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A 13 de dezembro de 2019, pelas 10.20 horas, realizou-se a Reunião da Comissão de 

Acompanhamento do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (MFEEE) nas 

instalações da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros (SG PCM), com 

a Agenda anexa à presente ata (Anexo 1). Estiveram presentes os membros designados 

constantes da lista de presenças em anexo (Anexo 2). 

A Coordenadora da Unidade Nacional de Gestão (UNG), Susana Ramos, que preside à 

Comissão de Acompanhamento deu as boas vindas a todos presentes.  

Tomou de seguida a palavra o Senhor Secretário de Estado do Planeamento, José Gomes 

Mendes, referindo que ao assumir a tutela do MFEEE conta que o trabalho prossiga nos 

mesmos moldes e sublinhando a importância da opção de manutenção da Comissão de 

Acompanhamento para este mecanismo financeiro, mesmo sem a sua exigência 

regulamentar, o que contribuiu para a transparência e integridade da gestão de fundos 

públicos. Salientou ainda a especificidade do MFEEE do ponto de vista das elegibilidades 

e dos objetivos comparativamente com os Fundos Europeus. Destacou a Avaliação 

Intercalar (Mid-Term Review) que terá lugar no decorrer do próximo ano 2020 que 

poderá dar o contexto para algumas decisões possíveis no alinhamento existente. Do 

acompanhamento que teve já oportunidade de seguir assinala algumas preocupações 

com o Programa Crescimento Azul, o Programa com maior alocação e maiores desafios, 

reforçando a necessidade de atenção à execução deste como dos restantes programas, 

apelando aos representantes presentes um ativo e alargado acompanhamento junto das 

organizações das respetivas áreas de atuação. 

Seguidamente a Coordenadora da UNG fez uma apresentação sobre o ponto de situação 

do MFEEE 2014-2021 em Portugal, com destaque para os concursos abertos e por abrir 

nos diferentes Programas, próximos passos e calendário de implementação, dando em 

particular nota sobre a implementação do Fundo para as Relações Bilaterais diretamente 

afeta à UNG, bem como sobre as iniciativas bilaterais promovidas também no âmbito dos 

Programas para o incentivo de parcerias (como por exemplo, os diferentes eventos de 

matchmaking entre entidades nacionais e dos países doadores para promover parcerias 

no âmbito das candidaturas aos concursos abertos).  A Coordenadora da UNG destacou 

ainda e agradeceu na pessoa do Senhor Secretário geral presente, o eficiente e 

importante apoio da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros para o 

trabalho da UNG.  
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Seguidamente houve um período para questões dos membros da Comissão de 

Acompanhamento, que a Coordenadora da UNG teve a oportunidade de esclarecer 

diversas questões e em particular o enquadramento da referida Avaliação Intercalar 

(Mid-Term Review), tendo tido oportunidade de esclarecer que a mesma será promovida 

pelo Financial Mechanism Office (FMO), da qual poderá resultar diversos contextos de 

decisão conforme já referido pelo Senhor Secretário de Estado: 

- a possibilidade de realocação entre Programas como mitigação dos riscos que possam 

ser identificados, esclarecendo que de momento não se coloca essa hipótese 

relativamente a qualquer Programa, sendo os riscos identificados até à data passíveis de 

mitigação; 

- a alocação da Reserva prevista no Memorando de Entendimento no montante global 

de cerca de 3,4M€, cuja proposta deve ser submetida pela UNG até final de 2020, 

existindo as hipóteses (i) de reforço de um ou mais Programas existentes ou (ii) de 

abertura de nova área Programática – esta hipótese menos provável pelo maior risco de 

atempada implementação. 

Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora da UNG agradeceu a presença e a 

participação ativa de todos e todas, dando por terminada a reunião da Comissão de 

Acompanhamento pelas 11.45h.  

*** 
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Reunião Comissão de Acompanhamento 

Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu  

EEA GRANTS 

 

13 de dezembro de 2019 

(10h – 12h) 

 

Local: Presidência do Conselho de Ministros 

Rua Prof Gomes Teixeira, 2 Lisboa  

 

 

PROGRAMA e AGENDA 

09.45h. Receção dos Participantes 

10.00h. Início dos Trabalhos 

• Coordenadora da UNG, Susana Ramos 

• Secretário de Estado do Planeamento, José Gomes Mendes 

10.15h. Ponto de situação MFEEE 2014-2021 

• Apresentação sumária do MFEEE 2014-2021 

• Apresentação sumária dos Programas 

• Apresentação sumária do Fundo de Relações Bilaterais 

11h30. Próximas etapas 

11.45h Encerramento dos trabalhos 
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EEA GRANTS 2014-2021 
 

Reunião da Comissão de Acompanhamento 
13/12/2019 

 
 

Entidade Presença 

Unidade Nacional Gestão – MFEEE  Susana Ramos 

Unidade Nacional Gestão – MFEEE Maria João Lois 

Agência para Desenvolvimento e Coesão, IP Rogério Martins 

Inspeção-Geral Finanças (IGF) - 

Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros David Xavier 

Ministério do Planeamento  Pedro Filipe 

Ministério do Mar Marta Moura 

Ministério do Ambiente e Ação Climática - 

Ministério da Cultura André Almeida 

Ministério da Cultura Lisete Rodrigues 

Ministério de Estado e da Presidência Marta Carneiro 

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social Susana Tavares 

Ministério da Saúde - 

Direção Regional de Energia dos Açores - 
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Conselho Económico e Social - 

Instituto Nacional de Estatística, I.P. Conceição Cruz 

Instituto Nacional de Estatística, I.P. Idílio Freire 

Conselho Coordenador dos Institutos Superiores 

Politécnicos 
Isidro Féria 

Associação Portuguesa do Ensino Privado - 

Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas - 

Plataforma Portuguesa das ONGD - 

Conf. Port. Assoc. Def. Ambiente (CPADA) Manuel Ferreira dos Santos 

 


