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“The experience of the new Member 

States during the period of economic 

transition from a command to a 

market economy and that of the 

current EU countries during the last 15 

years shows that that the quality of 

institutions is a key precondition for 

growth and convergence.”

“Experience shows that the 

weakness of the institutional 

framework is often responsible 

for the failure of interventions.”

“The contract would have a logical 

structure very different from the 

current National Strategic Reference 

Framework. It would begin with the 

core priorities, objectives and the 

targets established, and then it 

would describe how these goals 

are expected to be achieved, in 

terms of actions, institutions and 

methods.”

“High-quality government has been 

found to be of utmost importance for 

the well-being of society, and there is 

broad consensus that good governance 

is a pre-requisite for long-term, 

sustainable increases in living 

standards. It has equally been found 

that the quality of governance strongly 

influences people’s health, their access to 

basic services, social trust and political 

legitimacy. It helps to explain why living 

conditions vary between countries and 

regions with much the same level of GDP 

per head.”

“An agenda for a growing Europe. Making 

the EU economic system deliver” (Sapir, 

2003)

“An agenda for a reformed cohesion policy. 

A place-based approach to meeting 

European Union challenges and 

expectations” (Barca, 2009)

“Seventh report on economic, social and 

territorial cohesion” (CE, 2017)
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“A boa governação

constitui um elemento 

basilar do 

desenvolvimento 

económico e da política de 

coesão. Exige uma boa 

capacidade 

administrativa, o que 

significa que o serviço 

público nacional, regional 

ou local deve ser eficiente 

e eficaz na execução das 

políticas e/ou tarefas”

“Os Estados-Membros da 

UE que desejem melhorar 

a sua capacidade 

administrativa são 

incentivados a tirar o 

máximo proveito das 

novas disposições legais.  

Um dos novos recursos é a 

opção de elaborar um 

roteiro  para o reforço da 

capacidade 

administrativa.”

“Trata-se de um 

documento opcional de 

natureza estratégica que 

inclui medidas 

abrangentes para o 

reforço de capacidades

em matéria de gestão e 

utilização dos fundos. 

Os roteiros não possuem 

um formato predefinido 

e podem ser elaborados 

para os Estados-Membros 

ou para programas 

individuais.”

“Desenvolvimento e 

implementação de um 

roteiro de capacitação 

administrativa necessária 

para a administração e 

implementação eficazes 

dos Fundos, em particular 

para aumentar as 

capacidades de gestão 

local, prestando 

assistência às autoridades 

locais e beneficiários, e 

para eliminar 

sobreposições e 

requisitos excessivos de 

documentação”

Comissão Europeia (2019) Roteiro para o reforço da capacidade administrativa – Guia Prático

Relatório do Semestre (2019) - Annex 

D: Investment Guidance On Cohesion 

Policy Funding 2021-2027 For 

Portugal
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As instituições responsáveis pela 

implementação dos fundos devem 

ter recursos humanos estáveis, 

qualificados e motivados, com as 

competências e os conhecimentos 

adequados.

Os beneficiários devem dispor de 

recursos humanos com elevada  

grau de conhecimento das fontes 

de financiamento, de forma a que 

procurem as soluções e os 

instrumentos que melhor se 

adequam aos objetivos de 

investimento a que se propõem.

A arquitetura, a interligação e a 

atribuição de responsabilidades das 

instituições que definem e 

implementam os fundos (poder 

político, autoridade de coordenação 

técnica, autoridades de gestão, 

organismos intermédios, entidades do 

sistema de gestão e controlo, 

beneficiários e parceiros relevantes), 

nos seus vários níveis (nacional, 

regional e local), assumem 

importância central na execução.

Na sua ação e interação os sistemas 

normativo e de informação são 

vitais, permitindo implementar os 

fundos de forma eficiente e 

transparente.

A disponibilidade de instrumentos, 

métodos, orientações, manuais, 

sistemas, procedimentos, 

formulários, etc., que constituem 

auxiliares de trabalho e podem ajudar 

o sistema a funcionar com mais 

eficiência assume grande importância 

na boa gestão. 

Os sistemas e instrumentos tornam 

as organizações menos vulneráveis a 

questões como a rotação de pessoal, 

reduzem o risco de mau 

funcionamento e melhoram a eficácia 

geral.

Recursos Humanos InstrumentosOrganizações
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Diagnóstico de necessidades 

Análise
documental

Auscultação dos 
protagonistas do 

ecossistema

• Sistemas de incentivos

• Apoios à I&D&I

• Dinâmicas regionais

• Educação e qualificação

• Empregabilidade e 
economia social

• Ambiente

• Conceção e avaliação de 
políticas públicas

• Sistemas de gestão e 
controlo

• Monitorização e 
comunicação

9 Sessões Focus Group

Diagnóstico de 
necessidades de 

capacitação

4 Dimensões-chave
+

10 Domínios de 
vulnerabilidade

+
Insuficiências de 

capacidade 

Quadro de 
referência da 

execução de fundos 

Identificar as falhas de 
desempenho na gestão 
e execução dos Fundos

Mapeamento do 
ecossistema de 

atores 

• Documentos 
enquadradores

• Recomendações do 
Semestre Europeu

• Avaliações

• Outros

• Capacidade de 
execução de Fundos

• Capacidade para 
alcançar metas

• Capacidade de gerar 
impactes em termos 
de coesão e 
convergência

• Capacidade de 
assegurar uma 
execução regular

• Identificação das 
funções 

• Mapeamento de 
atores

• Identificação das 
relações funcionais e 
institucionais

Autoavaliação
das

Autoridades
de Gestão

• 2 inquéritos 
matriz de 
autoavaliação das 
Autoridades de 
Gestão 

• Adaptação da 
metodologia 
OCDE
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Estratégia de Capacitação ao Plano de Ação

Estratégia de Capacitação Plano de Ação
Sistema de 

Monitorização

Indicadores de 
Realização

Indicadores de 

Resultado

Monitorização 
de Projeto

Monitorização 
da Estratégia 

(Eixo)
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Melhorar a 
capacidade de 
gestão 
estratégica

Melhorar a 

capacidade de 

gestão 

operacional

Aumentar a 
capacidade de 
atuação dos 
beneficiários

Criar condições 
de suporte para 
uma execução 
eficaz, 
impactante e 
reconhecida

• Aumentar a abrangência e a qualidade dos instrumentos de política pública e de planeamento estratégico sectorial e territorial.

• Aumentar os níveis de eficácia e agilidade do sistema de informação de apoio à gestão e execução.

• Aumentar os níveis de eficácia das estratégias e ações de comunicação.

• Aumentar a capacidade e preparação dos beneficiários para prosseguirem uma ação eficiente, eficaz e orientada para os 
resultados.

• Simplificar os procedimentos e aumentar a preparação dos beneficiários para prosseguirem uma ação orientada para os 
resultados.

8

9

10

6

7

4

5

Eixos Objetivos Específicos

• Aumentar a adequação e operacionalidade dos instrumentos de programação, dos quadros regulamentares e dos avisos de 
concurso.

• Fortalecer as práticas de gestão estratégica e de avaliação.

• Criar condições favoráveis para aumentar a governança multinível e multiator.

1

2

3

• Adequar e preparar os recursos humanos afetos às estruturas de gestão, controlo e monitorização.

• Aumentar a eficácia e fiabilidade dos procedimentos de gestão, certificação, pagamento, auditoria e controlo.
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Roteiro para a Capacitação do Ecossistema dos Fundos da Política da Coesão para o Período 2021-2027

Apresentação do Relatório Final do Roteiro de Capacitação

15 Outubro 2021

CEDRU
Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano, Lda
Rua Fernando Namora 46A
1600-454 Lisboa
(+351) 217 121 240 
www.cedru.pt

EY-Parthenon Lisbon
Avenida da República 90 - 3 Andar,
1649-024 Lisboa
(+351) 217 912 000
https://www.ey.com/pt_pt
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