ENQUADRAMENTO
O presente reporte apresenta a monitorização operacional e financeira das operações aprovadas ao
nível dos instrumentos territoriais (PDCT, PEDU, DLBC)1, assim como outros financiamentos
comunitários para o território da Trofa. A transversalidade da abordagem territorial assumida no
Portugal 2020 implica a articulação e complementaridade dos instrumentos territoriais previstos na
regulamentação comunitária e adotados pelo governo português com o conjunto de outras
intervenções dos PO que têm uma forte incidência territorial.

ANÁLISE GLOBAL
Numa análise global de todos os financiamentos comunitários, a 30 de setembro de 2021, o
Município da Trofa contabiliza um total de 25 operações aprovadas, correspondendo a
27.838.099,29€ de investimento total, 14.159.933,99€ de investimento elegível, 11.716.975,26€ de
fundo aprovado, 9.058.076,73€ de fundo executado e 7.833.815,37€ de pagamentos recebidos2. Em
termos de percentagem, os fundos contratualizados apresentam a seguinte distribuição:
 FEDER | 90,19%
 FSE | 5,30%
 FA | 0,64%
 EU | 3,87%
Numa análise mais detalhada ao nível dos instrumentos territoriais (PDCT e PEDU), o número de
operações aprovadas a 30 de setembro 2021 é de 14.

No âmbito do PDCT da Trofa encontram-se aprovadas 6 operações3, representando um investimento
total de 4.180.319,83€, investimento elegível de 2.696.656,50€ e um fundo de 2.304.258,30€. Em
termos de execução, à data de 30 de setembro de 2021, encontram-se executados 2.295.382,96€ de
fundo e 2.152.476,90€ de pagamentos recebidos. A taxa de compromisso é de 100% e a taxa de
execução é de 99,61%.
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Este reporte integra-se nas atividades regulares da Divisão de Fundos Comunitários e Gestão Estratégica (DFCGE), no âmbito das suas
competências de acompanhamento, monitorização e avaliação da execução dos fundos comunitários.
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Para uma análise detalhada confrontar o Quadro 1.

5 operações com execução física e financeira finalizada e 1 operação aguardar validação do pedido de saldo final, à data de 30 de
setembro 2021.

No âmbito do PEDU da Trofa encontram-se aprovadas 8 operações4, representando um investimento
total de 21.698.893,88€, um investimento elegível de 9.535.950,72€, e um fundo de 8.105.558,12€.
Relativamente à execução, à data do presente relatório, estão executados 5.798.863,75€ de fundo e
5.189.936,44€ de pagamentos recebidos. A taxa de compromisso é de 100% e a taxa de execução é
de 71,54%.

No âmbito do Fundo Ambiental encontram-se aprovadas 5 operações, representando um
investimento total de 134.248,40€, 124.564,40€ de investimento elegível, 74.399,92€ de fundo
aprovado, 29.470,00€ de fundo executado e de pagamentos recebidos. A taxa de compromisso é de
100% e a taxa de execução é de 39,61%.

Importa referir que, à data de 30 de setembro de 2021, encontram-se submetidas as seguintes
candidaturas, a aguardar decisão de aprovação pela Autoridade da Gestão:
 NORTE-07-5141-FEDER-000790 - Valorização e Promoção do Património Cultural e Religioso
do Vale do Coronado, com um investimento total de 76 313,26 €, um investimento elegível
de 69 406,81 € e um fundo de 58 995,77 €;
 FSUE-02-9999-FSUE-000058 - Apoio aos custos públicos decorrentes do combate à pandemia
da doença COVID-19 - Município da Trofa com um investimento total de 151 760,54 €, um
investimento elegível de 96 260,54 € e um fundo de 96 260,54 €;
 Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública - candidatura n.º
20210730102310995, com um investimento total de 31.904,99 €, investimento elegível de
31.904,99 € e um fundo de 12.000,00 €.

4

2 operações com execução física e financeira finalizada e 6 operações com execução física e financeira em curso, à data de 30 setembro 2021.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao nível dos fundos da Política de Coesão do Portugal 2020 (2014-2023), a 30 de setembro 2021, o
Município da Trofa mobilizou cerca de 11,7 milhões de euros e executou aproximadamente 9
milhões de euros, tendo ainda cerca de dois anos até ao fecho deste programa através da Bolsa de
Recuperação. Estes 11,7 milhões representam um volume de investimento municipal superior, uma
vez que, o investimento total ronda os 27,8 milhões de euros, significando que o Município da Trofa
conseguirá adicionar 16,1 milhões de fundos municipais, razão principal para conseguir a captação e
a mobilização destes apoios comunitários.
Importa sublinhar que, esta capacidade do município de captar fundos comunitários e de aproveitar
oportunidades de financiamento para o território ultrapassa os instrumentos com incidência
territorial para a região Norte e para Portugal, considerando as operações aprovadas diretamente
pela União Europeia, nomeadamente o projeto Cooperative Streets e a iniciativa WiFi4EU, no âmbito
da Euroupean Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) que gere as
infraestruturas e os programas da UE nos domínios dos transportes, da energia e das
telecomunicações.
Por fim, as operações com financiamento comunitário apresentam uma transversalidade ao nível das
tipologias de intervenção e das prioridades de investimento, destacando-se a mobilidade urbana
sustentável, a reabilitação urbana, as infraestruturas de ensino básico e secundário, a promoção das
TIC na administração e serviços públicos, a mobilidade elétrica na administração pública, a redução e
prevenção do abandono escolar precoce, a sustentabilidade e a qualidade do emprego e da
mobilidade laboral, a igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios e o património
cultural e ambiental.
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Instrumento Territorial / Fundo

Programação Financeira
2014-2020
(PR)

Aprovações
(AP)

Despesa Validada
(VAL)

Pagamentos aos
beneficiários
(PG)

Indicadores Financeiros (Fundo)

N.º

Fundo Comunitário

N.º de
registos

Custo Total

Custo Elegível

Fundo

Fundo

Fundo

Tx de
Compromisso
(AP/PR)

Tx de
Execução
(VAL/PR)

Tx de
Pagamento
(PG/AP)

Tx Reembolso
(PG/VAL)

PEDU

8

8.105.558,12 €

8

21.698.893,88 €

9.535.950,72 €

8.105.558,12 €

5.798.863,75 €

5.189.936,44 €

100,00%

71,54%

64,03%

89,50%

PDCT

6

2.304.258,30 €

6

4.180.319,83 €

2.696.656,50 €

2.304.258,30 €

2.295.382,96 €

2.152.476,90 €

100,00%

99,61%

93,41%

93,77%

Património Cultural

2

372.133,47 €

1

437.804,08 €

437.804,08 €

372.133,47 €

221.303,79 €

221.303,79 €

100,00%

59,47%

59,47%

100,00%

PEPAL

2

377.040,02 €

2

437.287,44 €

437.287,44 €

377.040,02 €

259.220,80 €

108.605,46 €

100,00%

68,75%

28,80%

41,90%

POiSE (plano de igualdade)

1

29.750,00 €

1

41.176,47 €

35.000,00 €

29.750,00 €

0,00 €

0,00 €

100,00%

0%

0,00%

0,00%

Fundo Ambiental

6

74.399,92 €

5

134.248,40 €

124.564,40 €

74.399,92 €

29.470,00 €

29.470,00 €

100,00%

39,61%

39,61%

100,00%

Fundo Solidariedade da União
Europeia - FSUE

1

0,00 €

0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

0%

0,00%

0,00%

INEA - Agência de Execução para a
Inovação e as Redes (Wifi4EU e CStreets)

2

453.835,43 €

2

908.369,19 €

892.670,85 €

453.835,43 €

453.835,43 €

132.022,78 €

100,00%

100,00%

29,09%

29,09%

28

11.716.975,26 €

25

27.838.099,29 €

14.159.933,99 €

11.716.975,26 €

9.058.076,73 €

7.833.815,37 €

100,00%

77,31%

66,86%

86,48%

TOTAL

