente a revisão das metas intercalares de
execução financeira. Esta flexibilidade de ajuste em sede de execução dos projetos apoiados no PO
Mar2020 é uma mais valia que o promotor considera relevante, face muitas vezes aos próprios atrasos nas
decisões dos apoios como no decurso do desenvolvimento dos projetos.
Relativamente aos indicadores de realização e resultados, este estão associados, nesta tipologia de
projetos, a fatores como o desempenho do volume de produção, o número de postos de trabalho criados e
o destino da produção à exportação, pelo que o promotor espera ter capacidade de cumprir as metas
acordadas. Considera ainda que os indicadores são adequados e relativamente fáceis de calcular.

Fatores críticos de sucesso e principais constrangimentos:
Segundo o promotor, um dos fatores críticos para o sucesso no acesso e desenvolvimento de projetos
apoiados no âmbito do PO Mar2020 e de qualquer outro apoio de fundos comunitários é a organização
(física e documental) dos próprios promotores e respetivas atividade. As empresas bem organizadas e com
uma estratégia bem definida não terão grandes dificuldade no acesso a estes apoios (se elegíveis), nem na
realização das suas candidaturas, desde que  garantam um comportamento consistente. Na Soguima, a
contabilidade e toda a parte documental e financeira, bem como o layout físico das instalações e os
métodos produtivos estão devidamente organizados, logo não têm tido dificuldades no processo de
desenvolvimento dos seus projetos de investimento apoiados.

Boas práticas:
Uma boa prática identificada pelo promotor, em particular no que se refere aos procedimentos
administrativos, tem sido o bom acompanhamento da execução dos projetos por parte do Organismos
Intermédio e da AG (através das verificações físicas intercalares), pois permitem um contato mais próximo
e pessoal entre os responsáveis pelo projeto na empresa com os técnicos da DRAP e com o secretariado
técnico da AG. O promotor sente que há uma preocupação por parte da gestão, em particular pela DRAP
Norte, no devido acompanhamento e apoio no desenvolvimento dos projetos, existindo uma proximidade
que permite entrar em contacto direto (por telefone) com as estruturas de gestão sempre que há
necessidade de esclarecer dúvidas ou colocar questões. O promotor considera que a proximidade e
relacionamento com a gestão do programa (DRAP e AG) é muito importante e tem funcionado melhor que
no caso do FEDER (o promotor tem projetos apoiados no Sistema de Incentivos à I&DT) onde não há uma
proximidade tão grande sendo os pedidos de esclarecimento obrigatoriamente submetidos via plataforma
de PT2020 que nem sempre é o processo mais eficiente.
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Anexo 10: Instrumentos de notação

A. Formulário do inquérito aos candidatos ao PO Mar2020

Nota prévia

Caso tenha submetido mais do que uma candidatura ao MAR2020, no decurso do inquérito tenha em
consideração as opções de resposta mais representativas para o universo das suas candidaturas.

A. Caraterização da entidade promotora

1. Designação da empresa/entidade:

2. NIPC:

B. Divulgação

3. De que forma tomou conhecimento dos apoios do MAR2020 a que se candidatou e das
condições que regulam o acesso aos mesmos?

[   ] Website do Portugal2020
[   ] Website do MAR2020
[   ] Websites dos Organismos Intermédios (IFAP, Direções Gerais, Direções Regionais e GAL)
[   ] Sessões públicas promovidas pelo Portugal2020 e pelo MAR2020
[   ] Publicações e material de divulgação do Portugal2020
[   ] Newsletters do Portugal2020 e/ou MAR2020
[   ] Redes sociais do Portugal2020
[   ] Meios de comunicação social / Anúncios (imprensa ou web)
[   ] Organizações de produtores / Associações empresariais
[   ] Empresas de consultoria
[   ] Amigos/familiares/contactos pessoais
[   ] Outra. Qual? _____________________________________________________________________________

4. Alguma das seguintes entidades teve um papel determinante na decisão de apresentar a
candidatura?

[   ] Autoridade de Gestão do MAR2020
[   ] Organismos Intermédios (IFAP, Direções Gerais, Direções Regionais e GAL)
[   ] Organizações de produtores / Associações empresariais
[   ] Entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional
[   ] Instituições financeiras
[   ] Consultores externos
[   ] Amigos/familiares/contactos pessoais
[   ] Outra. Qual? ______________________________________________________________________________
[   ] Nenhuma
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5. Como avalia os seguintes meios e materiais de divulgação dos apoios do MAR2020 em termos
de clareza e informação disponibilizada?

Meios Muito
positivo Positivo Negativo Muito

negativo NS/NR

Imagem/apresentação dos materiais de divulgação (   ) (   ) (   ) (   ) (   )
Anúncios e publicações especializadas (   ) (   ) (   ) (   ) (   )
Sessões públicas de apresentação / divulgação (   ) (   ) (   ) (   ) (   )
Websites institucionais (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

6. Como avalia o website do MAR2020 no que respeita aos seguintes aspetos:

Parâmetros de análise Muito
positivo Positivo Negativo Muito

negativo NS/NR

Informação disponibilizada (   ) (   ) (   ) (   ) (   )
Facilidade de pesquisa nos menus (   ) (   ) (   ) (   ) (   )
Disponibilidade da página e rapidez de
processamento (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Acesso a informação sobre a regulamentação,
normas e guias de apoio (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Facilidade de acesso e preenchimento de
formulários (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Facilidade no upload de documentos (   ) (   ) (   ) (   ) (   )
Facilidade na submissão de candidaturas (   ) (   ) (   ) (   ) (   )
Facilidade na comunicação com a Autoridade de
Gestão (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

C. Processo de candidatura

7. A candidatura ao MAR2020 implicou alterações ao projeto inicial em virtude das condições de
elegibilidade destes apoios?

[   ] Não, o projeto inicial não sofreu alterações (avance para a questão 8)
[   ] Sim, o projeto inicial sofreu alterações

7.1. Essas alterações traduziram-se: (selecione apenas as três mais importantes)

[   ] Numa maior escala dos investimentos previstos inicialmente
[   ] Na separação do projeto global em projetos mais pequenos
[   ] No aumento do grau de inovação e de diferenciação do projeto
[   ] Numa maior preocupação com o desenvolvimento sustentável e a eficiência no uso de recursos
[   ] Numa maior preocupação com a igualdade de oportunidades e a não-discriminação
[   ] Na revisão dos objetivos e das metas propostas
[   ] Outras. Quais? _________________________________________________________________

8. Como avalia a adequação dos apoios do MAR2020 às necessidades da sua entidade, no que
respeita aos seguintes aspetos:

Parâmetros de análise Muito
adequadoAdequado Pouco

adequado
Desade-
quado NS/NR

Prazo máximo de realização do projeto (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Despesas elegíveis (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Taxas de comparticipação do fundo (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Condições de elegibilidade dos promotores (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Condições de elegibilidade dos projetos (   ) (   ) (   ) (   ) (   )
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Parâmetros de análise Muito
adequadoAdequado Pouco

adequado
Desade-
quado NS/NR

Critérios de seleção e de mérito das candidaturas (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Previsibilidade de abertura de concursos (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Periodicidade de abertura de concursos (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Prazo para apresentação de candidaturas (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Prazo para análise das candidaturas (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

9. O projeto vai contribuir para que
áreas/objetivos do MAR2020? (selecione as três

mais importantes)

Parâmetros de análise
Cumprimento das descargas obrigatórias (   )
Equilíbrio da capacidade de pesca, tendo em
conta o equilíbrio da frota (   )

Competitividade da atividade da pesca (   )
Biodiversidade marinha e ecossistemas (   )
Viabilidade da frota artesanal costeira (   )
Portos de pesca, locais de desembarque, lotas e
portos de abrigo (   )

Investimentos produtivos na aquicultura
(incluindo a proteção do ambiente e eficiência
dos recursos)

(   )

Potencial dos sítios aquícolas (   )
Saúde e bem-estar animal em empresas de
aquicultura (   )

Planos de comercialização, ajudas à
armazenagem e ações de promoção (   )

Regime de compensação às regiões
ultraperiféricas (   )

Transformação e comercialização de produtos
da pesca e da aquicultura (   )

10. Quais as áreas/os objetivos em que o
MAR2020 deve apostar mais? (selecione as três

mais importantes)

Parâmetros de análise
Cumprimento das descargas obrigatórias (   )
Equilíbrio da capacidade de pesca, tendo em
conta o equilíbrio da frota (   )

Competitividade da atividade da pesca (   )
Biodiversidade marinha e ecossistemas (   )
Viabilidade da frota artesanal costeira (   )
Portos de pesca, locais de desembarque, lotas e
portos de abrigo (   )

Investimentos produtivos na aquicultura
(incluindo a proteção do ambiente e eficiência dos
recursos)

(   )

Potencial dos sítios aquícolas (   )
Saúde e bem-estar animal em empresas de
aquicultura (   )

Planos de comercialização, ajudas à
armazenagem e ações de promoção (   )

Regime de compensação às regiões
ultraperiféricas (   )

Transformação e comercialização de produtos da
pesca e da aquicultura (   )

11. Como avalia a documentação e os materiais de suporte aos instrumentos do MAR2020 no que
respeita aos seguintes aspetos:

Parâmetros de análise Muito
positivo Positivo Negativo Muito

negativo NS/NR

Clareza dos regulamentos específicos (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Clareza do(s) aviso(s) de abertura de concurso (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Clareza e objetividade dos critérios de seleção (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Clareza das normas e orientações técnicas (   ) (   ) (   ) (   ) (   )
Clareza e conteúdos dos manuais de apoio ao
utilizador (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Simplicidade de preenchimento do(s)
formulário(s) de candidatura (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Clareza das informações prestadas pela
Autoridade de Gestão e/ou Organismo(s)
Intermédio(s)

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Quantidade da documentação solicitada na
candidatura (   ) (   ) (   ) (   ) (   )
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12. Alguma vez consultou ou pediu esclarecimento(s) às instituições envolvidas na gestão dos
apoios do MAR2020 na fase de preparação da candidatura?

[   ] Não (avance para a questão 13)
[   ] Sim

12.1. Indique, por favor, quais as entidades que consultou ou às quais pediu esclarecimentos.

AG
MAR2020 IFAP DGRM DGPM DRAP GAL Pesca DRP RAA DRP RAM

Autoridade de
Gestão do
MAR2020

IFAP -
 Instituto de

Financiamento da
Agricultura e

Pescas

Direção-Geral
dos Recursos

Naturais,
Segurança e

Serviços
Marítimos

Direção-Geral de
Política do Mar

Direções
Regionais de
Agricultura e

Pescas

Grupos de Ação
Local Costeiros

Direção
Regional das

Pescas da
Região

Autónoma dos
Açores

Direção Regional de
Pescas da Região

Autónoma
da Madeira

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

12.2. Como avalia a resposta das instituições assinaladas? (Classifique numa escala de 1 a 4, em que: 1

= Muito positivo; 2 = Positivo; 3 = Negativo; e 4 = Muito negativo)

Parâmetros de análise AG
MAR2020 IFAP DGRM DGPM DRAP GAL

Pesca
DRP
RAA

DRP
RAM

Rapidez na obtenção da resposta (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Qualidade das respostas obtidas (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

13. Tem projetos aprovados pelo MAR2020?

[   ] Sim (avance para a questão 17)
[   ] Não
[   ] Optou-se pela desistência da candidatura
[   ] A candidatura está em análise (avance para a questão 13.2)

13.1. Ainda que o projeto não tenha tido seguimento no âmbito do MAR2020, acabou por
concretizá-lo?

[   ] Não (avance para a questão 14)
[   ] Sim, apenas com recurso a autofinanciamento (avance para a questão 14)
[   ] Sim, com recurso a outras fontes de financiamento (avance para a questão 13.3)

13.2. Tem intenções de avançar com o projeto mesmo que o apoio via MAR2020 não venha a
ser aprovado?

[   ] Sim
[   ] Não (avance para a questão 14)

13.3. Quais as fontes de financiamento a que recorreu ou irá recorrer para desenvolver o
projeto?

[   ] Meios próprios
[   ] Empréstimos de amigos e/ou familiares
[   ] Empréstimos bancários
[   ] Investidores privados (ex.: capital de risco)
[   ] Outros financiamentos públicos
[   ] Outras fontes. Quais? _________________________________________

14. Teve projetos apoiados no âmbito dos fundos europeus de apoio às pescas em quadros
comunitários anteriores (QCA e/ou QREN)?

[   ] Não
[   ] Sim
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15. Como classifica a evolução do QREN para o Portugal2020 nos aspetos que seguidamente se
indicam?

Parâmetros de análise Melhorou
muito Melhorou Piorou Piorou

muito NS/NR

Adequação dos apoios às necessidades e aos
objetivos da economia do Mar (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Previsibilidade de abertura de concursos (   ) (   ) (   ) (   ) (   )
Periodicidade de abertura de concursos (   ) (   ) (   ) (   ) (   )
Divulgação dos instrumentos de apoio e dos
avisos de abertura de concurso (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Clareza e simplicidade dos regulamentos, normas
e orientações técnicas (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Condições de elegibilidade dos promotores e dos
projetos (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Procedimentos associados à preparação e
submissão da candidatura (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

16. Caso pretenda, utilize este espaço para eventuais sugestões e/ou comentários relativos à
implementação do MAR2020:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

A sua participação no inquérito terminou.
Muito obrigado pela sua colaboração. O MAR2020 e a EY agradecem o tempo despendido.

Gostaríamos apenas que nos indicasse quanto tempo demorou a responder a este inquérito:
[   ] Menos de 10 minutos
[   ] Entre 10 e 20 minutos
[   ] Mais de 20 minutos

D. Desenvolvimento dos projetos aprovados

17. Como avalia o apoio do MAR2020 no que respeita aos seguintes aspetos:

Parâmetros de análise Muito
positivo Positivo Negativo Muito

negativo NS/NR

Contratualização dos apoios (   ) (   ) (   ) (   ) (   )
Preenchimento e submissão dos pedidos de
pagamento (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Documentação a apresentar nos pedidos de
pagamento (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Prazo de análise dos pedidos de pagamento (   ) (   ) (   ) (   ) (   )
Prazo de liquidação dos pagamentos / reembolsos (   ) (   ) (   ) (   ) (   )
Reformulação dos projetos (incluindo
recalendarização) (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Verificação e controlo no local do investimento (   ) (   ) (   ) (   ) (   )
Adequação dos indicadores de resultados dos
projetos (   ) (   ) (   ) (   ) (   )
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18. Em que medida os seguintes aspetos condicionaram ou potenciaram o arranque e/ou o
desenvolvimento do projeto aprovado?

Parâmetros de análise Potenciou Neutro Condicionou NS/NR

Situação económica do país (   ) (   ) (   ) (   )
Capacidade económica e financeira própria (   ) (   ) (   ) (   )
Acesso a financiamento (alheio) (   ) (   ) (   ) (   )
Condições operacionais internas (de gestão, tecnológicas,
logísticas, higieno-sanitárias e/ou técnico-funcionais) (   ) (   ) (   ) (   )

Qualidade dos equipamentos disponíveis (   ) (   ) (   ) (   )
Idade, estado e nível de atividade das embarcações (   ) (   ) (   ) (   )
Capacidade de inovação (produtos e processos) (   ) (   ) (   ) (   )
Condições de conservação e/ou escoamento dos produtos (   ) (   ) (   ) (   )
Acesso a novos mercados (internos ou externos) (   ) (   ) (   ) (   )
Capacidade na conservação e/ou recuperação dos
recursos biológicos e da biodiversidade (   ) (   ) (   ) (   )

Disponibilidade de recursos humanos qualificados (   ) (   ) (   ) (   )
Capacidade de mobilização de parceiros (   ) (   ) (   ) (   )
Legislação/regulamentos (ordenamento, ambiental, saúde
e bem-estar, segurança, etc.) (   ) (   ) (   ) (   )

Prazos de abertura de concursos do MAR2020 (   ) (   ) (   ) (   )
Prazos de decisão do MAR2020 (candidatura e/ou pedidos
de pagamento) (   ) (   ) (   ) (   )

Outra: Qual? ___________________________________ (   ) (   ) (   ) (   )

19. Tem tido dificuldades em cumprir, nos aspetos que abaixo se listam, as regras de publicitação e
divulgação dos projetos apoiados por fundos estruturais?

Parâmetros de análise Sim Não NS/NR

Identificação de informação relativa às regras de publicitação dos apoios
(incluindo logótipos aplicáveis) (   ) (   ) (   )

Aposição dos logótipos e insígnia em materiais e aplicações impressas (   ) (   ) (   )

Afixação de cartaz permanente no local/instalações (   ) (   ) (   )
Aposição dos logótipos e insígnia no website da entidade e em todos os
materiais e meios digitais (   ) (   ) (   )

20. No contrato de financiamento estavam previstos objetivos e indicadores para o projeto
apoiado. Qual a sua expectativa relativamente à capacidade de execução do projeto face ao
contratado?

Parâmetros de análise Abaixo do
contratado

De acordo com o
contratado

Acima do
contratado

Execução dos valores de investimento (   ) (   ) (   )
Cumprimento da calendarização do projeto (   ) (   ) (   )
Alcance das metas previstas nos indicadores (   ) (   ) (   )

21. O projeto incorporou investimentos em formação?

[   ] Sim (avance para a questão 22)
[   ] Não

21.1. Por que razão o seu projeto não considerou investimentos em formação?

[   ] Não eram elegíveis no concurso
[   ] Não eram relevantes para a implementação e objetivos do projeto
[   ] Os critérios de elegibilidade eram muito restritivos
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[   ] As condições são mais exigentes na fase de implementação e/ou encerramento dos projetos apoiados
[   ] Outra. Qual?  ______________________________________________________________________________

22. O projeto apoiado incorporou investimentos que promovessem o desenvolvimento sustentável,
isto é, a sustentabilidade e eficiência no uso de recursos?

[   ] Não
[   ] Sim, simbolicamente
[   ] Sim, de forma moderada
[   ] Sim, de forma muito relevante
[   ] Não sabe, não responde

23. Teria concretizado o projeto apoiado caso não tivesse obtido o apoio financeiro do MAR2020?

[   ] Não
[   ] Sim, mas com alterações: menor dimensão financeira do projeto
[   ] Sim, mas com alterações: prazo mais alargado para a execução do projeto
[   ] Sim, sem alterações, mas com adiamento da data de arranque do projeto
[   ] Sim, sem alterações, mas com maior nível de apoio financeiro externo (bancário e/ou investidores)
[   ] Sim, sem alterações, mas recorrendo apenas a financiamento próprio

24. Teve projetos apoiados no âmbito dos fundos europeus de apoio às pescas em quadros
comunitários anteriores (QCA e/ou QREN)?

[   ] Não
[   ] Sim

25. Como classifica a evolução do QREN para o Portugal2020 nos aspetos que seguidamente se
indicam?

Parâmetros de análise Melhorou
muito Melhorou Piorou Piorou

muito NS/NR

Adequação dos apoios às necessidades e aos
objetivos da economia do Mar (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Previsibilidade de abertura de concursos (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Periodicidade de abertura de concursos (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Divulgação dos instrumentos de apoio e dos avisos
de abertura de concurso (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Clareza e simplicidade dos regulamentos, normas e
orientações técnicas (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Condições de elegibilidade dos promotores e dos
projetos (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Procedimentos associados à candidatura, ao
acompanhamento e ao encerramento dos projetos (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Critérios de análise e seleção das candidaturas (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Flexibilidade na alteração dos projetos
(recalendarização e/ou alterações orçamentais) (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

Adequação dos indicadores de resultado (   ) (   ) (   ) (   ) (   )
Ferramentas eletrónicas de suporte (websites,
formulários) (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

26. Caso pretenda, utilize este espaço para transmitir informações e/ou sugestões que considere
pertinentes no âmbito da resposta ao presente questionário.

 ________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________
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B. Guião de entrevistas

Questões relativas ao envolvimento de stakeholders

• Na implementação do MAR2020 foram identificados e envolvidos os principais parceiros
económicos e sociais? De que forma? Eventuais dificuldades de articulação entre as partes têm
tido impacte na implementação e execução do PO?

• Os atores económicos e sociais têm sido mobilizados para potenciar a procura qualificada dirigida
ao PO? De que forma e como se poderá promover este papel?

• Os instrumentos de apoio disponibilizados potenciam o conhecimento dos beneficiários e têm
promovido parcerias entre os atores? Em caso afirmativo, de que forma? Em caso negativo, o que
poderia ser feito?

• O perfil de candidaturas e de promotores que se candidatou ao PO Mar2020 corresponde ao
desejável para alcançar os objetivos dos PO? Se não, que perfil de procura seria desejável captar?

• A iniciativa privada tem aderido de forma significativa aos apoios disponíveis? Têm sido
proporcionadas as condições para que operações submetidas por entidades promotoras privadas
com menor capacidade financeira possam ser aprovadas?

• Quais os principais fatores que têm dificultado, ou mesmo impedido, uma maior adesão aos
financiamentos por parte das entidades públicas, por um lado, e das entidades privadas, por outro?

• As entidades envolvidas na gestão dos apoios têm acompanhado devidamente as operações, de
forma a promover a sua execução? Em que se tem traduzido, na prática, tal acompanhamento e
como pode ser melhorado?

Questões relativas a gestão e acompanhamento do MAR2020

• Que balanço da implementação do MAR2020 e da atuação da AG até à data, incluindo a vertente
das competências delegadas nos OI?

· Considera que o âmbito dos contratos de delegação de competências é o adequado para
promover a eficácia das intervenções e a eficiência dos processos de análise de candidaturas,
bem como o acompanhamento dos projetos?

· Existem competências que não deveriam ter sido delegadas ou, pelo contrário, o âmbito das
competências delegadas poderia ser mais alargado?

· Existem constrangimentos na operacionalização das competências delegadas? Que aspetos
poderiam ser melhorados?

· São muito relevantes as alterações face ao período de programação anterior? Essas alterações
têm-se revelado mais eficazes/eficientes no que à gestão e acompanhamento dos projetos diz
respeito?

· As estruturas técnicas dos organismos (OI e AG) têm a dimensão e as competências adequadas
às funções que desempenham?

• Os processos, procedimentos e ferramentas subjacentes às candidaturas e à implementação e
gestão dos projetos são adequados e foram implementados atempadamente?

· O sistema de gestão e operacionalização do ciclo de projeto tem permitido a simplificação dos
procedimentos administrativos?

· O sistema de informação de suporte à implementação do MAR2020 é funcional, robusto e
eficaz na prestação de informação aos promotores e às entidades envolvidas na gestão dos
apoios?

· As medidas estão implementadas a um custo razoável para a administração?

· Quais os fatores que poderão comprometer os ritmos de execução das operações doravante
de forma mais significativa? (e.g., lançamento dos avisos de abertura de candidaturas, prazos
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de análise de candidaturas, prazos de análise de pedidos de pagamento, adesão da procura,
…)?

• O sistema de informação e respetivos formulários e funcionalidades permitem uma adequada
gestão dos processos de candidatura e de acompanhamento das operações, tornando os processos
mais eficazes e eficientes?

· Os formulários contêm todos os elementos necessários à apreciação das candidaturas e dos
pedidos de pagamento, assim como à monitorização da execução dos projetos? Se não, que
informação adicional seria pertinente introduzir?

· Existe margem para simplificar os formulários e/ou para aumentar a informação de suporte ao
preenchimento dos formulários e ao cumprimento das obrigações a que estão sujeitos os
promotores?

· Os candidatos e beneficiários apresentam muitos pedidos de esclarecimento sobre o
preenchimento dos formulários? Que tipo de dúvidas são mais frequentemente colocadas?

· As grelhas de análise e os critérios de admissibilidade e seleção têm-se revelado adequados
para a seleção das candidaturas que potencialmente mais contribuem para os objetivos e
metas do PO? Que alterações poderiam ser introduzidas no sentido de promover a captação
de uma procura mais qualificada?

· O Balcão 2020 está a contribuir para a simplificação e diminuição da carga administrativa
sobre os beneficiários? Em que medida as alterações face ao QREN nesta matéria vieram
simplificar os procedimentos a cargo dos beneficiários?

• Como avalia a estratégia de comunicação do MAR2020?

· Quais as principais dificuldades que os beneficiários revelam no cumprimento das regras de
publicitação dos apoios? Considera que existe margem para simplificar as regras ou para as
tornar mais claras para os beneficiários?

· Como tem sido efetuada a coordenação entre as ações de comunicação desenvolvidas no
âmbito do MAR2020 e da rede de Comunicação do Portugal 2020?

· Que públicos, canais e meios de comunicação têm sido privilegiados na divulgação dos apoios
do MAR2020?

· A estratégia de comunicação do MAR2020 é adequada para informar e apoiar os grupos-alvo
no processo de candidatura?

· Os instrumentos da estratégia de comunicação são eficientes em termos de tempo e custos?

Questões relativas a gestão e acompanhamento do MAR2020

• As condições de elegibilidade e/ou de financiamento definidas nos avisos de abertura de concurso
condicionaram a dimensão financeira e/ou o âmbito territorial das operações? E no futuro, poderão
condicionar a extensão dos resultados esperados?

• Tendo por base o contacto com os promotores, considera que os instrumentos do MAR2020 são
adequados às necessidades de investimento daqueles? Que alterações aos instrumentos ou à sua
operacionalização são mais “reclamadas” pelos promotores?

• As medidas do MAR2020 respondem às necessidades de investimento das entidades? Que
parâmetros poderiam ser ajustados para promover uma maior adequação às suas necessidades
(ex. critérios de elegibilidade, formas e níveis de apoio, despesas elegíveis, ...)?

• Como foram integradas na programação do MAR2020 as questões da igualdade de género e não
discriminação, por um lado, e do desenvolvimento sustentável, por outro?

· Que mecanismos foram previstos ao longo das várias fases de execução dos projetos (seleção,
monitorização e acompanhamento, comunicação e avaliação) para garantir a sua integração?

· Os instrumentos disponibilizados contribuem para aqueles princípios?
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• Considera que os indicadores de realização e de resultado contratualizados são adequados, tendo
em consideração a tipologia de projetos apoiados e os objetivos do PO?

• Como avalia a capacidade/possibilidade de cumprimento das metas definidas para o final do
período de programação, tendo em conta o desempenho até à data?
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C. Guião de estudos de caso

Designação do estudo de caso

Entidade(s) Promotora(s)

Dados Específicos

Código e designação
do(s) projeto(s)

Prioridade/
medida

Investimento total
(mil euros)

Fundo
(mil euros)

Descrição do projeto:
Para além da “narrativa” de base sobre o projeto objeto de análise – como surgiu a ideia, que passos foram
dados antes da candidatura –, na descrição de cada estudo de caso será dada particular atenção aos
seguintes aspetos:

• Objetivos e lógica de intervenção do projeto - À luz da Teoria da Mudança, importará caraterizar o racional
que justificou a intervenção e as necessidades/problemas/défices identificados pelo promotor, a inserção
das intervenções em termos de fase(s) do investimento e os objetivos e resultados previstos em fase de
candidatura.

• Envolvente - Neste ponto, em função da natureza do estudo de caso, será feita uma breve descrição e
análise do contexto económico e institucional em que o projeto de insere, dando destaque à envolvente
regional/setorial (dimensão, dinamismo). A análise dos contextos de implementação das intervenções
poderá ser recuperada na análise dos fatores críticos de sucesso e constrangimentos.

• Realizações e atividades do projeto – Complementar os indicadores de realização identificados na Teoria
da Mudança com informação mais pormenorizada e de natureza qualitativa sobre as realizações,
atividades e parcerias, incluindo a articulação com outras realizações e atividades desenvolvidas pelo
promotor fora do âmbito do projeto (e.g. outras aplicações produtivas ou linhas de investigação,
colaborações).

Dimensão operacional:
À luz da Teoria da Mudança estabelecida, procurar-se-á explorar a visão dos promotores sobre o processo
de divulgação e mobilização da procura do MAR2020 (divulgação do instrumento, plano de concursos, AAC,
plataformas on-line, formulários de candidatura, materiais de suporte, sistema de apoio) bem como sobre o
processo de análise e seleção do projeto (critérios de admissibilidade, de elegibilidade e de seleção,
processo de apreciação, contratualização, sistema de informação) e o processo de acompanhamento do
mesmo (pedidos de pagamento, materiais de suporte, plataformas on-line, sistema de apoio e de
acompanhamento, indicadores de resultado, encerramento), relevando os aspetos facilitadores e os
principais constrangimentos processuais. A este nível, será dada particular atenção ao papel do OI
responsável.

Cadeia de realizações e resultados:
Análise crítica da cadeia de resultados estabelecida para o MAR2020 que se aplica ao projeto em análise,
quer em termos de realizações e resultados intermédios quer dos pressupostos e riscos associados a cada
um dos elos da cadeia em análise. Identificação dos principais resultados do projeto com base nos
indicadores identificados na Teoria da Mudança (e, sempre que possível, comparando com as metas
programadas).

Fatores críticos de sucesso e principais constrangimentos:
Análise dos mecanismos que contribuíram para a produção (ou não) dos resultados, procurando identificar
evidências sobre os pressupostos e riscos da Teoria da Mudança - identificar os fatores que foram críticos
para a eficácia do projeto, incluindo os fatores externos que condicionaram ou potenciaram a eficácia e os
resultados (à luz da análise do contexto). A este nível, será dada particular atenção à forma como a
dimensão operacional/ processual condicionou ou potenciou a consecução dos resultados pretendidos.

Boas práticas:
Identificação de boas práticas que possam e devam ser disseminadas após a presente avaliação.
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