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0 - Apresentação 
 

O presente documento constitui a Proposta para Contratualização com Subvenção Global com a 

Autoridade de Gestão do POR Norte 2007/2013, na sequência do “Convite para Apresentação de 

Propostas de Programas Territoriais de Desenvolvimento PTD/01/2008”, tendo em vista a delegação de 

competências de gestão de fundos comunitários. 

 

A proposta é submetida pela Área Metropolitana do Porto, em representação dos 16 municípios que 

integram as unidades territoriais correspondentes às NUTS III do Grande Porto e de Entre Douro e 

Vouga, e que assegurará, enquanto Organismo Intermédio contratualizante, o desempenho das 

competências que lhe forem delegadas. 

 

A coerência dos projectos que integram a proposta de subvenção global é assegurada pelo “Programa 

Territorial de Desenvolvimento” da Área Metropolitana do Porto que consolida a estratégia de 

desenvolvimento territorial para o período 2007-2013, e as respectivas prioridades relativas ao 

investimento a realizar pelos municípios, a serem co-financiados pelos fundos europeus, no período de 

programação enformado pelo Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013. 

 

O montante global de FEDER da Subvenção Global para a Área Metropolitana do Porto é de 

173.482.594,16 Euros, a que corresponde, previsivelmente, nos termos da programação elaborada, a 

um investimento total de 248.999.782,72 Euros, a repartir pelos dois períodos de programação (2008-

2010 e 2011-2013). 

 

O documento é estruturado em seis capítulos, iniciando por enquadrar e por referenciar as orientações, 

o âmbito e objectivos e as condicionantes estruturantes da contratualização nos dois primeiros 

capítulos. No terceiro capítulo inscreve-se breve referência à estratégia para o período de 

programação 2007-2013, e à sua articulação com a estratégia do Programa Operacional do Norte. No 

capítulo quatro descreve-se a estrutura da Subvenção Global, apresentando o plano de investimento no 

capítulo cinco, e as respectivas disposições de implementação no capítulo seis. Por fim, apresenta-se 

em anexo uma listagem de elementos complementares a esta proposta, cujos conteúdos acompanham, 

sustentam e fundamentam a presente proposta. 
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1 - Enquadramento 
 

1.1. Subvenção Global 
 

O Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho relativo aos Fundos Estruturais prevê, nos seus Artigos 

42.º e 43.º, a criação da figura da Subvenção Global. 

 

De acordo com o n.º 1 do Artigo 42.º do referido regulamento, “O Estado–Membro ou a autoridade de 

gestão pode delegar a gestão e a execução de uma parte de um programa operacional num ou mais 

organismos intermédios, (…), incluindo autoridades locais, organismos de desenvolvimento regional ou 

organizações não governamentais, em conformidade com as disposições de um acordo celebrado entre 

o Estado–Membro ou a autoridade de gestão e o organismo”. 

 

O mencionado artigo enuncia ainda que “a referida delegação não prejudica a responsabilidade 

financeira da autoridade de gestão e dos Estados–Membros” e que “o organismo intermédio deve estar 

estabelecido ou representado na região ou regiões abrangidas pelo programa operacional no momento 

da sua designação”. O Artigo 43.º, por seu lado, vem especificar os elementos que devem fazer parte 

do acordo /contrato de delegação da “gestão e execução da parte do programa operacional” em 

causa. 

 

Em consonância com estas disposições, e na sequência do disposto na alínea m) do n.º 4 da Resolução 

de Conselho de Ministros n.º 25/2006, de 10 de Março, o Decreto-Lei n.º 312/2007 de 17 de Setembro, 

relativo à governação do QREN, vem definir as condições em que a subvenção global pode ser 

aprovada, bem como o conteúdo formal do documento a contratualizar. 

 

Refiram-se alguns aspectos essenciais presentes no Artigo 61.º daquele Decreto-Lei: 

 

� a delegação de competências em organismos intermédios implica a celebração de contratos 

escritos com a autoridade de gestão, especificando as responsabilidades das partes 

contratantes; 
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� o objecto da delegação de competências de gestão respeita a operações incluídas num único 

PO; 

� não são susceptíveis de delegação em organismos intermédios nem de integração em 

subvenções globais as competências relativas a certificação, auditoria e controlo; 

� as competências da autoridade de gestão só podem ser objecto de delegação em organismos 

intermédios desde que propiciem condições para melhorar a eficácia e a eficiência de gestão 

ou para superar insuficiências quantitativas ou qualitativas em recursos; 

� o exercício das competências das autoridades de gestão delegadas em organismos intermédios 

respeita os regulamentos, as orientações técnicas, administrativas e financeiras aplicáveis ao 

PO; 

� a coerência dos projectos que integram uma subvenção global é assegurada através do 

estabelecimento, pelos correspondentes organismos intermédios, de estratégias integradas de 

desenvolvimento; 

� nas situações em que as operações sejam de iniciativa municipal, são preferencialmente 

objecto de financiamento pelo PO as que tenham natureza supra-municipal; 

� os contratos relativos a subvenções globais estabelecem mecanismos que impedem a 

atomização de projectos de investimento; 

 

Por seu lado, o Artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 312/2007 especifica que: 

 

� a delegação de competências de gestão implica o estabelecimento de subvenções globais e é 

celebrada com associações de municípios organizadas territorialmente de acordo com as 

unidades de nível III da NUTS; 

� as estratégias integradas de desenvolvimento regional a apresentar para a contratualização 

correspondem a programas territoriais de desenvolvimento da ou das unidades de nível III das 

NUTS abrangidas pela subvenção global. 

 

Finalmente, os n.os 4 e 5 do Artigo 63.º do mesmo Decreto-Lei especificam o conteúdo do contrato de 

delegação de competências: 

 

� a justificação para esta modalidade de gestão; 

� a quantificação dos objectivos e dos indicadores de realização e resultado a alcançar pelas 

operações cuja gestão é objecto de delegação; 
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� a definição da tipologia de operações cuja gestão é objecto de delegação; 

� os critérios de aceitabilidade e de selecção das operações; 

� a tipologia de beneficiários elegíveis; 

� a definição da taxa máxima de financiamento das operações cuja gestão é objecto de 

delegação; 

� a definição da taxa média de financiamento das operações e a metodologia para 

estabelecimento da taxa de financiamento de cada operação; 

� a forma e os prazos de pagamento aos organismos intermédios, quando for o caso, e aos 

beneficiários; 

� a especificação das modalidades de utilização dos juros eventualmente produzidos; 

� o conteúdo e a periodicidade dos relatórios de execução das operações cuja gestão é objecto 

de delegação; 

� a especificação das consequências de eventuais incumprimentos, incluindo as disposições para 

recuperar os montantes indevidamente pagos; 

� as responsabilidades formalmente assumidas pelas entidades contraentes no cumprimento das 

normas e disposições nacionais e comunitárias aplicáveis; 

� se for caso disso, as modalidades de utilização de uma garantia financeira. 

 

 

1.2. Orientações para a Contratualização com Subvenção Global 
 

A Comissão Ministerial de Coordenação dos PO Regionais, aprovou a 19 de Março de 2008, o documento 

“Orientações para a contratualização com Subvenção Global entre as Autoridades de Gestão dos 

Programas Operacionais Regionais e as Associações de Municípios baseadas em NUTS III”. Este 

documento estabelece um conjunto de princípios dos contratos de delegação de competências a 

adoptar no âmbito da contratualização com as Associações de Municípios baseadas em NUTS III”, a 

saber: 

 

a) Integração e Coerência dos Projectos 

“…abordagem integrada das intervenções de desenvolvimento territorial, apelando à 

cooperação entre municípios, enquanto actores chave do desenvolvimento…”  
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“…programa territorial de desenvolvimento de desenvolvimento que demonstre a coerência 

estratégica das operações que serão objecto de contratualização…” 

“…Acções integradas que mobilizando operações de tipologias diversas de forma coerente e 

integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior escala territorial ao nível dos benefícios 

que produzem no território…” 

 

b) Dimensão Orçamental 

“…Trata-se de cerca de 25% da dotação FEDER total do PO em causa. Este valor pressupõe 

que todas as tipologias contratualizáveis são contratualizadas com todos os territórios NUTS 

III.” 

“…se algumas associações não contratualizarem todas as tipologias possíveis ou alguma NUTS 

III não chegar a ter um contrato de subvenção global, a autoridade de gestão deverá manter 

sob sua administração as verbas FEDER associadas às tipologias ou territórios excluídos do 

processo de contratualização. 

 

c) Tipologias de operações contratualizáveis 

“…não poderão ser objecto de subvenções globais com associações de municípios os seguintes 

conjuntos de tipologias de operações:  

• Em que a administração local não conste da lista de potenciais beneficiários (e.g. 

sistemas de incentivos às empresas); 

• Promovidas por consórcios de diversas entidades com modelos de governação 

específicos, sobretudo ao nível do acompanhamento (e.g. parcerias para a 

regeneração urbana e redes urbanas para a competitividade e a inovação); 

• Em que a associação de municípios é promotora e beneficiária directa (e.g. 

assistência técnica)…”.  

“…No seio de um mesmo regulamento específico, poderão coexistir tipologias de operações 

contratualizáveis com tipologias de operações não contratualizáveis…” 

 

d) Exigência de Programa Territorial de Desenvolvimento: 

“…O programa territorial de desenvolvimento deve conter: 

• Explicitação da estratégia definida para o território da associação de municípios; 

• Coerência com a estratégia do espaço NUTS II em que se insere;  
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• Uma proposta de plano de investimentos que evidencie a sua coerência global; 

• A fundamentação da prioridade, a área de influência (ao nível dos impactes), o 

respectivo promotor, tanto quanto possível, a previsão do custo de investimento e do 

calendário de execução, quer para os projectos estruturantes (projecto de 

investimento crucial para a concretização da estratégia e de impacte supramunicipal), 

quer para as tipologias de operações (e.g. rede escolar); 

• Estratégias completas e abrangentes de desenvolvimento, tendendo a extravasar o 

âmbito das tipologias de operação que serão objecto de contratualização entre a 

associação de municípios e a autoridade de gestão do PO Regional…” 

“…Os programas territoriais de desenvolvimento terão, uma utilidade acrescida ao poderem 

servir de fundamentação estratégica a candidaturas fora do âmbito dos contratos de 

subvenção global, a apresentar pelos municípios, ou por consórcios por estes integrados, a POs 

do QREN ou a outros instrumentos públicos de incentivo ao desenvolvimento…”. 

 

e) Intervenções prioritárias 

“…Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede de âmbito supra 

municipal, preferencialmente que abranja todo o território da associação…” 

“Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte positivo decorrente da sua 

realização é extensível a uma parte significativa do território da associação de municípios…” 

 

f) Condicionantes a acesso a concursos  

 “…No caso de o contrato de subvenção global com uma associação de municípios não 

englobar todas as tipologias de operações definidas como contratualizáveis, a autoridade de 

gestão abrirá concursos para as tipologias fora da subvenção global, sempre que tal respeite 

a estratégia do PO e seja relevante para a sua execução…” 

 

g) Horizonte temporal da contratualização 

“…os contratos de subvenção global com associações de municípios devem ser firmados para 

todo o período do QREN, mas com uma cláusula específica que preveja a revisão do mesmo 

até ao final da primeira metade do contrato. Os dois períodos do contrato serão 2008 – 2010 

e 2011 – 2013…” 

“…Deverão existir referências contratuais claras, não só ao condicionamento de uma avaliação 

positiva do primeiro período (avaliação intercalar) para implementação do segundo, como 



 

 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 

Proposta para Contratualização com Subvenção Global | Agosto-Novembro 2008 

 pág. 10 / 63 

igualmente à possibilidade de efectuar no final do primeiro contrato uma reprogramação do 

valor indicativo de FEDER entretanto previsto para o segundo período…” 

 

h) Obrigações contratuais 

“…A contratualização com um organismo intermédio, neste caso específico, uma associação 

de municípios baseada no conceito territorial NUTS III, implica, nos termos regulamentares, a 

descrição detalhada da participação deste organismo, com a inerente assunção de 

responsabilidades equivalentes às exigidas para as autoridades de gestão no sistema de gestão 

e controlo do Programa, sendo objecto de avaliação e emissão de parecer por parte da 

Inspecção-Geral de Finanças a enviar à Comissão Europeia e, consequentemente, objecto de 

controlo…” 

“… No âmbito das subvenções globais, cada contrato deverá explicitar os compromissos que a 

associação de municípios assume, nomeadamente em matéria de: 

• Grau de execução financeira de forma a não comprometer o cumprimento da regra da 

guilhotina (conhecida como regra N+2) pelo PO como um todo; 

• “Contributo para as metas do PO no que respeita aos seus indicadores de desempenho 

(de realização e resultado); 

• Contributo para o cumprimento em matéria de metas de Earmarking do QREN que o PO 

assume de forma subsidiária;…”  

Acresce a necessidade de observar os princípios de Earmarking: “Afectação de fundos a 

objectivos e prioridades pré-definidos, cuja classificação se encontra listada no Anexo IV do 

Regulamento (CE) 1083/2006 de 11 de Julho. “Para o período de programação 2007-2013 foi 

estabelecido como objectivo que 60% das despesas efectuadas nas regiões do Objectivo 

"Convergência", e 75% das despesas efectuadas nas regiões do Objectivo "Competitividade 

Regional e Emprego", sejam afectas às prioridades da competitividade e da criação de 

empregos.” 

 

i) Intervenções prioritárias 

“…Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede de âmbito supra 

municipal, preferencialmente que abranja todo o território da associação…” 

“Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte positivo decorrente da sua 

realização é extensível a uma parte significativa do território da associação de municípios…” 

 



 

 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 

Proposta para Contratualização com Subvenção Global | Agosto-Novembro 2008 

 pág. 11 / 63 

 

1.3. Convite para Apresentação de Propostas de Programas Territoriais de 

Desenvolvimento PTD/01/2008 
 

A Comissão Directiva do Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013 lançou a 17 de Julho de 

2008 o “Convite para Apresentação de Propostas de Programas Territoriais de Desenvolvimento” 

(PDT/1/2008), que de acordo com as opções estratégicas configuradas no modelo de governação do 

QREN e dos Programas Operacionais visa o estabelecimento de subvenções globais, nos termos do 

Artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 312/2007 de 17 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

74/2008 de 22 de Abril. 

 

Este convite vem estabelecer o procedimento para a apresentação formal do Programa Territorial de 

Desenvolvimento, tendo em vista o processo para a contratualização com subvenção global, 

especificando, entre outras informações, os seguintes pontos: 

 

� Delimita o âmbito territorial: a contratualização com associações de municípios baseada nas 

unidades geográficas NUTS III estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 68/2008 de 14 de Abril; 

� Restringe o leque de tipologias de operações objecto de subvenção global às seguintes 

operações no âmbito: 

• das Áreas de Localização Empresarial; 

• da Criação e Divulgação de Conteúdos e Serviços Online; 

• das Acções Integradas de Valorização Territorial; 

• do Ciclo Urbano da Água; 

• dos Resíduos Sólidos; 

• da Requalificação da Rede Escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico e do Pré-Escolar; 

• das Variantes a Centros Urbanos; 

• dos Planos de Mobilidade Urbana Sustentável; 

• da Qualificação do Sistema de Transportes Públicos de Passageiros; 

• da Eliminação de Pontos Negros de Sinistralidade; 

• das Acções Piloto de Valorização Integrada da Rede e Sistemas de Transportes 

Colectivos em Meio Rural; 
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• das Intervenções Estruturantes em Cais Fluviais e Vias Navegáveis; 

• da Qualificação dos Níveis de Serviço da Rede de EENN e EEMM; 

� Define a forma de submissão e o prazo para apresentação da proposta; 

� Fixa os limites de investimento elegível total, por NUTS III, atribuindo às unidades territoriais 

NUTS III do Grande Porto e do entre Douro e Vouga um total de 81.972.260 Euros de co-

financiamento FEDER às operações no âmbito da Requalificação da Rede Escolar, e 

91.510.334 Euros às restantes operações. 
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2 - Subvenção Global 
 

2.1. Âmbito e Objectivos 
 

Os objectivos e prioridades da Subvenção Global têm naturalmente que se inserir na estratégia 

largamente participada definida para a Área Metropolitana do Porto. Dado que a Subvenção Global 

deverá ser financiada pelo Programa Operacional Regional do Norte, o seu conteúdo e elegibilidades 

têm de se conformar com a Decisão da Comissão que aprova o Programa e com o texto e opções 

estabelecidas no próprio Programa. 

 

O conteúdo da Subvenção Global foi definido atendendo: 

 

� ao Programa Territorial de Desenvolvimento da Área Metropolitana do Porto; 

� ao Programa Operacional Regional do Norte; 

� ao Convite para Apresentação de Propostas de Programas Territoriais de Desenvolvimento; 

� às Orientações para a Contratualização com subvenção global entre as autoridades de gestão 

dos Programas Operacionais Regionais e as associações de municípios baseadas em NUT III; 

� ao Modelo de Governação do QREN e dos Programas Operacionais; 

� aos Regulamentos Específicos; 

� à demais legislação relevante. 

 

O âmbito da Subvenção Global encontra-se restrito ao conjunto de tipologias de operação objecto de 

subvenção global, referenciadas no texto do convite, pelo que a Subvenção Global da Área 

Metropolitana do Porto não esgota assim a Estratégia de Desenvolvimento definida para este território 

e, muito menos, abrange a totalidade dos investimentos que deverão vir a ser co-financiados pelos 

Fundos Estruturais da União Europeia – FEDER, FSE e Fundo de Coesão – durante o período de aplicação 

do QREN (2007-13). 

 

Independentemente da possibilidade da Área Metropolitana do Porto poder vir a construir outras 

subvenções globais para acesso aos programas operacionais temáticos integrados no QREN, torna-se 
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claro que os seguintes programas operacionais deverão igualmente contribuir para a implementação da 

estratégia definida para a NUTS III: 

 

� o Programa Operacional Factores de Competitividade, financiado pelo FEDER; 

� o Programa Operacional Potencial Humano, financiado pelo Fundo Social Europeu; 

� o Programa Operacional Valorização do Território, financiado pelo FEDER e pelo Fundo de 

Coesão. 

 

O objectivo da Subvenção Global é contribuir para reforçar as condições de competitividade e 

atractividade da Área Metropolitana do Porto, tornando-a uma comunidade inovadora, promovendo um 

modelo de desenvolvimento territorial ordenado, e respeitador dos valores ambientais, e socialmente 

coesa; para o efeito, os municípios da área metropolitana assumem-se como parceiros activos do 

processo económico e, no quadro das suas competências próprias, individualmente ou em parceria com 

o sector privado, pretendem criar condições facilitadoras do desenvolvimento económico e social e 

assegurar um sistema territorial coeso, moderno e competitivo, num quadro de acrescida qualidade 

ambiental e coesão social. 

 

 

2.2. Condicionantes Estruturantes da Contratualização 
 

Os referenciais balizadores da contratualização com subvenção global foram já referidos no actual 

documento. Entretanto os referenciais últimos foram dados quer: 

 

� pela informação de 08 de Maio de 2008, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte, dando a conhecer o conteúdo da decisão em sede de Autoridade de Gestão, 

que na prática valida a consideração do Relatório Final do Programa de Acção enquanto 

elemento de suporte à contratualização no âmbito da subvenção global; 

 

� pelo Convite para Apresentação de Propostas de Programas Territoriais de Desenvolvimento, 

que define o prazo para a formalização da proposta, fixa o montante de co-financiamento 

FEDER, e restringe as tipologias de operações objecto de contratualização. 
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Com a entrega do Programa de Acção Intermunicipal de Serviços Colectivos Territoriais de Proximidade 

(PAISCTP) para Competitividade, Inovação e Desenvolvimento da Grande Área Metropolitana do Porto e 

das NUTS III do Grande Porto e de Entre Douro e Vouga, cujos trabalhos finais configuraram a sua 

evolução para a consagração do Programa Territorial de Desenvolvimento da Área Metropolitana do 

Porto, e com a sua consideração enquanto elemento de suporte à contratualização com subvenção 

global, estão assim reunidas as condições e os fundamentos estratégicos para a construção e 

apresentação da presente proposta. 

 

No que se refere aos montantes a contratualizar, o Relatório Final do PTD continha já um exercício de 

priorização e cenarização dos investimentos, estabelecendo referenciais indicativos, em matéria de 

políticas públicas, das prioridades relativas ao investimento a realizar pelos municípios da Área 

Metropolitana do Porto, a serem co-financiados pelos fundos europeus, no período de programação 

enformado pelo Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013. 

 

Este exercício foi realizado segundo as exigências do estipulado nas Cláusulas Técnicas dos Termos de 

Referência do Caderno de Encargos do Estudo do PAISCTP, e com as contingências descritas no volume 

metodológico do mesmo relatório final. 

 

Entretanto, de acordo com os referenciais e as orientações supramencionadas, foi tornada pública uma 

dimensão orçamental para os montantes a contratualizar para a globalidade das sub-regiões do Norte 

de Portugal, através da decisão da Comissão Ministerial de Coordenação dos PO Regionais que 

estabeleceu um valor de referência de cerca de 25% da dotação FEDER total do PO Regional (2.712 

milhões de Euros). 

 

O Convite para Apresentação de Propostas de Programas Territoriais de Desenvolvimento 

(PTD/01/2008) veio restringir o conjunto de tipologia de operações objecto de contratualização, e 

fixou os limites de investimento elegível total, por NUTS III, atribuindo às unidades territoriais 

correspondentes às NUTS III do Grande Porto e de Entre Douro e Vouga um total de 81.972.260 Euros de 

co-financiamento FEDER às operações no âmbito da Requalificação da Rede Escolar, e 91.510.334 Euros 

às restantes operações. 

 

Estes dois factores: restrição das tipologias contratualizáveis, e reduzida dotação orçamental para a 

contratualização, obrigaram a rever os pressupostos e as expectativas com que foram apresentados os 
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projectos de investimento. Nesta sequência, as prioridades de actuação seleccionadas para integrar a 

Subvenção Global são fortemente marcadas por estas restrições. Tendo em conta os volumes 

financeiros com que se trabalhou anteriormente, foi inevitável assumir opções simplificadoras em 

relação aos projectos a candidatar no âmbito da contratualização. 

 

Neste contexto, o mérito absoluto de cada projecto, e o seu mérito relativo para as estratégias 

territoriais, pesaram significativamente na selecção dos projectos a inserir no âmbito da 

contratualização. No entanto, este revelou-se um exercício de difícil execução, em que face aos 

valores previsíveis, a opção por um dado projecto poderia facilmente conduzir à inviabilização da 

inclusão de qualquer outro da mesma natureza no âmbito da contratualização. Adicionalmente um 

conjunto de projectos de grande mérito e considerados fundamentais e prioritários para a contribuição 

estratégica, viram-se excluídos da contratualização em função da restrição quer orçamental, quer em 

termos das tipologias admissíveis para integrar a subvenção global. 

 

Embora num quadro de grandes constrangimentos, o exercício de priorização, neste cenário de 

escassez de recursos, considerou as seguintes preocupações: 

 

• Selectividade 

Exercício de selecção dos projectos em função da contribuição e serviço para a estratégia, de 

modo a garantir o máximo de homogeneidade, ou seja, dos projectos considerados mais 

prioritários para a prossecução da visão traçada. 

 

• Equidade e coesão territorial 

Assegurar na selecção e priorização dos projectos, princípios de equidade e coesão territorial, 

garantindo a adequada cobertura geográfica de projectos, tendo em conta simultaneamente as 

especificidades e necessidades sub-regionais e municipais. 

 

• Estruturação e concretização das redes definidas 

Garantir a congruência e adequabilidade de projectos ao serviço das prioridades estratégicas e 

das redes de serviços, garantindo um conjunto de projectos mínimos por rede assegurando uma 

constituição fundamental da rede que possibilite alavancar etapas /fases de investimento 

futuras, isto é, garantir que as redes têm um número de projectos mínimo que permita o 

próprio funcionamento da rede. 
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Apesar de tais preocupações, neste cenário restritivo de recursos a disponibilizar no âmbito da 

contratualização, os princípios e condicionantes da mesma evidenciam: 

 

• A complexidade e alcance do processo de contratualização; 

 

• Contradições associadas à definição orçamental (necessidade de reafectar investimentos de 

acordo com as tipologias de operações contratualizáveis, e por forma a obter o orçamento 

disponível); 

 

• Dificuldades em assegurar um conjunto de actuações coerente que permita a implementação 

da estratégia definida no Plano Territorial de Desenvolvimento da Área Metropolitana do Porto 

(em causa os montantes orçamentais e a adequabilidade das tipologias contratualizáveis à 

estratégia definida nesta unidade geográfica /integração de projectos numa estratégia 

coerente). 

 

Tendo em atenção todas estas considerações, o exercício realizado e agora apresentado em termos de 

proposta para contratualização com subvenção global, integra o que se considera ser o conjunto 

mínimo indispensável para assegurar a integração dos projectos numa estratégia coerente. 

 

A estruturação da estratégia subjacente à Subvenção Global teve necessariamente que ser baseada na 

estrutura operacional do Programa Operacional Regional do Norte: dado que toda a informação, 

financeira e outra, tem que ser tratada e fornecida à Comissão Directiva do Programa em função dos 

eixos prioritários adoptados pelo Programa, adopta-se uma aproximação das prioridades estratégicas 

numa estrutura idêntica para a organização das várias áreas de actuação cobertas pela Subvenção. 

 

Entretanto, não se afigura aconselhável a opção por uma lista desgarrada de projectos /tipologias de 

operações por forma a criar um espaço de flexibilidade para ser valorizado em sede de negociação. 

 

Nesta perspectiva, atendendo ao tecto orçamental com que se trabalha será prematura e 

contraproducente a “listagem definitiva” dos projectos identificados, necessariamente limitadora de 

uma desejável flexibilidade de negociação. 
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Afigura-se entretanto vantajosa uma referenciação sobre o conjunto de projectos indicativos que 

evidenciam e corporizam: 

 

• as prioridades estratégicas definidas 

• o exercício de priorização em função da escassez de recursos 

• a preocupação na selectividade e na equidade e coesão territoriais 

• a dimensão orçamental para a contratualização com subvenção global 
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3 - AMP 2007-2013 
 

3.1. Objectivos Estratégicos 
 

A AMP e os municípios que a compõem estão conscientes dos desafios com que se defrontam no futuro 

próximo e estão dispostos a contribuir de forma activa e empenhada, em conjunto com os restantes 

actores da área metropolitana e da região, para dar o salto qualitativo indispensável à consecução de 

uma estratégia que a volte a colocar, e ao Norte, numa trajectória de convergência económica e social 

com as médias europeias. 

 

Os desideratos comuns da sua política de desenvolvimento para os próximos anos, visto que 

consubstanciarão as vertentes essenciais da sua estratégia de desenvolvimento sustentável para a 

região, são delineados do seguinte modo nos seus objectivos estratégicos: 

 

reforçar a competitividade, tornar-se uma comunidade inovadora, 

territorialmente ordenada, respeitadora dos valores ambientais, e socialmente coesa. 

 

 

3.1.1. Competitividade e Inovação 

 

A maior debilidade na competitividade da Área Metropolitana do Porto, resulta da sua especialização 

em actividades produtivas tradicionais, com uma força de trabalho relativamente desqualificada, bem 

como pela debilidade da oferta de serviços de apoio às empresas. 

 

Para contrariar estas tendências, à AMP é colocado o desafio de repensar a natureza das suas 

vantagens competitivas, aproveitando os recursos produtivos que já possui e incentivando a criação de 

competências específicas de apoio a esses mesmos recursos. 
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Para o efeito, a solução passa pela especialização da cidade e da região em actividades com potencial 

para criar condições para a competitividade. A visão inspiradora é a da intensificação tecnológica, no 

que se refere a um conjunto de sectores onde a área metropolitana detém efectivamente 

competências específicas bem desenvolvidas, mas que necessitam de competir no mercado global, 

sendo necessário um reforço no trabalho na área das marcas, das redes de distribuição e da 

aproximação ao consumidor. 

 

Torna-se necessário explorar a área das aplicações tecnológicas e da exploração de nichos de mercado 

a elas ligadas (ex: novos materiais funcionais, têxteis para aplicação técnica, funcionalização de 

produtos de vestuário e calçado), explorando eventuais efeitos de clustering com outros sectores de 

aposta metropolitana /regional, como sejam o automóvel, caminho-de-ferro, aeroespacial, saúde, 

turismo, lazer e defesa). Simultaneamente, impõe-se a aproximação aos consumidores através de 

marcas próprias e de redes de distribuição adequadas, em que a inovação não tecnológica (design, 

estilismo, etc.) tem uma importância acrescida. 

 

Uma política de desenvolvimento tecnológico constitui para a região uma condição de viabilização 

necessária da estratégia de inovação e internacionalização, que apresenta défices institucionais e 

estruturais muito significativos, decorrentes dos enviusamentos do precário e truncado sistema 

nacional de inovação. As dinâmicas mais recentes caracterizam-se pela emergência de alguns 

paradoxos, como sejam o aumento considerável dos recursos, com amplo espectro de actividades, 

escassa definição de complementaridades entre as mesmas, reduzida capacidade de cooperação entre 

os diferentes centros universitários e uma valia específica de alguns centros tecnológicos sectoriais, 

mas muito afastados das instituições de I&D. 

 

A existência de um número elevado de novas empresas emergentes de base tecnológica numa região, 

representa hoje um dos factores que pode influenciar de forma decisiva a tomada de decisão de 

localização de investimentos por parte das grandes empresas de todo o mundo. A aposta continuada 

durante um período de tempo longo no empreendedorismo de base tecnológica, representa assim outro 

aspecto importante na atractividade da Região na captação de investimentos, bem como na sua 

transformação em Região importadora de recursos humanos qualificados. 

 

Adicionalmente, sendo sede da maior Universidade Pública Portuguesa, balizada a Norte pela 

Universidade do Minho e a Sul pela Universidade de Aveiro, integrando ainda instituições com o 



 

 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 

Proposta para Contratualização com Subvenção Global | Agosto-Novembro 2008 

 pág. 21 / 63 

prestígio da Universidade Católica e o Instituto Politécnico do Porto, a AMP está no centro do maior e 

melhor espaço de geração de conhecimento existente em Portugal, com elevado prestígio internacional 

em diversos domínios. 

 

Esta factor competitivo tem sido favorável para o surgimento e incremento das designadas actividades 

emergentes, surgidas na sequência das revoluções tecnológicas dos séculos XX e XXI, e que têm tido um 

importante impulso na AMP, associados às engenharias e à biologia /biotecnologia, para a criação e 

afirmação dos clusters emergentes nas áreas das engenharias, biociências /ciências da saúde e do mar. 

 

A necessidade de encontrar novos sectores de actividade, mais inovadores e com maior capacidade de 

servir de interface entre o meio académico e científico e o meio empresarial, conjugado com a rede de 

universidades e estabelecimentos de ensino politécnico e instituições de promoção e divulgação 

cultural, aliados ao empreendedorismo da comunidade da região que assume o seu expoente máximo 

na rede urbana, centrado na AMP, são preponderantes para a criação de apetências da população para 

serem dinamizadas indústrias da criatividade, criando assim novas oportunidades para a consolidação 

de um cluster de indústrias criativas. 

 

O conceito de Indústria Criativa inclui um vasto conjunto de sectores onde o talento e a criação 

individual são o principal factor de produção e onde a ideia de negócio deve assumir uma considerável 

relevância. As actividades destas indústrias, que aliam criadores, gestores e profissionais de áreas 

tecnológicas, dão origem a produtos e serviços comercializáveis cujo valor reside essencialmente nos 

seus atributos criativos, inovadores e artísticos. 

 

Adicionalmente, a actividade turística deve ser uma aposta forte na afirmação do cluster turístico 

metropolitano, através do robustecimento da “Marca Porto” e do “Destino Porto”, como motores da 

AMP e sua envolvente. A dinamização da Associação de Turismo do Porto constitui um factor essencial 

desta estratégia. Promover a AMP como um destino de excelência na realização de congressos 

internacionais, nas áreas da cultura e da ciência, na gastronomia, no golfe e no turismo sénior ligado à 

saúde. 

 

A intensificação do marketing e reforço das potencialidades e da importância da marca “Porto, Cidade 

de Ciência”, bem como a afirmação do Porto como um centro cultural na Europa, devem ser desafios a 

aceitar e a vencer pela AMP. As marcas arquitectónicas deixadas pelos seus arquitectos carecem de 
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maior divulgação nacional e internacional, aproveitando um mercado que regista hoje taxas de 

crescimento muito expressivas. 

 

As práticas das entidades da Administração Pública têm uma grande influência no funcionamento de 

toda a actividade de um país. A identificação e eliminação progressiva dos factores que são 

habitualmente identificados como “custos de contexto”, deverá constituir um objectivo central e 

integrado do conjunto dos municípios da AMP, evitando assim as situações, acções ou omissões que 

prejudiquem a actividade das empresas, ou a vida dos cidadãos. 

 

As autarquias da AMP devem constituir exemplo das melhores práticas no sector da administração 

pública, dinamizando a competição positiva entre serviços, promovendo a qualidade, a rentabilidade e 

a excelência. A identificação de procedimentos administrativos cuja tramitação possa ser efectuada 

por privados, previamente pré-qualificados mediante uma conveniente caracterização do nível de 

serviços a prestar, permitiria a recuperação de passivos existentes sem agravamento dos quadros da 

administração pública e sem a alienação do poder de decisão. 

 

 

3.1.2. Qualificação Territorial e Valorização Ambiental 

 

A competitividade de uma área metropolitana está muito dependente, do grau de eficácia e de 

eficiência do seu sistema de transportes. A mobilidade, é, por definição, a razão de ser de uma gestão 

de uma área metropolitana, e por consequência a evolução do sistema de transportes é uma actividade 

central. Um sistema de transportes em primeiro lugar tem que ser eficaz; isto é, deve garantir a 

acessibilidade da generalidade da população aos centros de actividade relevantes. Em segundo lugar, 

deve ser eficiente; ou seja, garantir a acessibilidade ao menor custo possível. Só garantindo as duas 

primeiras premissas, é que consegue o objectivo de ser sustentável, do ponto de vista económico, 

energético, ou ambiental. 

 

Neste domínio os equipamentos de que a AMP dispõe, e os serviços por eles fornecidos, são 

interessantes. O Aeroporto Sá Carneiro, tem um leque de ligações razoável, está bem localizado, e tem 

em curso um programa de modernização, que permitirá oferecer bons níveis de serviços, em especial 

após a sua inserção no sistema de alta velocidade ferroviário do litoral atlântico da Península. A 

Exponor, assim como o sistema portuário, cumprem a sua função, mas é de notar que estes 
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equipamentos atingem uma escala muito elevada, por força da dimensão do hinterland, e pelas suas 

características de especialização industrial e dimensão das trocas comerciais, vincam a dimensão e 

vocação destas estruturas. 

 

É essencial, não só para a AMP, o País, mas também para a Península, que o projecto ferroviário que 

irá marcar o território por todo o século XXI, estruture todo o litoral atlântico da Corunha a Setúbal. 

Sobre a ferrovia, a AMP poderá avaliar o impacto de dois modos de transporte que são já um sucesso: o 

Metro do Porto, e o novo serviço dos comboios urbanos. A expansão destes dois modernos modos de 

transporte (como é o caso acima indicado, em que o actual eixo ferroviário - linha do Norte - deixa a 

descoberto um importante eixo económico e demográfico), ou a forma de evolução do sistema de 

transportes no chamado Grande Porto, deve ser analisada, tendo mais uma vez em atenção o seu 

impacto na mobilidade como factor de competitividade e de coesão territorial. 

 

A grande riqueza e diversidade do património edificado faz com que a tarefa de reabilitar a AMP esteja 

permanentemente em curso, constituindo a conservação e reabilitação urbana dos edifícios uma linha 

de acção de continuidade que é necessário continuar a impulsionar e para a qual se exige um pleno 

envolvimento e o necessário esforço de investimento do sector público e privado. É igualmente 

fundamental actuar na reabilitação de outros elementos patrimoniais, como igrejas, monumentos, 

praças, jardins, etc., contribuindo desta forma para o reforço da imagem e identidade das cidades e 

para o turismo da AMP no seu conjunto. 

 

A reabilitação da Baixa Portuense e do Centro Histórico de Gaia deve evidenciar as características que 

permitam promover a actividade económica no centro das cidades, potenciando a capacidade 

empresarial da AMP e da Região Norte. Deve-o fazer suportada em factores de competitividade, 

ligando as universidades e centros de investigação com as empresas, como sejam a organização e 

gestão, o design, o marketing e comunicação, a investigação e desenvolvimento de produtos e serviços, 

a logística, o conhecimento e a inovação, contribuindo assim para a recomposição do tecido 

empresarial da cidade e da região. 

 

O crescimento sustentado corresponderá a um eixo fundamental na estratégia da AMP, suportado em 

valores de uma economia competitiva, capaz de gerar emprego e riqueza para a região em sectores 

avançados, estabelecendo sinergias com as melhores práticas de formas racionais de utilização da 

energia e da protecção ambiental, sendo prioritária a definição de políticas de utilização da energia, 
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de um código de valores e de prestação de serviços ambientais, bem como a manutenção da 

sustentabilidade ambiental de actividades produtivas da região. 

 

A definição e criação de uma rede de “parques naturais” na AMP, a par da requalificação urbana ligada 

às suas componentes ambientais. Mindelo, Serra de Santa Justa e Pias, Barrinha de Esmoriz, Serra da 

Freita, Estuário Margens do Douro, constituirão, entre outros, espaços de afirmação desta nova 

política. 

 

A aposta também na sustentabilidade dos sistemas ambientais, com a completação da rede de águas e 

saneamento, como serviço básico essencial, da renovação de algumas estruturas obsoletas, e da 

promoção da recuperação total das linhas de água, da orla costeira, e da requalificação de carácter 

paisagístico, urbanístico e ambiental em espaço territorial da AMP. 

 

 

3.1.3. Coesão Social 

 

As pessoas são a essência da comunidade e as detentoras de conhecimentos e ideias. É por isso 

essencial a promoção na AMP de serviços que possam dar resposta a direitos básicos de cidadania, de 

carácter social, serviços esses que vão gerar coesão social e propiciam, naturalmente, uma maior 

igualdade de oportunidades. 

 

A segurança é, desde logo, um valor essencial a preservar. O desenvolvimento e concretização de 

medidas que visem garantir a segurança, a tranquilidade pública e o regular exercício dos direitos 

liberdades e garantias dos cidadãos, são objectivos que têm que nortear permanentemente o Estado na 

sua actuação. 

 

O evoluir de situações actuais potencia o aparecimento, entre outros problemas, de flagelos sociais, 

como é a questão da droga. Sendo também uma questão de saúde pública, este terrível fenómeno está 

intrinsecamente ligado à pobreza, ao desemprego, à marginalidade e, fundamentalmente, à evolução 

que a nossa sociedade tem vindo a ter, em termos da destruição de alguns vectores importantes do 

nosso equilíbrio social. É por isso que este combate perpassa transversalmente toda a sociedade.  

Será, por isso, importante, a dinamização de centros cívicos que constituam espaços de criatividade e 

manifestações lúdicas, de lazer e culturais em vários pontos do território. Devem ser espaços abertos à 
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expressão e à criatividade, geridos localmente de forma a facilitar a adaptação às características de 

cada zona, promovendo a responsabilidade colectiva pela manutenção, bem como o fortalecimento do 

tecido associativo e do sentimento de pertença. 

 

A AMP deve também fazer uma aposta clara num plano de eliminação de barreiras arquitectónicas, 

tornando a região acessível para toda a população, bem como deve apoiar as comunidades 

desfavorecidas de idosos e dar seguimento a programas de reinserção na sociedade de 

toxicodependentes, imigrantes e sem-abrigo, numa óptica contributiva destes recursos em acções e 

tarefas concretas de manutenção e de melhoramento da região. 

 

 

3.2. Prioridades Estratégicas 
 

O PTD da AMP 2007-2013 visa concretizar a sua visão de desenvolvimento de acordo com um conjunto 

de onze prioridades estratégicas identificadas, que consideram as orientações estratégicas para a 

política de coesão e as orientações fundamentais do QREN, do Norte 2015 e do PO Norte para o período 

2007-2013, numa abordagem coerente com as orientações estratégicas nacionais e regionais. 

 

A cada uma das prioridades correspondem uma série de objectivos específicos que procuram assegurar 

quer a articulação entre eles, tendo em vista a consecução das prioridades estratégicas, quer a 

articulação entre estes e as operações que irão contribuir para a sua concretização. 

 

Simultaneamente, procura-se de igual modo a articulação e enquadramento dos objectivos e da sua 

operacionalização com as prioridades estabelecidas no âmbito da estratégia Norte 2015 e da sua 

concretização através do Programa Operacional Norte, visando assegurar o máximo enquadramento e 

elegibilidade das operações propostas. 

 

As Prioridades Estratégicas da AMP, que presidem à preparação do Programa de Acção e do Plano de 

Investimento, para que estes se possam assumir como instrumentos eficazes da concretização da 

estratégia de desenvolvimento da região, são definidas de acordo com a seguinte estrutura de 

objectivos: 
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PROGRAMA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMP 

Reforço da Competitividade, Maior Coesão Social, e Qualificação Ambiental 
 

 PE01. 
Educação como factor de 
competitividade e de coesão social 

� Promoção de um Ensino Básico de Elevada Qualidade através da Rede 
Educativa do Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 

 PE02. 
Cultura e Património como 
factores de desenvolvimento e 
diferenciação. Dinamizar o Turismo 

� Melhorar as condições de salvaguarda, valorização e de animação do 
património cultural através da articulação em rede como factor de promoção 
turística e reforço identitário;  

� Reforçar a sustentabilidade do sector da cultura pela estruturação de uma 
rede de serviços e equipamentos culturais que promova o acesso dos cidadãos 
à cultura; 

� Planear e implementar uma programação cultural em rede, diversificada e de 
qualidade, que contribua para a afirmação da AMP como destino de turismo 
cultural de excelência. 

� Potenciar a sustentação da oferta turística metropolitana sobre a marca 
"Porto" 

 

 PE03. 
Promover o Desporto e uma vida 
saudável 

� Promover o acesso de todos os cidadãos, em igualdade de oportunidades, à 
prática do desporto, de forma adequada a um desenvolvimento e manutenção 
da saúde, em todas as etapas do crescimento da pessoa humana (infância, 
juventude, idade adulta, inactividade profissional e ocaso da vida); 

� Criação e desenvolvimento de equipamentos e práticas desportivas. 

 

 PE04. 
Promover a qualidade global dos 
serviços de Saúde 

� Promover a eficácia e a eficiência do funcionamento e da prestação de 
serviços de saúde numa articulação optimizada entre os diversos níveis de 
diagnóstico, rastreio e tratamento, num integral e racional aproveitamento 
das modernas tecnologias de diagnóstico, prevenção e tratamento, incluindo a 
prestação de serviços de saúde primários, preventivos, continuados e 
paliat ivos; 

� Organização da rede de equipamentos de prestação de serviços integrados de 
saúde. 

 

 PE05. 
Reforçar a Mobilidade 
Metropolitana 

� Articular a rede de infra-estruturas rodoviárias, promovendo a coesão 
territorial e garantindo uma melhor acessibilidade externa e interna. 

� Proceder à consolidação da rede do Metro do Porto. 

� Potenciar um aumento significativo da área de influência do aeroporto através 
da sua integração directa com a rede ferroviária de alta velocidade 

� Promover a construção de um terminal de passageiros para cruzeiros; 

� Garantir a ligação ferroviária rápida, em s istema misto de carga e 
passageiros, fomentando a importância da AMP como plataforma logística.  

� Promover a mobilização dos municípios para adoptarem um plano de 
eliminação de barreiras arquitectónicas. 

 

 PE06. 
Promover a Requalificação 
Urbana 

� Reforço da atractividade das cidades através da preservação e valorização de 
espaços de excelência urbana. 

� Qualificação do ambiente urbano e dos factores determinantes da qualidade 
de vida da população. 

� Revitalização socioeconómica de espaços urbanos degradados. 

� Promoção da coesão e da inclusão sociais, da integração e da igualdade de 
oportunidades das diferentes comunidades que constituem a cidade. 
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PROGRAMA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMP 

Reforço da Competitividade, Maior Coesão Social, e Qualificação Ambiental 

 

 PE07. 
Modernizar a Administração 
Local para Reduzir os Custos de 
Contexto do Serviço Público 

� Constituir exemplo das melhores práticas no sector da administração pública, 
dinamizando a competição positiva entre serviços, promovendo a qualidade, a 
rentabilidade e a excelência. 

� Transformar a administração em factor de desenvolvimento da sociedade e de 
competitividade. 

� Certificação a 100% dos Serviços Autárquicos. 

� Rede Integrada de Lojas do Munícipe e do Investidor 

 

 PE08. 
Promover a Sustentabilidade 
Energética e Ambiental 

� Desenvolvimento sustentado do território, nas vertentes ambientais, de 
abastecimento de água à população, de saneamento básico e tratamento de 
águas, energias renováveis, drenagem e tratamento de resíduos, visando a 
preservação dos recursos naturais, como também a saúde pública; 

� Recriar a nível metropolitano os meios adequados para promover a criação de 
serviços que permitam dar resposta adequada, eficiente e eficaz aos 
problemas ambientais diagnosticados. 

 

 PE09. 
Promover o Desenvolvimento 
Económico e a Captação de 
Investimento diferenciador 

� Reforçar a competit ividade, tornando-a uma comunidade inovadora, 
territorialmente ordenada, respeitadora dos valores ambientais. 

� Rede metropolitana de Parques de Ciência e Tecnologia, Centros Tecnológicos, 
e de Parques Empresariais, com uma gestão e promoção em rede. 

� Com rede de telecomunicações de alto débito, e com recurso a tecnologias 
limpas e eco-eficientes, na perspectiva da sustentabilidade energética e 
ambiental. 

 

 PE10. 
Desenvolver Redes Sociais como 
factor de coesão 

� Concretização de uma rede social, a nível de infância, juventude, idade adulta 
e idade inactiva, profissionalmente, prevenindo e evitando a exclusão social; 

� Prevenção e luta contra a pobreza, a marginalidade e toxicodependência, 
mediante a art iculação de um modelo intergeracional de aproximação da 
população combatendo a inactividade, o imobilismo, a dependência e a 
exclusão social; 

� Estabelecer uma rede social de inclusão para apoiar as comunidades 
desfavorecidas, dependentes e deficientes, assegurando respostas a direitos 
básicos de carácter social, bem como da segurança das pessoas; 

� Promover a integração de pessoas toxicodependentes, imigrantes e seus 
descendentes; 

 

 PE11. 
Prevenção, Gestão e 
Monitorização de 
Riscos Naturais e Tecnológicos. 

� Identificar, quantificar e gerir os riscos existentes no território da AMP de 
forma a minimizar os mesmos; 

� Formar e Informar a população sobre Riscos, dotando-as de meios de reacção 
e sentido de responsabilidade; 

� Mitigar os potenciais danos causados pela ocorrência de um fenómeno; 

� Partilhar as responsabilidades. 
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3.3. Articulação com a Programação do POR Norte 
 

Procura-se aqui sistematizar a matriz de análise e de relação entre as prioridades estratégicas 

identificadas pela AMP, com a necessária coerência com a estratégia de nível regional, evidenciando 

níveis de coerência e articulação: 

 

� as Prioridades Estratégicas do Programa Operacional Regional do Norte 

 

� A redução dos custos de contexto, e a promoção do desenvolvimento económico e a 

captação de investimento diferenciador contemplados no Eixo I. Competitividade, inovação 

e conhecimento. 

 

� A cultura e o património como factores de desenvolvimento e diferenciação, e a 

dinamização do turismo como factores de II. Valorização económica de recursos 

específicos. 

 

� A educação, o desporto, a saúde, a sustentabilidade ambiental e as redes sociais como 

elementos de III. Valorização e qualificação ambiental e territorial. 

 

� O reforço da mobilidade metropolitana e a promoção da regeneração urbana como 

contribuintes para a IV. Qualificação do sistema urbano. 

 

� A modernização da administração local enquanto elemento dinamizador da V. Capacitação 

institucional regional. 
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Quadro 1. Articulação das Prioridades Estratégicas da AMP com as Prioridades Estratégicas do PO Regional. 

Prioridades 

Estratégicas 

da AMP 

Prioridades Estratégicas do PO Regional 

I. Promoção da 
competitividade, 
inovação e 
conhecimento 

II. Valorização 
económica de 
recursos 
específicos 

III. Valorização 
e qualificação 
ambiental e 
territorial 

IV. 
Qualificação 
do sistema 
urbano 

V. 
Capacitação 
institucional 
regional 

PE 01.   �   

PE 02.  � �   

PE 03.   �   

PE 04.   �   

PE 05.    �  

PE 06.    �  

PE 07. �    � 

PE 08.   �   

PE 09. �     

PE 10.   �   

PE 11.   �   

01. Educação.  |  02. Cultura, Património e Turismo.  |  03. Desporto.  |  04. Saúde.  |  05. Mobilidade.  |  06. Regeneração Urbana.  |  07. Modernização 

Administrativa e Redução dos Custos de Contexto.  |  08. Sustentabilidade Ambiental.  |  09. Desenvolvimento Económico.  |  10. Redes Sociais.  |  11. Riscos 

Naturais e Tecnológicos. 
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4 - Estrutura da Subvenção Global 
 

4.1. Apresentação 
 

No quadro seguinte indica-se a estrutura da Subvenção Global, e os montantes de financiamento 

comunitário previsto para cada domínio de intervenção e para cada eixo do POR Norte. 

 

Quadro 2. Estrutura da Subvenção Global da AMP e respectivos montantes por domínios e eixos de actuação. 

Contratualização com Subvenção Global 
Área Metropolitana do Porto 

Financiamento 
Comunitário 

(Euros) 

NUTS III – Grande Porto e Entre Douro e Vouga 173 482 594 € 

Eixo Prioritário I – Competitividade, Inovação e Conhecimento 8 614 688 € 

Áreas de Acolhimento Empresarial e Logística 8 614 688 € 

Eixo Prioritário II – Valorização Económica de Recursos Específicos 10 522 400 € 

Acções Integradas de Valorização Territorial 10 522 400 € 

Eixo Prioritário III – Valorização e Qualificação Ambiental e Territorial 97 818 627 € 

Ciclo Urbano da Água 14 761 331 € 

Optimização de Gestão de Resíduos 1 085 036 € 

Requalificação da Rede Escolar de 1.º CEBiclo do Ensino Básico e da 
Educação Pré-Escolar (*) 

81 972 260 € 

Eixo Prioritário IV – Qualificação do Sistema Urbano 46 123 417 € 

Variantes a centros urbanos. Planos de Mobilidade Urbana Sustentável 20 778 812 € 

Qualificação do sistema de transportes públicos de passageiros. Eliminação 
de pontos negros de sinistralidade 

5 741 119 € 

Acções Piloto de Valorização Integrada da Rede e Sistemas de Transportes 
Colectivos em Meio Rural 

19 603 486 € 
Intervenções estruturantes em cais fluviais e vias navegáveis 

Qualificação dos Níveis de Serviço da Rede de EENN e EEMM 

Eixo Prioritário V - Governação e Capacitação Institucional 10 403 461 € 

Racionalização dos modelos de organização e gestão da AP. Administração 
em rede. Balcões multiserviços móveis 

4 546 164 € 

Projectos / iniciativas inovadoras e de elevado efeito demonstrativo de 
valorização regional e local 

5 857 297 € 
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(*) Valor FEDER considerado no âmbito da Subvenção Global. O valor FEDER programado ascende a 120.540.000,00 Euros conforme 
ficha tipológica de rede apresentada na página 39. 

Tendo em conta os valores constantes na tabela acima, os recursos a disponibilizar para a Área 

Metropolitana do Porto, através da subvenção global, totalizam os 173 482 594 Euros de financiamento 

comunitário, de acordo com o anexo ao Convite para Apresentação de Propostas de PTD, respeitando o 

montante atribuído às operações no âmbito da rede escolar, 81 972 260 Euros, e 91 510 334 Euros 

destinados para o conjunto das restantes tipologias contratualizáveis. 
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4.2. Eixo Prioritário I – Competitividade, Inovação e Conhecimento 
 

4.2.1. Áreas de Acolhimento Empresarial e Logística 

 

                                 

 Tipologia:   Áreas de Acolhimento Empresarial e Logística  
                                 
 Área Territorial:  Área Metropolitana do Porto  
                                 
 Eixo Estratégico: PE09. 

Promover o Desenvolvimento Económico e a Captação de Investimento diferenciador 
 

                                 
 

Impacto: 
   

PIM - Projectos de Interesse Metropolitano: Rede metropolitana de Parques de Ciência 
e Tecnologia, Centros Tecnológicos, e de Parques Empresariais Estruturantes 

 

                                 
 Eixo ON.2   Eixo Prioritário I – Competitividade, Inovação e Conhecimento  
                                 
 Regulamento:  Áreas de Acolhimento Empresarial e Logística  
                                 
 Taxa de Financiamento: 70%  
                                 
 Descrição:                            

 

Perante o desafio de um novo paradigma de competitividade, que obriga a uma maior capacidade 
académica, científica e tecnológica das pessoas e das empresas, e a uma nova cultura empresarial 

baseada na inovação, na competência e no empreendedorismo, a AMP identificou este vector de acção 
como uma das suas prioridades estratégicas, numa base de qualificação do território, e no âmbito de uma 
actuação metropolitana e municipal, contribuindo para a qualificação das vantagens comparativas da 

atracção das actividades económicas e dos investimentos, na sua área territorial. 

Esta rede visa promover acções territorializadas e institucionais, num quadro de facilitação das sinergias 
entre o tecido científico, económico e empresarial, para a mudança do modelo produtivo vigente para um 

outro assente na intensificação tecnológica, na inovação e no empreendedorismo. 

Consolidação de uma rede de Parques de Ciência e Tecnologia, promovendo a intensificação tecnológica, o 
empreendedorismo e o aparecimento de “clusters” em domínios como as Biociências e as Engenharias 
Emergentes. 

Reorganização de uma rede estruturante de parques empresariais, que diferencie positivamente a 
actividade empresarial, disponibilize espaços de sinergias e fortaleça a ligação da Universidade à actividade 
económica. 

 

                                 
 Indicadores de Realização:        Indicadores de Resultado:        

 71 ha de área infra-estruturada  60% de área ocupada nos espaços 
intervencionados 

 

                                 
 Cronograma de Execução:  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  
                                 
 Fundos Comunitários:  Contrapartida Nacional  Investimento Total  

 8.614.688,00 €  3.692.009,14 €  12.306.697,14 €  
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4.3. Eixo Prioritário II – Valorização Económica de Recursos Específicos 
 

4.3.1. Acções Integradas de Valorização Territorial 

 

                                 

 Tipologia:   Promoção da oferta de espaços ordenados para a localização industrial  
                                 
 Área Territorial:  Área Metropolitana do Porto  
                                 
 Eixo Estratégico: PE09. Promover o Desenvolvimento Económico e a Captação de Investimento 

diferenciador 
 

                                 
 Impacto:    Rede de Áreas de Acolhimento Empresarial  
                                 
 Eixo ON.2   Eixo Prioritário II – Valorização Económica de Recursos Específicos  
                                 
 Regulamento:  Valorização Económica dos Recursos Específicos  
                                 
 Taxa de Financiamento: 70%  
                                 
 Descrição:                            

 

Realização de operações integradas de reorganização e requalificação de zonas industriais e de actividades, 

numa lógica condominial, de ordenamento e acolhimento empresarial, abrangendo componentes infra-
estruturais, de equipamento, de logística, de investigação e desenvolvimento, e de promoção do 
acolhimento industrial e do ordenamento espacial. 

Pretende-se fomentar uma modernização dos sectores económicos tradicionais, através da adopção de 
melhores processos de fabrico, logística, distribuição, organização ou marketing. 

Modernização a efectuar tendo em conta a valorização ambiental do território, recorrendo ao uso de 

tecnologias limpas e eco-eficientes, através da utilização de energias renováveis. 

A reestruturação destas áreas industriais deverá ainda incluir incubadoras multi-objectivos. 

 

                                 
 Indicadores de Realização:        Indicadores de Resultado:        

 
53 ha de área infra-estruturada para localização de 
actividades 

 60% de área ocupada nas operações apoiadas  

                                 
 Cronograma de Execução:  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  
                                 
 Fundos Comunitários:  Contrapartida Nacional  Investimento Total  

 10.522.400,00 €  4.509.600,00 €  15.032.000,00 €  
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4.4. Eixo Prioritário III – Valorização e Qualificação Ambiental e 

Territorial 
 

4.4.1. Ciclo Urbano da Água 

 

                                 

 Tipologia:   Abastecimento de Água e Saneamento  
                                 
 Área Territorial:  Área Metropolitana do Porto  
                                 
 Eixo Estratégico: 

PE08. 
Promover a Sustentabilidade Energética e Ambiental 

 

                                 
 

Impacto: 
   

PIM – Projecto de Interesse Metropolitano: Cobertura a 100% de Abastecimento de 
Água e Saneamento + Redes de Serviços e Sistemas Ambientais de Proximidade  

                                 
 Eixo ON.2   Eixo Prioritário III – Valorização e Qualificação Ambiental e Territorial  
                                 
 Regulamento:  Ciclo Urbano da Água  
                                 
 Taxa de Financiamento: 70%  
                                 
 Descrição:                            

 

Completar a rede de águas e saneamento, como serviço básico essencial e proceder à renovação de 
algumas estruturas obsoletas, constituem o projecto de interesse metropolitano no âmbito do 
abastecimento de água e saneamento na AMP, providenciando um conjunto de acções e investimentos no 

sistema estruturante que permitam satisfazer quantitativamente e qualitativamente os níveis de 
atendimento, tendencialmente possibilitando servir toda a população do território. 

O objectivo definido para o Abastecimento de Água e Saneamento é a aproximação tendencial à cobertura 

total, tentando obter níveis de atendimento da população de 100%, quer no que se refere ao 
abastecimento de água, quer à drenagem de águas residuais, com metas que apontam para a finalização 
das respectivas redes. 

 

                                 
 Indicadores de Realização:        Indicadores de Resultado:        

 
306 km de rede de abastecimento de água e 
drenagem de águas residuais; 
6 reservatórios construídos /remodelados 

 
+275.000 pessoas servidas por sistemas de 
abastecimento /drenagem de águas; 
4.800 m3 de volume de água em reservatórios 

 

                                 
 Cronograma de Execução:  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  
                                 
 Fundos Comunitários:  Contrapartida Nacional  Investimento Total  

 14.761.331,00 €  6.326.284,71 €  21.087.615,71 €  
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4.4.2. Optimização de Gestão de Resíduos 

 

                                 

 Tipologia:   Optimização de Gestão de Resíduos  
                                 
 Área Territorial:  Área Metropolitana do Porto  
                                 
 Eixo Estratégico: 

PE08. 
Promover a Sustentabilidade Energética e Ambiental  

                                 
 Impacto:    PIM – Projecto de Interesse Metropolitano: Recolha, Tratamento e Valorização de 

Resíduos Sólidos Urbanos + Redes de Serviços e Sistemas Ambientais de Proximidade 
 

                                 
 Eixo ON.2   Eixo Prioritário III – Valorização e Qualificação Ambiental e Territorial  
                                 
 Regulamento:  Optimização de Gestão de Resíduos  
                                 
 Taxa de Financiamento: 60%  
                                 
 Descrição:                            

 

Resíduos Sólidos Urbanos: acções que visem intensificar a redução, reciclagem e reutilização de resíduos 

sólidos urbanos através da prevenção da sua produção, da optimização das redes de recolha selectiva e da 
melhoria do comportamento ambiental dos cidadãos. 

 

                                 
 Indicadores de Realização:        Indicadores de Resultado:        

 Acções de optimização de gestão de resíduos  População abrangida pelas acções  
                                 
 Cronograma de Execução:  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  
                                 
 Fundos Comunitários:  Contrapartida Nacional  Investimento Total  

 1.085.036,00 €  723.357,33 €  1.808.393,33 €  
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4.4.3. Rede Escolar do 1.º Ciclo e Pré-Escolar 

 

                                 

 Tipologia:   Rede Escolar do 1.º CEB e do Pré-escolar  
                                 
 Área Territorial:  Área Metropolitana do Porto  
                                 
 Eixo Estratégico: PE01. Educação como factor de competitividade e de coesão social  
                                 
 

Impacto: 
   

Rede de Serviços de Proximidade: 
Rede Educativa do Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico  

                                 
 Eixo ON.2   Eixo Prioritário III – Valorização e Qualificação Ambiental e Territorial  
                                 
 Regulamento:  Rede Escolar do 1.º CEB e do Pré-escolar  
                                 
 Taxa de Financiamento: 70%  
                                 
 Descrição:                            

 

Promoção de um Ensino de Elevada Qualidade, nomeadamente no investimento nas condições infra-
estruturais e de equipamentos, no desenvolvimento de complementaridades educativas e pedagógicas, 
numa lógica de actuação metropolitana de racionalização e qualificação da rede escolar promovendo a 

proximidade e a equidade dos cidadãos aos principais bens e serviços na área educativa. 

Integra os projectos e as acções que visam a requalificação e modernização do Parque Escolar do 1º Ciclo 
do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar, promovendo a utilização de edifícios escolares dotados de 

elevada qualidade arquitectónica e funcional que possibilitem um eficaz reordenamento da rede educativa 
e contribuam para a melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos. 

Objectivo programático: 

- eliminação a 100% de salas modulares; 
- eliminação a 100% de regimes duplos. 

 

                                 
 Indicadores de Realização:        Indicadores de Resultado:        

 
1722 salas construídas /remodeladas; 
102 centros escolares 

 
16.394 alunos abrangidos pelas intervenções 
apoiadas 

 

                                 
 Cronograma de Execução:  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  
                                 
 Fundos Comunitários:  Contrapartida Nacional  Investimento Total  

 120.540.000,00 €  51.660.000,00 €  172.000.000,00 €  

                                 
 

NOTA: Embora os valores apresentados sejam superiores as valores disponíveis para a contratualização, dado o 

compromisso do Primeiro-Ministro perante o Presidente da AMP e o Presidente da Autoridade de Gestão do PO 

Norte / CCDRN, não foi introduzida, nesta fase, nenhuma restrição aos projectos na área da educação na AMP. 
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4.5. Eixo Prioritário IV – Qualificação do Sistema Urbano 
 

4.5.1. Mobilidade Urbana 

 

                                 

 Tipologia:   Variantes a centros urbanos. Planos de Mobilidade Urbana Sustentável  
                                 
 Área Territorial:  Área Metropolitana do Porto  
                                 
 Eixo Estratégico: PE.05 Reforçar a Mobilidade Metropolitana  
                                 
 Impacto:    Rede de Serviços de Mobilidade, Acessibilidade e Transportes  
                                 
 Eixo ON.2   Eixo Prioritário IV – Qualificação do Sistema Urbano  
                                 
 Regulamento:  Mobilidade Territorial  
                                 
 Taxa de Financiamento: 70%  
                                 
 Descrição:                            

 

Ao nível da mobilidade, acessibilidade e transportes em meio urbano, podem assim identificar-se quatro 
grandes vertentes para o aumento da sua competitividade e urbanidade no domínio dos transportes e da 
mobilidade. 

Promoção da mobilidade urbana, orientada para a melhoria da eficiência dos transportes e mobilidade nos 
principais núcleos do sistema urbano regional, através de: (+) sistemas de transportes urbanos e 
suburbanos em sítio próprio; (+) realização de variantes a centros urbanos; (+) desenvolvimento de 

acções de qualificação dos sistemas de transportes públicos de passageiros; (+) eliminação de pontos de 
acumulação de sinistralidade rodoviária urbana; (+) concretização de planos de mobilidade urbana 
sustentável e consequente reorientação de espaços canal para a multimodalidade (percursos pedonais e 

ciclovias, promoção do transporte público, acesso aos transportes públicos por pessoas de mobilidade 
reduzida, promoção da interoperabilidade e da intermobilidade); (+) apoio a acções complementares nos 
domínios da logística e da micrologística urbana e a investimentos nas redes integradas de centros 

coordenadores de transportes, portos e aeródromos fundamentais para o reforço e qualificação da rede 
urbana. 

 

                                 
 Indicadores de Realização:        Indicadores de Resultado:        

 
N.º de acções de promoção de mobilidade urbana. 
km de rede viária intervencionada 

 
Pessoas abrangidas pelas acções de promoção de 
mobilidade. Redução do tempo de percurso. 

 

                                 
 Cronograma de Execução:  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  
                                 
 Fundos Comunitários:  Contrapartida Nacional  Investimento Total  

 20.778.812,00 €  8.905.205,14 €  29.684.017,14 €  
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 Tipologia:   
Qualificação do sistema de transportes públicos de passageiros. Eliminação 
de pontos negros de sinistralidade 

 

                                 
 Área Territorial:  Área Metropolitana do Porto  
                                 
 Eixo Estratégico: PE.05 Reforçar a Mobilidade Metropolitana  
                                 
 Impacto:    Rede de Serviços de Mobilidade, Acessibilidade e Transportes  
                                 
 Eixo ON.2   Eixo Prioritário IV – Qualificação do Sistema Urbano  
                                 
 Regulamento:  Mobilidade Territorial  
                                 
 Taxa de Financiamento: 70%  
                                 
 Descrição:                            

 

Ao nível da mobilidade, acessibilidade e transportes em meio urbano, podem assim identificar-se quatro 

grandes vertentes para o aumento da sua competitividade e urbanidade no domínio dos transportes e da 
mobilidade. 

Promoção da mobilidade urbana, orientada para a melhoria da eficiência dos transportes e mobilidade nos 
principais núcleos do sistema urbano regional, através de: (+) sistemas de transportes urbanos e 

suburbanos em sítio próprio; (+) realização de variantes a centros urbanos; (+) desenvolvimento de 
acções de qualificação dos sistemas de transportes públicos de passageiros; (+) eliminação de pontos de 
acumulação de sinistralidade rodoviária urbana; (+) concretização de planos de mobilidade urbana 

sustentável e consequente reorientação de espaços canal para a multimodalidade (percursos pedonais e 
ciclovias, promoção do transporte público, acesso aos transportes públicos por pessoas de mobilidade 
reduzida, promoção da interoperabilidade e da intermobilidade); (+) apoio a acções complementares nos 

domínios da logística e da micrologística urbana e a investimentos nas redes integradas de centros 
coordenadores de transportes, portos e aeródromos fundamentais para o reforço e qualificação da rede 
urbana. 

 

                                 
 Indicadores de Realização:        Indicadores de Resultado:        

 N.º de acções de promoção de mobilidade urbana. 
km de rede viária intervencionada 

 Pessoas abrangidas pelas acções de promoção de 
mobilidade. Redução do tempo de percurso. 

 

                                 
 Cronograma de Execução:  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  
                                 
 Fundos Comunitários:  Contrapartida Nacional  Investimento Total  

 5.741.119,00 €  2.460.479,57 €  8.201.598,57 €  
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4.5.2. Conectividade do Sistema Urbano Regional 

 

                                 

 Tipologia:   

Acções Piloto de Valorização Integrada da Rede e Sistemas de Transportes 
Colectivos em Meio Rural 
Intervenções estruturantes em cais fluviais e vias navegáveis 
Qualificação dos Níveis de Serviço da Rede de EENN e EEMM 

 

                                 
 Área Territorial:  Área Metropolitana do Porto  
                                 
 Eixo Estratégico: PE.05 Reforçar a Mobilidade Metropolitana  
                                 
 

Impacto: 
   

Projecto de Interesse Metropolitano: 
Conectividade do Sistema Urbano Metropolitano 

 

                                 
 Eixo ON.2   Eixo Prioritário IV – Qualificação do Sistema Urbano  
                                 
 Regulamento:  Mobilidade Territorial  
                                 
 Taxa de Financiamento: 70%  
                                 
 Descrição:                            

 

Ao nível da mobilidade, acessibilidade e transportes em meio urbano, podem assim identificar-se quatro 

grandes vertentes para o aumento da sua competitividade e urbanidade no domínio dos transportes e da 
mobilidade. 

Promoção da mobilidade urbana, orientada para a melhoria da eficiência dos transportes e mobilidade nos 

principais núcleos do sistema urbano regional, através de: (+) sistemas de transportes urbanos e 
suburbanos em sítio próprio; (+) realização de variantes a centros urbanos; (+) desenvolvimento de 
acções de qualificação dos sistemas de transportes públicos de passageiros; (+) eliminação de pontos de 
acumulação de sinistralidade rodoviária urbana; (+) concretização de planos de mobilidade urbana 

sustentável e consequente reorientação de espaços canal para a multimodalidade (percursos pedonais e 
ciclovias, promoção do transporte público, acesso aos transportes públicos por pessoas de mobilidade 
reduzida, promoção da interoperabilidade e da intermobilidade); (+) apoio a acções complementares nos 

domínios da logística e da micrologística urbana e a investimentos nas redes integradas de centros 
coordenadores de transportes, portos e aeródromos fundamentais para o reforço e qualificação da rede 
urbana. 

 

                                 
 Indicadores de Realização:        Indicadores de Resultado:        

 N.º de acções de promoção de mobilidade urbana. 
km de rede viária intervencionada 

 Pessoas abrangidas pelas acções de promoção de 
mobilidade. Redução do tempo de percurso. 

 

                                 
 Cronograma de Execução:  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  
                                 
 Fundos Comunitários:  Contrapartida Nacional  Investimento Total  

 19.603.486,00 €  8.401.494,00 €  28.004.980,00 €  

                                 
 



 

 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 

Proposta para Contratualização com Subvenção Global | Agosto-Novembro 2008 

 pág. 40 / 63 

 

4.6. Eixo Prioritário V – Governação e Capacitação Institucional 
 

4.6.1. Modernização do Governo Electrónico e melhoria da relação das empresas e dos 

cidadãos com a Administração Desconcentrada e Local 

 

                                 

 Tipologia:   Modernização Administrativa e Redução dos Custos de Contexto  
                                 
 Área Territorial:  Área Metropolitana do Porto  
                                 
 Eixo Estratégico: PE.07 Modernização Administrativa e Redução dos Custos de Contexto  
                                 
 

Impacto: 
   

Projecto de Interesse Metropolitano: Certificação a 100% dos Serviços Autárquicos + 
Rede de Serviços da Administração Pública Local 

 

                                 
 Eixo ON.2   Eixo Prioritário V – Governação e Capacitação Institucional  
                                 
 Regulamento:  Modernização Administrativa  
                                 
 Taxa de Financiamento: 60%  
                                 
 Descrição:                            

 

A estratégia da AMP consagrou como uma das suas Prioridades Estratégicas de intervenção segundo a qual 

as autarquias devem constituir exemplo das melhores práticas no sector da administração pública, numa 
perspectiva de carácter instrumental ao serviço de um objectivo maior, que é o de transformar a 
administração em factor de desenvolvimento da sociedade e de competitividade. 

Certificação a 100% dos Serviços Autárquicos - Assumindo o relevo de projecto de interesse 

metropolitano, engloba todo o conjunto de acções contribuintes e qualificantes para o processo de 
certificação, enquanto garante dos níveis de qualidade da prestação de serviços aos cidadãos e às 
empresas /instituições. 

Rede Integrada de Lojas do Munícipe e do Investidor - Rede eficaz e que sirva efectivamente os interesses 
dos cidadãos e das empresas estruturada em função das características físicas e funcionais do espaço onde 
se integra, com 3 níveis hierárquicos: Lojas Municipais, Postos de Atendimento e Lojas Virtuais. Rede 

interna que integre a totalidade dos serviços disponibilizados nas Lojas aos respectivos departamentos, 
que operam numa estrutura informatizada. A criação de Lojas Virtuais estará dependente da 
informatização de procedimentos, e esta última da desmaterialização dos processos. 

 

                                 
 Indicadores de Realização:        Indicadores de Resultado:        

 6 projectos de modernização administrativa  422.631 pessoas abrangidas pelas acções de 
modernização administrativa 

 

                                 
 Cronograma de Execução:  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  
                                 
 Fundos Comunitários:  Contrapartida Nacional  Investimento Total  

 4.546.164,00 €  3.030.776,00 €  7.576.940,00 €  
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4.6.2. Promoção e Capacitação Institucional 

 

                                 

 Tipologia:   
Projectos / iniciativas inovadoras e de elevado efeito demonstrativo de 
valorização regional e local  

                                 
 Área Territorial:  Área Metropolitana do Porto  
                                 
 Eixo Estratégico: PE.07 Modernização Administrativa e Redução dos Custos de Contexto  
                                 
 Impacto:    Projecto de Interesse Metropolitano: Certificação a 100% dos Serviços Autárquicos + 

Rede de Serviços da Administração Pública Local 
 

                                 
 Eixo ON.2   Eixo Prioritário V – Governação e Capacitação Institucional  
                                 
 Regulamento:  Promoção e Capacitação Institucional  
                                 
 Taxa de Financiamento: 70%  
                                 
 Descrição:                            

 

Promoção de projectos/iniciativas inovadoras e de elevado efeito demonstrativo de valorização regional e 

local que permitam densificar e qualificar redes de instituições regionais no exercício de funções, 
designadamente, nos domínios dos serviços às empresas, informação de apoio ao desenvolvimento, 
dinamização turística, desenvolvimento rural e local, promoção de produtos regionais ou de fileiras 

produtivas, cultura e artesanato e cooperação e promoção externa, promoção e sensibilização ambiental 
(por exemplo, Agendas XXI), promoção e produção de conteúdos regionais e formação para a inovação 
organizacional (por exemplo, concepção e gestão de projectos, gestão e inovação nas instituições, 

prospectiva e planeamento regional e local, estudos de mercado) que permita reforçar e qualificar as 
principais entidades de suporte ao desenvolvimento da Região, promovendo, em simultâneo, uma certa 
reengenharia institucional (através, por exemplo, de parcerias público-público e público-privado). 

 

                                 
 Indicadores de Realização:        Indicadores de Resultado:        

 2 projectos / iniciativas inovadoras  8 instituições envolvidas  
                                 
 Cronograma de Execução:  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  
                                 
 Fundos Comunitários:  Contrapartida Nacional  Investimento Total  

 5.857.297,00 €  2.510.270,14 €  8.367.567,14 €  
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5 - Plano de Investimento 
 

O montante global de FEDER da Subvenção Global para a Área Metropolitana do Porto é de 

173.482.593,00 Euros, a que corresponde, previsivelmente, nos termos da programação elaborada, a 

um investimento total de 247.832.275,71 Euros. 

 

A estes valores, e em função do compromisso público do Primeiro-Ministro e do Governo Português no 

âmbito da rede escolar, poderão adicionar-se outros montantes e instrumentos financeiros necessários 

à concretização integral do programa de acção para a educação. 

 

Havendo a repartição fixada à partida entre apoios financeiros para um conjunto de tipologias de 

operações e um montante definido especificamente para a educação, importa realçar que o montante 

FEDER para a generalidade das tipologias contratualizáveis é de 91.510.333,00 Euros, correspondendo a 

um investimento total de 130.729.047,14 Euros. 

 

O montante adstrito à rede escolar tem uma dotação de 81.972.260,00 Euros de FEDER, 

correspondendo a um investimento total de 117.103.228,57 Euros. A estes valores, conforme referido 

atrás, poderão somar-se outras verbas, que em função da programação efectuada, correspondem a 

uma necessidade adicional de 38.567.740,00 Euros de FEDER. 

 

A repartição orçamental do montante do fundo estrutural da dotação da Subvenção Global, por Eixo 

Prioritário do POR Norte é a seguinte: 4,97% para o EP1 – Competitividade, Inovação e Conhecimento; 

6,07% para o EP2 – Valorização Económica de Recursos Específicos; 56,39% para o EP3 – Valorização e 

Qualificação Ambiental e Territorial; 26,59% para o EP4 – Qualificação do Sistema Urbano; e 6,00% para 

o EP5 - Governação e Capacitação Institucional. 

 

Nos quadros seguintes apresenta-se o plano de financiamento da Subvenção Global da Área 

Metropolitana do Porto. Estes quadros de programação financeira referem-se, por um lado, à 

contribuição do FEDER por Ano e, por outro lado, à quantificação, por Eixo Prioritário do POR Norte, do 

Financiamento Comunitário, da Contrapartida Nacional, do Financiamento Total e da Taxa de Co-

financiamento. 
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As Taxas de Co-financiamento apresentadas nos quadros seguintes correspondem às taxas médias 

programadas por Eixo Prioritário do POR Norte e não prejudicam, naturalmente, as respectivas taxas 

aplicáveis aos regulamentos específicos que enquadram as tipologias de operações contratualizáveis. 

 

 

 

Quadro 3. Plano de financiamento da Subvenção Global da Área Metropolitana do Porto. 

Eixos do 
POR Norte 

Financiamento 
Comunitário 

Contrapartida 
Nacional 

Financiamento 
Total 

Taxa de Co-
financiamento 

Média 

% 
Financiamento 
Comunitário 

Eixo I. 8.614.688,00 3.692.009,14 12.306.697,14 0,70 4,97 

Eixo II. 10.522.400,00 4.509.600,00 15.032.000,00 0,70 6,07 

Eixo III. 97.818.627,00 42.180.610,62 139.999.237,62 0,70 56,39 

Eixo IV. 46.123.417,00 19.767.178,71 65.890.595,71 0,70 26,59 

Eixo V. 10.403.461,00 5.541.046,14 15.944.507,14 0,65 6,00 

Total 173.482.593,00 75.690.444,62 249.173.037,62 0,70 100,0 

 

 

 

Quadro 4. Plano de investimento anual. 

Anos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

FEDER 

Euros 

0,00 40.278.144,08 40.278.144,08 40.278.144,08 17.549.387,31 17.549.387,31 17.549.387,31 

0,0% 24,8% 24,8% 24,8% 8,5% 8,5% 8,5% 

129.284.035,76 44.198.557,24 

173.482.593,00 
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Quadro 5. Plano de financiamento anual. 

Anos 
Financiamento 
Comunitário Contrapartida Nacional Financiamento Total 

2007 0,00 0,00 0,00 

2008 43.094.678,59 18.873.011,62 61.967.690,20 

2009 43.094.678,59 18.873.011,62 61.967.690,20 

2010 43.094.678,59 18.873.011,62 61.967.690,20 

2011 14.732.852,41 6.357.136,59 21.089.989,00 

2012 14.732.852,41 6.357.136,59 21.089.989,00 

2013 14.732.852,41 6.357.136,59 21.089.989,00 

Total 173.482.593,00 75.690.444,62 249.173.037,62 
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6 - Disposições de Implementação 
 

6.1. Enquadramento Institucional 
 

A Grande Área Metropolitana do Porto é constituída 14 Municípios: os municípios de Espinho, 

Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia 

(antigos membros da Área Metropolitana do Porto) e os municípios de Arouca, Santa Maria da Feira, 

Santo Tirso, S. João da Madeira e Trofa (que solicitaram a adesão à GAMP na sequência da nova lei das 

áreas metropolitanas, Lei nº 10/2003 de 13 de Maio, cuja adesão foi aprovada na reunião da 

Assembleia Metropolitana do Porto de 28 de Janeiro de 2005). 

 

Entretanto, e de acordo com a definição da unidades territoriais, estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 

68/2008 de 14 de Abril, que enquadram a delimitação geográfica das associações de municípios, para 

cobrir integralmente o território das NUTS III do Grande Porto e de Entre Douro e Vouga, os municípios 

de Oliveira de Azeméis e de Vale de Cambra têm participado na Área Metropolitana do Porto, com o 

estatuto de membros observadores, aguardando a definição legislativa sobre o associativismo 

municipal, e que após a sua publicação integrarão a AMP como membros plenos. 

 

 

6.2. Estrutura de gestão e exercício das competências delegadas 
 

A gestão da Subvenção Global reger-se-á naturalmente pelo Regulamento (CE) nº 1083/2006 do 

Conselho relativo aos Fundos Estruturais e ao Fundo de Coesão - em particular pelo seu artigo 56º 

referente às subvenções globais – bem como pelo Regulamento (CE) nº 1080/2006 relativo ao FEDER. A 

nível nacional respeitará integralmente as disposições do Decreto-Lei nº 312/2007, de 17 de Setembro – 

em particular os seus artigos 63º e 64º referentes às subvenções globais - e do Regulamento Nacional do 

FEDER e do Fundo de Coesão aprovado pela Comissão Ministerial do QREN. 

 

De acordo com estas referências legais, e ainda conforme as Orientações para a Contratualização com 

subvenção global entre as autoridades de gestão dos Programas Operacionais Regionais e as associações 
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de municípios baseadas em NUT III, aprovadas por deliberação da Comissão Ministerial de Coordenação 

dos Programas Operacionais Regionais, de 19 de Maço de 2008, e o Convite para Apresentação de 

Propostas de Programas Territoriais de Desenvolvimento PTD/01/2008, a gestão da Subvenção Global 

das NUTS III do Grande Porto e de Entre Douro e Vouga será cometida à Área Metropolitana do Porto 

enquanto organização representativa dos seus municípios. 

 

Para o efeito, a Área Metropolitana do Porto assume o compromisso de implementar uma estrutura 

organizativa de gestão e implementação do Plano Territorial de Desenvolvimento, para assegurar, 

enquanto Organismo Intermédio contratualizante, o desempenho das competências que lhe forem 

delegadas nos termos da alínea d) do artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 312/2007, de 17 de Setembro. 

 

O exercício das competências delegadas serão desempenhadas pela Área Metropolitana do Porto com 

observância dos procedimentos conforme se encontrem previstos no “Manual de Procedimentos” do 

Sistema de Gestão e Controlo da Autoridade de Gestão do POR Norte. 

 

Dado que a Área Metropolitana do Porto integra duas unidades territoriais de NUTS III, o Grande Porto e 

o Entre Douro e Vouga, ao nível da estrutura de gestão e implementação da Subvenção Global, a AMP 

contará com a colaboração da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria, cujo modelo de 

articulação interna está devidamente previsto ao nível do organigrama funcional da gestão. 

 

A estrutura de gestão e implementação do Programa Territorial de Desenvolvimento, preconizada pela 

Área Metropolitana do Porto, estabelece também uma segregação entre as operações de selecção de 

candidaturas e as operações de verificação física e administrativa. 

 

Ressalvando a importância de criar uma organização interna que promova a participação e interacção 

entre os vários níveis hierárquicos de modo informal, no sentido de agilizar procedimentos e minimizar 

a burocracia, foi definido um organograma indicativo, para assegurar uma distribuição de 

responsabilidades entre os colaboradores afectos a esta estrutura de gestão, que se apresenta de 

seguida. 
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Esta estrutura de gestão será assim composta por duas Unidades Operacionais: 

 

1. A Unidade Operacional de Selecção e Contratualização assegurará as funções de: 

 

a. Apreciar a aceitabilidade e o mérito das candidaturas a financiamento pelo PO, 

assegurando designadamente que as operações são seleccionadas em conformidade com os 

critérios aplicáveis ao PO;  

b. Assegurar que são cumpridas as condições necessárias de cobertura orçamental das 

operações;  

c. Assegurar a organização dos processos de candidaturas de operações ao financiamento pelo 

PO, recolhendo e conservando todos os documentos comprovativos da verificação das 
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condições gerais e específicas de elegibilidade do(s) Beneficiário(s) e do projecto ao 

sistema de incentivo relevante;  

d. Garantir o cumprimento dos normativos aplicáveis, designadamente nos domínios da 

concorrência, da contratação pública, dos auxílios estatais, do ambiente e da igualdade de 

oportunidades;  

e. Assegurar a conformidade dos contratos de financiamento e dos termos de aceitação das 

operações apoiadas com a decisão de concessão do financiamento e o respeito pelos 

normativos aplicáveis; 

 

2. A Unidade Operacional de Verificação Física e Administrativa que assegurará as funções de: 

 

a. Verificar que foram fornecidos os produtos e os serviços financiados; 

b. Verificar a elegibilidade das despesas, identificando e justificando a natureza e o montante 

das despesas elegíveis e não elegíveis previstas nas candidaturas;   

c. Assegurar que as despesas declaradas pelos Beneficiários para as operações foram 

efectuadas no cumprimento das regras comunitárias e nacionais, podendo promover a 

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

comunitárias e nacionais de execução;  

d. Assegurar que os Beneficiários e outros organismos abrangidos pela execução das operações 

mantêm um sistema contabilístico separado ou um código contabilístico adequado para 

todas as transacções relacionadas com a operação sem prejuízo das normas contabilísticas 

nacionais;  

e. Celebrar contratos de financiamento relativos às operações aprovadas e acompanhar a 

realização dos investimentos. 

 

Como indicado no organograma apresentado, estas Unidades serão devidamente dotadas dos meios 

técnicos e humanos necessários para garantir uma boa e rigorosa gestão dos recursos comunitários do 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) postos à sua disposição. 

 

Estas Unidades serão ainda sujeitas a uma optimização de cariz territorial, com o objectivo de reduzir 

distâncias entre os beneficiários e os técnicos que procederão à análise das candidaturas. Ou seja, 

pretende-se criar uma dependência a funcionar nas instalações da AMP e outra a funcionar nas 

instalações da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria (AMTSM), que terá como 
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coordenador operacional o Dr. António Teixeira. O Dr. Vítor Pereira assumirá a coordenação 

operacional de ambas as dependências, ou seja, será o responsável operacional global. 

 

Mais precisamente, a função de coordenador operacional consiste na coordenação do trabalho e 

controlo da actividade dos técnicos operacionais que lhe estão afectos. Deverá fazer o 

acompanhamento do trabalho desenvolvido, analisar e prevenir constrangimentos que ponham em 

causa o cumprimento de prazos, controlar o cumprimento de todos os requisitos dos programas, etc. 

 

Na AMTSM serão desenvolvidas todas as diligências relativas aos projectos localizados na NUT III Entre 

Douro e Vouga, enquanto na AMP se ocuparão dos projectos localizados nos restantes concelhos da sua 

área de influência. 

 

A função de Coordenação Geral identificada no organograma refere-se à Coordenação Geral da 

Estrutura de Gestão, não se justificando que exista uma subdivisão por Unidade de Gestão. Esta função 

será desempenhada pelo responsável máximo da Estrutura de Gestão. 

 

O titular deste cargo deverá fazer um acompanhamento periódico do desenvolvimento da actividade 

desta Estrutura e decidir sobre as questões colocadas pelos Coordenadores Operacionais ou pelos 

Responsáveis pela Área Administrativa e Financeira (quanto a aspectos de gestão financeira, de gestão 

administrativa ou de organização de trabalho que excedam as competências de decisão dos respectivos 

cargos).  

 

Terá também a seu cargo o desempenho de todas as funções contratuais ligadas à gestão e 

acompanhamento da Subvenção Global, representando a Estrutura de Gestão do PTD perante a 

Autoridade de Gestão e o Gestor do Programa Operacional para todos os efeitos ligados à gestão. 

 

A Área Administrativa e Financeira terá como competências a gestão administrativa e financeira da 

Estrutura de Gestão do PTD, devendo registar e controlar todos os fluxos financeiros internos e 

elaborar os pedidos de pagamento da Estrutura à Autoridade de Gestão, fazer o controlo de 

procedimentos internos, como por exemplo, registo de deslocações, registo de correspondência 

recebida e emitida pela Estrutura, elaboração de actas de reuniões, etc. Prevê-se a criação de um 

cargo de responsável e de um cargo técnico para apoio administrativo. 
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Atempadamente serão elaboradas Fichas Individuais de cada um dos elementos afectos às funções 

definidas dentro da Estrutura de Gestão, identificando as respectivas qualificações e experiência 

profissional, no sentido de demonstrar que possuem as competências adequadas para desempenhar as 

funções que lhes estão atribuídas. 

 

Para a realização dos seus objectivos e acções, a Área Metropolitana do Porto poderá recorrer à 

contratação de bens e serviços, que serão assegurados com recurso ao sector privado, no respeito pelas 

normas da contratação pública. 

 

Este recurso a serviços especializados externos também foi previsto nos organogramas das Unidades de 

Gestão, sendo identificado como assessoria especializada em três áreas fundamentais, a área jurídica, 

a área de fundos comunitários (regulamentação, auditoria, fiscalização e controlo) e o gabinete de 

apoio técnico especializado que poderá abranger as mais diversas áreas de conhecimento (políticas 

territoriais de desenvolvimento, desenvolvimento sustentável, finanças economia e gestão, transportes 

e mobilidade, ambiente e sustentabilidade, ordenamento do território, etc.), de acordo com o âmbito 

dos projectos em análise (seja na fase de candidatura ou de verificação). 

 

Apresenta-se em seguida o Fluxograma exemplificando o modo de funcionamento planeado para a 

Estrutura de Gestão da AMP. 
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6.3. Assistência Técnica Associada à Contratualização 
 

Em conformidade com as “Orientações para a contratualização com subvenção global entre as 

autoridades de gestão dos Programas Operacionais Regionais e as associações de municípios baseadas 

em NUTS III”, e como forma de remunerar o exercício das competências delegadas pela Autoridade de 

Gestão, a Área Metropolitana do Porto apresentará ao eixo Assistência Técnica do POR Norte as devidas 

candidaturas. 

 

Ainda de acordo com as mesmas orientações o montante para a remuneração deste exercício de 

funções será aprovado de forma complementar ao contrato de subvenção global, e calculado em 

termos de taxas marginais face ao montante FEDER contratado. 

 

Desta forma, e face à dotação da subvenção global da Área Metropolitana do Porto a contratualizar, o 

montante a disponibilizar para a remuneração do exercício das funções delegadas ascende a 

1.884.825,94 Euros de FEDER. 

 

 

6.4. Monitorização e Avaliação 
 

A fim de promover uma gestão informada e eficiente da aplicação dos Fundos será dada particular 

importância à função de monitorização da Subvenção Global, para a qual contribuirão de forma 

articulada os indicadores de acompanhamento e desempenho e as avaliações de carácter estratégico 

ou operacional. 

 

A utilização de indicadores de acompanhamento e de desempenho – financeiros, de implementação, de 

realização física ou de produção de resultados – deverão proporcionar uma informação regular sobre o 

estado da respectiva execução. 
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INDICADORES DE REALIZAÇÃO E DE RESULTADO A CONSIDERAR METAS 

Eixo Tipologia Indicador Forma de cálculo Unid. 2010 2013 

Eixo I. 
Áreas de 

Acolhimento 
Empresarial 

Área de infra-estruturas / 
equipamentos em operações de 
acolhimento empresarial 

Somatório da área infra-
estruturada nos projectos 
apoiados 

ha 0 71 

Área ocupada nos espaços infra-
estruturados 

Área ocupada por empresas e 
serviços / total de m2 infra-
estruturados 

% 0 60 

Eixo II. 

Valorização 
Económica de 
Recursos 
Específicos 

Área infra-estruturada para 
acolhimento empresarial 

Somatório da área infra-
estruturada para acolhimento 
empresarial 

ha 26 53 

Área ocupada nos espaços infra-
estruturados 

Área ocupada por empresas e 
serviços / total de m2 infra-
estruturados 

% 30 60 

Eixo 
III. 

Ciclo Urbano da 
Água 

Rede de abastecimento de água e 
drenagem de águas residuais 
intervencionada 

Somatório dos km de rede 
intervencionados 

km 166 306 

População residente servida pelos 
sistemas de abast. de água e 
drenagem de águas residuais 

Acréscimo de população residente 
servida 

n.º +192.500 +275.000 

Reservatórios construídos / 
remodelados 

Somatório dos reservatórios 
construídos / remodelados n.º 3 6 

Reservatórios construídos / 
remodelados 

Volume de água em reservatórios 
construídos / remodelados m3 2.400 4.800 

Optimização e 
Gestão de Resíduos 

Acções de optimização de gestão 
de resíduos e de sensibilização 

Somatório das acções de 
optimização de gestão de resíduos 
e de sensibilização 

n.º 2 2 

Pessoas abrangidas pelas acções 
de optimização de gestão de 
resíduos e de sensibilização 

Somatório das pessoas abrangidas 
pelas acções n.º 750 1.500 

Rede Escolar 

Eliminação de regimes duplos 
Regimes duplos eliminados / 
regimes duplos existentes à 
partida 

% 100 100 

Eliminação de salas modulares Salas modulares eliminadas / salas 
modulares existentes à partida 

% 100 100 

Centros Escolares Apoiados Somatório dos Centros Escolares 
apoiados 

n.º 102 102 

Alunos abrangidos pelos Centros 
Escolares apoiados 

Somatório dos alunos abrangidos 
pelos Centros Escolares apoiados 

n.º 16.394 16.394 

Eixo IV. 

Transportes 
Acções apoiadas Somatório das acções apoiadas n.º 2 4 

População abrangida pelas acções 
apoiadas 

Somatório da população abrangida 
pelas acções apoiadas 

n.º 60.000 120.000 

Mobilidade e 
Conectividade 

Rede viária apoiada 
Somatório dos km de rede viária 
construída /reabilitada nos 
projectos apoiados 

km 31 379 

Redução média do tempo de 
percurso nos projectos apoiados 

Tempo de percurso após a 
intervenção / tempos de percurso 
antes da intervenção 

% 10 10 

Eixo V. 

Modernização 
Administrativa 

Acções / lojas do cidadão /centros 
mult iserviços apoiados 

Somatório das acções /lojas de 
cidadão /centros multiserviços 
apoiados 

n.º 6 6 

População servida pelas acções 
/lojas de cidadão /centros 
mult iserviços apoiados 

Somatório da população servida… n.º 422.631 422.631 

Promoção da 
Capacitação 
Institucional 

Projectos de promoção da 
capacitação institucional e do 
desenvolvimento regional apoiados 

Somatório dos projectos n.º 2 2 

Instituições envolvidas nos 
projectos de promoção da 
capacitação e do desenvolvimento 

Somatório das entidades 
envolvidas nos projectos apoiados n.º 8 8 
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A realização de avaliações ao longo do período de programação permitirá obter informação, numa base 

de relativa continuidade, sobre a concretização da Subvenção Global, constituindo assim um 

mecanismo essencial de apoio ao processo de decisão para identificar eventuais necessidades de 

alteração a meio de percurso. 

 

O sistema de indicadores da Subvenção Global compreende um conjunto de indicadores destinado a 

fornecer, com carácter sistemático, informação sobre a evolução das operações. Os indicadores de 

realização e de resultado correspondem ao núcleo central do Sistema de Indicadores, sendo 

particularmente relevantes para aferir o desempenho da Subvenção Global na concretização dos seus 

objectivos específicos e os progressos alcançados em relação à situação de referência diagnosticada. 

 

O Sistema de Indicadores da Subvenção Global inclui os indicadores referenciados na tabela da página 

anterior. 

 

 

6.5. Informação e Comunicação 
 

6.5.1. Enquadramento 

 

A informação e comunicação assumirá um pilar fundamental numa perspectiva de transparência e de 

accountability, pelo que permitirá aferir a todo o momento a forma como são aplicados os seus 

recursos para promover a imagem institucional da Subvenção Global, constituindo um recurso que 

acompanhará todo o seu ciclo de vida, ajustado às diferentes fases de implementação da Subvenção 

Global (lançamento, implementação, avaliação). 

 

Nesta dimensão, e sem prejuízo do cumprimento do previsto no Regulamento de Aplicação (CE) n.º 

1828/2006, de 8 de Dezembro, nomeadamente o disposto no n.º 2, do artigo 2.º, no qual são definidos 

os elementos que integram o Plano de Comunicação, este deverá permitir responder a necessidades 

específicas em termos de notoriedade, divulgação, ampla acessibilidade, tendo em particular atenção 

a diversidade de público-alvo que pretende atingir bem como a utilização dos meios e instrumentos 

mais adequados face a estes públicos. 
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Esta diversidade traz associada uma lógica de “comunicação mix” através da qual se garante uma 

coerência entre o planeamento estratégico e o planeamento operacional, podendo este ser 

considerado a curto, médio e longo prazo, através das acções e iniciativas a realizar. Sendo alargado o 

número de domínios e instrumentos/ canais, que à partida se podem considerar em matéria de 

comunicação e informação, destacam-se os seguintes por serem áreas-chave neste domínio: 

 

a) Criação de uma identidade /Imagem; 

b) Comunicação mediática e publicitária; 

c) Promoção e divulgação directa junto de públicos específicos; 

d) Comunicação Editorial; 

e) Ampla utilização das novas Tecnologias de Informação e Comunicação. 

 

Na fase de lançamento da Subvenção Global, serão promovidas acções destinadas a diferentes público-

alvo (externo e interno) destacando-se os meios mais vocacionados para a notoriedade e 

reconhecimento junto do público, (divulgação da imagem, comunicação mediática, e publicitária) e a 

organização de eventos e divulgação directa junto dos potenciais beneficiários que visam em particular 

atingir os objectivos de divulgação da “oferta” do Programa, bem como de ajustamento da “procura”. 

 

Neste contexto enquadram-se os seminários, debates, campanhas de sensibilização e divulgação do 

programa, junto de potenciais destinatários do mesmo. 

 

Nestes domínios de intervenção assume particular destaque o papel que se pretende atribuir à 

Internet, pretendendo-se que esta assuma um papel verdadeiramente estruturante na Comunicação do 

Programa. 

 

A utilização plena das novas Tecnologias de Informação e Comunicação deverá permitir uma verdadeira 

aproximação do cidadão à estrutura da Subvenção Global, promovendo uma comunicação pró-activa, 

uma fácil disseminação não só informativa como documental, criando meios de relacionamento que 

incentivem o conhecimento, a confiança e a transparência, informando de forma clara, objectiva e 

atempada os seus destinatários. 

 

Deste modo, procura-se facilitar e aumentar a percepção que os cidadãos possuem do papel que estes 

apoios assumem para o desenvolvimento económico, social e territorial do país. Com este objectivo 
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será criado e dinamizado um site específico da Subvenção Global, bem como a criação e disseminação 

de uma newsletter electrónica, como fonte de informação privilegiada e especializada para o público 

interno do programa. 

 

Cabe à Estrutura de Gestão da Área Metropolitana do Porto, em conformidade com a Estratégica Global 

de Comunicação do QREN, o Plano de Comunicação do FEDER, e o Plano de Comunicação do POR Norte, 

assegurar a implementação e monitorização da Informação e Comunicação da Subvenção Global. 

 

Para a realização dos seus objectivos e acções, a Estrutura de Gestão da Área Metropolitana do Porto 

poderá recorrer à contratação de bens e serviços, que serão assegurados com recurso ao sector 

privado, particularmente em domínios como a Internet e Multimédia, Publicidade, design de 

comunicação, dada a sua especificidade, no respeito pelas normas da contratação pública. 

 

 

6.5.2. Linhas de Actuação e Objectivos 

 

A comunicação de projectos financiados pelos fundos comunitários vive, certamente, um novo 

momento. A regulamentação comunitária, relativa ao período de programação 2007/2013, vem renovar 

e reforçar a importância que a comunicação tem para o conhecimento, compreensão e aceitação dos 

projectos financiados. 

 

Foram definidas algumas linhas orientadoras: 

 

a) Forte preocupação com o planeamento e coordenação entre a estratégia a assumir e as acções 

a realizar; 

b) Aposta clara em ideias exequíveis, positivas e de futuro; 

c) Procura de uma mensagem clara, simples, compreensível e adequada aos públicos-alvo. 

d) Procura de sistematização e integração de toda a comunicação a ser realizada; 

e) Procura de meios de comunicação orientados para os diferentes perfis de públicos alvo a que se 

dirigem as informações; 

f) Procura de processos ágeis, profissionais e rentáveis;  

g) Forte preocupação em assegurar que todos os meios a serem realizados /utilizados, publicitam 

os apoios recebidos. 
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Objectivos e Públicos Alvo de Comunicação 

A comunicação excelente é a comunicação estrategicamente gerida, que atinge os seus objectivos e 

que contrapõe as necessidades da organização com as necessidades dos públicos-alvo, através da 

comunicação simétrica em dois sentidos.  

 

Os objectivos a serem alcançados foram divididos em: 

 

• Objectivos Gerais: 

 

� Promover uma ampla divulgação do Programa Territorial de Desenvolvimento e da 

Subvenção Global; 

� Promover uma comunicação de proximidade e de abertura, potenciando a interacção entre 

os diferentes públicos alvo do Programa Territorial de Desenvolvimento e da Subvenção 

Global; 

� Promover, motivar e dinamizar os públicos-alvo para o conhecimento e participação no 

Programa Territorial de Desenvolvimento e da Subvenção Global; 

� Promover a aceitação pública da missão, valores e áreas de intervenção que o Programa e a 

Subvenção pretendem adoptar. 

� Criar /Aumentar a credibilidade das instituições públicas e das entidades que integram o 

Programa e da Subvenção; 

� Dinamizar os diferentes intervenientes no mercado para a concertação de acções 

conjuntas; 

� Relevar os contributos que este projecto terá para o desenvolvimento da NUT III e da 

Região Norte, e para a sua imagem; 

� Criar e aprofundar um sentimento de pertença; 

� Envolver e dinamizar os públicos internos e externos para a missão do Programa Territorial 

de Desenvolvimento e da Subvenção Global, mantendo-os bem informados sobre os seus 

desenvolvimentos e contribuindo para o seu envolvimento. 
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• Objectivos operacionais: 

 

� Promover a criação, compilação e tratamento da informação necessária para a divulgação 

do projecto; 

� Informar os diferentes públicos sobre as acções e actividades que o Programa e a 

Subvenção irão desenvolver; 

� Assegurar a presença do Programa Territorial de Desenvolvimento e da Subvenção Global 

Projecto na agenda mediática e informativa da NUT III e da Região; 

� Informar os diferentes públicos sobre as etapas que o Programa e a Subvenção Global irá 

passar até ao seu encerramento; 

� Reforçar os aspectos positivos que os diferentes públicos assumem e eliminar/atenuar os 

aspectos negativos; 

� Destacar, individualizando, cada um dos projectos /operações inseridas no Programa 

/Subvenção Global. 

 

 

6.5.3. Públicos-alvo 

 

Dividindo os públicos-alvo, segundo o critério de proximidade ao Programa / Subvenção Global, é 

possível identificar duas grandes categorias: 

 

• Públicos internos: 

 

Os Públicos Internos são todos os recursos humanos e instituições que intervêm na definição 

e/ou operacionalização da estratégia assumida para o projecto e na relação entre este e os 

públicos externos, nomeadamente: 

� Promotores Institucionais 

� Parceiros 

� Direcção e Estrutura de Gestão 

� Recursos humanos pertencentes aos promotores institucionais e aos parceiros que sejam 

directamente envolvidos no processo de desenvolvimento do Programa /Subvenção Global. 
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• Públicos externos: 

Os públicos externos foram subdivididos, segundo o critério de prioridade, em: 

 

� Alvos Prioritários 

- Municípios, entidades públicas e privadas que possam intervir no Programa /Subvenção 

Global como promotoras de iniciativas institucionais ou empresariais na NUTS III; 

- População que trabalha, reside ou frequenta a NUTS III; 

- População visitante da NUTS III. 

 

� Alvos Adjuvantes 

- Órgãos de Comunicação Social 

- Televisão digital e televisões nacionais 

- Imprensa (Regional e Nacional) 

- Rádio (Regional e Nacional) 

- Líderes de opinião individuais 

- Tecido Empresarial da Região 

- Comunidade em geral 

 

 

6.5.4. Acções e Instrumentos 

 

O planeamento estratégico de comunicação adequado ao Programa Territorial de Desenvolvimento 

/Subvenção Global assumiu as seguintes linhas de orientação: 

 

• O ambiente em que o Programa /Subvenção se insere é composto por instituiçõs e indivíduos 

com desejos, preferências, atitudes, comportamentos e expectativas heterogéneas, pelo que o 

sistema de comunicação não será uniforme. Será necessário planear e dispor de técnicas 

adequadas para resolver os problemas de comunicação segundo os objectivos e os contextos em 

que surgem. Para assegurar a eficácia da comunicação, as mensagens diferenciadas devem ser 

dirigidas aos receptores, através de meios diferenciados. Será estabelecida uma política de 

comunicação integrada, mediante a planificação das técnicas de comunicação disponíveis. 
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• A adopção de uma Identidade Corporativa forte e diferenciadora. A identidade constitui um 

conjunto de características e símbolos que o Programa /Subvenção irá adoptar nas suas 

diversas formas de comunicação. Estes símbolos têm origem nos valores fundamentais da sua 

personalidade e podem ser concretos, como por exemplo, a cor, o lettering, o formato do 

logótipo, ou abstractos, como por exemplo quando o Programa /Subvenção demonstra o seu 

sentido de responsabilidade social e ambiental através das acções que irá implementar. 

 

• O conceito criativo que deverá ser utilizado pelo Programa Territorial de Desenvolvimento 

/Subvenção Global tem o papel de representar de modo imaginativo, mas credível, as 

vantagens que este programa trás para a área de intervenção e consequentemente para os 

públicos alvo envolvidos. A apresentação destas vantagens deve ser realizada com o recurso a 

uma composição gráfica equilibrada que conjugue uma componente visual (imagem) forte e 

texto (head-lines e corpos de texto) cujo conteúdo esteja orientado para os públicos alvo do 

Programa /Subvenção. 

 

• Para além da conjugação da imagem com o texto existem uma série de factores que serão tidos 

em conta, como por exemplo, a utilização de jogos entre as tonalidades e contrastes, a 

surpresa, a novidade ou mesmo o insólito transmitido pela imagem, pelo texto ou mesmo pelo 

equilíbrio espacial do suporte. 

 

• A nível da mensagem, serão utilizadas as argumentações consoante os públicos alvo e o tom a 

utilizar poderá variar desde o informativo, o demonstrativo e o emotivo. A selecção do tom 

mais adequado apenas ficará limitada segundo o tipo de target a que nos estamos a dirigir e o 

suporte que vamos utilizar. 

 

• Considera-se que as áreas que envolvem o desenvolvimento criativo da identidade, suportes 

comunicacionais, conteúdos (texto, grafismo, fotos, vídeo, etc.) devem ser realizadas por uma 

empresa especializada em Comunicação devidamente acompanhada e controlada pelos 

responsáveis do Programa /Subvenção. 

 

• Como beneficiários de financiamento FEDER no âmbito do QREN 2007-2013 – Programa 

Operacional Regional do Norte 2007-2013, a equipa técnica responsável irá proceder de forma a 



 

 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 

Proposta para Contratualização com Subvenção Global | Agosto-Novembro 2008 

 pág. 61 / 63 

que sejam tomadas, por parte dos promotores das operações, todas as medidas específicas 

para assegurar a publicitação dos apoios que lhe forem atribuídos respeitando todos as normas 

comunitárias definidas, nomeadamente, os termos do artigo 8º da Rectificação ao Regulamento 

(CE) nº 1828/2006 da Comissão, de 8 de Dezembro de 2006. 

 

Para se obter uma Estratégia de Comunicação Integrada torna-se necessário ter consciência que 

existem várias fases, durante os anos de duração do Programa /Subvenção, em que as suas 

necessidades de comunicação e as dos seus públicos-alvo vão evoluindo.  

 

Para uma melhor adequação e leitura da estratégia, propõe-se uma divisão do processo comunicacional 

declinadas nas seguintes componentes específicas: 

 

• Lançamento e apresentação do Programa Territorial de Desenvolvimento /Subvenção Global 

• Lançamento dos Concursos, Candidaturas, e Selecção dos Projectos /Operações 

• Inicio dos projectos /operações /obras e sua evolução 

• Apresentação individual de cada projecto /operação /acção 

• Inauguração das novas estruturas criadas 

• Acções de Monitorização e Avaliação Públicas 

 

Características das Técnicas Comunicacionais a utilizar 

 

A selecção das diferentes técnicas de comunicação tem como orientação as características específicas 

e distintas que cada uma tem, quer ao nível do tipo de objectivos que permitem atingir, quer do 

impacto imediato ou cumulativo que têm, quer mesmo do tipo de alvo a que se dirigem. 

 

• Comunicação institucional – Identidade Corporativa 

• Publicidade 

• Relações Públicas 

� Assessoria Mediática 

� Realização de Eventos 

• Meios Interactivos 

• Comunicação interna 



 

 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 

Proposta para Contratualização com Subvenção Global | Agosto-Novembro 2008 

 pág. 62 / 63 

Lançamento e apresentação do Programa Territorial de Desenvolvimento /Subvenção Global 

• Intranet 

• Reuniões do Programa /Subvenção Global 

• Manual de Acolhimento 

• Comunicação institucional – Identidade Corporativa 

• Apresentação Pública do Programa /Subvenção 

• Publicidade - Mailing 

• Publicidade – Sinalética e outdoors 

• Assessoria Mediática e Visitas 

• Site Institucional do projecto e Newsletter digital 

 
Lançamento dos Concursos, Candidaturas, e Selecção dos Projectos /Operações 

• Assessoria Mediática 

• Encontros com líderes de opinião intitucionais e individuais 

 
Inicio dos projectos /operações /obras e sua evolução 

• Apresentação global do início das obras e das operações propostas 

• Publicidade – Mass Media 

• Comunicação institucional – Mailing Zona de Intervenção 

• Assessoria Mediática 

 
Apresentação individual de cada projecto /operação /acção 

• Identidade Corporativa de cada operação e publicidade 

• Assessoria Mediática e visita às intervenções 

 
Inauguração das novas estruturas criadas 

• Relações Públicas – Cerimónias de Inauguração 

• Assessoria Mediática e visita às intervenções /instalações 

• Exposição 

 
Acções de Monitorização e Avaliação Públicas 

• Relações Públicas – Cerimónias /Eventos 

• Assessoria Mediática 

• Encontros com líderes de opinião intitucionais e individuais 
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7 - Anexos 
 

7.1. Programa Territorial de Desenvolvimento da Área Metropolitana do 

Porto 
 

Inclui-se enquanto suporte da presente proposta e demonstrativo da sua coerência estratégica, o 

Programa Territorial de Desenvolvimento da Área Metropolitana do Porto, constituído pelos seguintes 

volumes: 

 

• Volume 1. Enquadramento e Metodologia; 

• Volume 2. Diagnóstico Prospectivo; 

• Volume 3. Programa de Acção; 

• Volume 4. Projectos Indicativos, Priorização e Cenarização; 

• Volume 5. Programa de Acção para a Educação. 

 

O PTD da Área Metropolitana do Porto foi alvo de grande consensualização e maturação ao longo das 

suas várias etapas, tendo sido acompanhado constantemente em sede de Junta Metropolitana do Porto, 

até à sua apresentação e aprovação a 3 de Abril de 2008 em sede de Comissão de Acompanhamento, na 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, vendo a sua validação confirmada 

pelo Presidente da CCDR-Norte através da sua comunicação de Maio de 2008. 

 

 

 


