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De acordo com o que está estabelecido no artigo 50 do Regulamento (UE) 1303/2013, 
resume-se em seguida para os cidadãos o conteúdo do Relatório de Execução Anual 
2016 do Programa Interreg V A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020, aprovado pelo 
Comité de Acompanhamento do Programa em 16/06/2017. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em traços largos, a anualidade de 2016 do Programa de Cooperação INTERREG V-A 
Espanha – Portugal (POCTEP) 2014-2020 centrou-se fundamentalmente na instrução das 
candidaturas apresentadas no quadro da primeira convocatória de projetos, assim 
como nos trabalhos de encerramento do Programa de Cooperação Transfronteiriça 
Espanha-Portugal (POCTEP) 2007-2013. 

 
Neste sentido, embora estivesse previsto o início da execução das novas operações nos 
primeiros meses de 2017, o êxito da convocatória no que se refere ao elevado número 
de candidaturas apresentadas, juntamente com a complexidade da análise da 
admissibilidade e da execução de todo o processo de avaliação das mesmas, assim como 
o seu desenvolvimento completo com assinatura eletrónica na aplicação informática 
Coopera 2020, implicaram alguns atrasos até à formalização da decisão final sobre as 
candidaturas apresentadas. 

 
 

2. FASE DE INSTRUÇÃO DE CANDIDATURAS APRESENTADAS NO POCTEP 
2014-2020 

 

Em 22/01/2016 terminou o prazo para a apresentação de candidaturas no quadro da 
primeira convocatória do POCTEP 2014-2020. Tal apresentação foi efetuada 
exclusivamente de forma telemática através da aplicação informática Coopera 2020. 
Este facto constitui a novidade mais importante em relação ao anterior Programa 2007-
2013, e espera-se que seja uma ferramenta que reduza consideravelmente a carga 
administrativa para os beneficiários das operações cofinanciadas. 

Boa prova do êxito da convocatória foi o facto de ter sido apresentado um total de 456 
candidaturas, tendo sido avaliadas 436 e 20 consideradas "inadmissíveis". Em resultado 
de uma análise conjunta e arrazoada, e após as reuniões dos respetivos Comités 
Territoriais das diferentes Áreas de Cooperação do Programa que tiveram lugar durante 
a última semana de janeiro e a primeira de fevereiro de 2017, finalmente o Comité de 
Gestão de 06/04/2017 aprovou um total de 132 candidaturas. 
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3. OUTROS TRABALHOS EFETUADOS NO ÂMBITO DO POCTEP 2014-2020 

 

A. Atividades de gestão e de controlo do Programa 

 

 Desenvolvimento da aplicação informática Coopera 2020, 
particularmente no que se refere ao módulo "Candidaturas". 

 
 Preparação do documento de "Descrição de Funções e 

Procedimentos da Autoridade de Gestão e Autoridade de 
Certificação" em conformidade com o que está previsto no Anexo III 
do Regulamento 1011/2014, necessário para a "Designação de 
Autoridades". 

 
 Elaboração do Relatório de Execução Anual de 2015 (primeiro 

relatório anual do POCTEP 2014-2020 correspondente às anualidades 
2014 e 2015). 

 
B. Decisões do Comité de Acompanhamento e do Comité de Gestão 

 

 Realização do segundo Comité de Acompanhamento do Programa em 
Zamora em 19/05/2016, cujas conclusões mais relevantes foram a 
aprovação de uma modificação do Regulamento interno do Comité 
e a aprovação do Relatório de Execução Anual 2015. 

 
 Consulta escrita ao Comité de Acompanhamento em 11/02/2016 para 

a aprovação do Plano de Avaliação. 

 
 Consulta escrita ao Comité de Acompanhamento em 04/03/2016 para 

a aprovação do orçamento de Assistência Técnica do Programa e 
criação do Comité de Gestão. 

 
 Consulta escrita ao Comité de Acompanhamento em 04/10/2016 para 

a reprogramação do POCTEP em consequência da transferência de 
fundos do Programa Mid Atlantique (materializada na Decisão da CE de 
23/11/2016). 

 
 Lançamento de 6 consultas escritas ao Comité de Gestão, com a 

tomada de importantes decisões, tais como a constituição do Comité e 
aprovação do seu Regulamento Interno, a admissão de candidaturas, a 
decisão sobre candidaturas "inadmissíveis" e a aprovação do Acordo 
entre a Autoridade de Gestão (AG) e o Beneficiário Principal (BP). 
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4. ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO POCTEP 2007-2013 

 

Paralelamente às tarefas executadas do Programa 2014-2020, a anualidade 2016 também 
envolveu um intenso trabalho no encerramento do POCTEP 2007-2013 fundamentalmente 
de: 

 Tramitação dos últimos pedidos de pagamento de operações e envio da 
última declaração de despesas intermédia do Programa à CE. 

 
 Trabalhos de encerramento financeiro das operações e tramitação de 

pagamentos finais. 

 
 Preparação de toda a documentação para o encerramento final do 

Programa: envio da última declaração de despesas, auditoria de 
rendimentos, auditoria de encerramento e Relatório final do Programa. 

 

 
5. ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO 

 

 Atendimento aos beneficiários e resolução de consultas, em geral 
através de telefone e e-mail, relacionadas com a fase de apresentação 
de candidaturas, o funcionamento da aplicação informática Coopera 
2020, as condições de admissibilidade, os critérios de avaliação e a 
evolução do programa. 

 
 Atualização da página web www.poctep.eu e das redes sociais do 

Programa (Facebook, Twiter e Youtube): difusão de notícias, manuais 
e informações de interesse para os beneficiários. 

 
 Preparação e elaboração de materiais e documentação diversa (guias, 

perguntas frequentes e manuais) destinados aos beneficiários, relativos 
à fase de apresentação de candidaturas e à execução da primeira 
convocatória. 

 
 Promoção e difusão das ações desenvolvidas e dos principais resultados 

dos projetos do POCTEP 2007-2013 (fundamentalmente através da 
página web do POCTEP). 

 
 Boas práticas: colaboração com outras entidades da área da cooperação 

transfronteiriça, respostas a pesquisas do INTERACT e da Comissão 
Europeia, manutenção da base de dados KEEP e participação em 
diversos eventos. 

 
 Apresentação de 9 candidaturas aos prémios REGIOSTARS de 2016. 

 
 

http://www.poctep.eu/

