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Reunião da Comissão de Acompanhamento 

Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 2014-2021 

15 de dezembro de 2021 
 

 

A 15 de dezembro de 2021, pelas 10.00 horas, realizou-se a Reunião da Comissão 

de Acompanhamento do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 

(MFEEE) através de participação remota via Zoom dos participantes, com a 

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

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

contou com a presença do Senhor Ministro do Planeamento, Nelson de Souza.  

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

preside à Comissão de Acompanhamento deu as boas vindas a todos presentes.  

Tomou a palavra o Senhor Ministro do Planeamento que referiu que o MFEEE 

apesar de não apresentar preocupações, não deixam de ser importantes estes 

pontos de situação regulares no âmbito da Comissão de Acompanhamento. 

Assinalou que a agenda global do país prossegue um permanente esforço de 

qualificação e modernização da economia e da sociedade, num rumo definido nas 

estratégias adotadas e contratos assumidos ao longo do tempo, independentes 

dos mandatos políticos que se renovam regularmente. Os Programas devem 

prosseguir os mandatos próprios decorrentes dos contratos assumidos e que são 

distintos dos mandatos dos sucessivos Governos, não devendo ser interrompidos 

ou suspensos, ao contrário de novos programas que dadas as restrições da 

atuação governativa no momento presente não serão possíveis de assumir. No 

contexto atual da interrupção do mandato do Governo fez um apelo aos 

representantes presentes para a manutenção de um alto sentido de 

responsabilidade para dar continuidade normal aos Programas e contratos cuja 

legitimidade não se encontra afetada pela mudança governativa. Assinalou, neste 

contexto, que o PT 2020 e o PRR se encontram em forte aceleração das medidas 
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contratualizadas ao passo que o PT2030 dadas as circunstâncias caberá ao novo 

Governo a sua contratualização.  

 

Destacou que o MFEEE é tão importante como os outros instrumentos para o país 

com objetivos não exclusivos do atual Governo e que deve prosseguir como até 

aqui. Destacou a média do compromisso e da execução do MFEEE em linha com 

o tempo de implementação até 2024, assinalando maior preocupação com a 

execução do Programa Crescimento Azul, mas que com o tempo de 

implementação até 2024 terá tempo para recuperar de forma a alcançar todos as 

medidas e objetivos previstos. Sendo esta a última Comissão de 

Acompanhamento nas atuais funções deixou uma palavra de reconhecimento ao 

empenho e competência dos Operadores dos Programas que têm despendido 

dedicação aos objetivos propostos ao longo do tempo e combatido as 

dificuldades existentes. Deixou igualmente uma palavra de agradecimento aos 

Países Doadores e em particular à Embaixada da Noruega em Lisboa que mostrou 

sempre disponibilidade e procura ativa de soluções. Referiu ainda o papel da UNG 

como um pivot essencial na implementação do MFEEE em que a sua 

Coordenadora e a sua diminuta equipa têm demonstrado uma excelente 

capacidade de diálogo e de coordenação, deixando finalmente uma palavra de 

agradecimento ao trabalho da Coordenadora-adjunta que por motivos pessoais 

deixará a UNG em breve.  

Entrando na ordem de trabalhos, a Coordenadora da UNG deu a palavra aos 

representantes dos Operadores dos Programas e do Consórcio Gestor do Fundo 

Cidadãos Ativ@s para que fosse feito um breve ponto de situação sobre o 

progresso dos respetivos programas.  

Após estas apresentações a Coordenadora da UNG deu nota sobre a conclusão 

da alocação da Reserva no montante de 3.403.000€ através da sua 

contratualização dos apoios destacando a data de elegibilidade final do MFEEE 

até 2024. Sobre o ponto de situação global da implementação do MFEEE deu nota 

que o compromisso dos fundos do MFEEE 2014-2021 é quase total com apenas o 

FBR com cerca de 900K€ por alocar com prazo final de elegibilidade mais extenso 

até 30 de abril de 2025 e s últimos concursos do Fundo Cidadãos Ativ@s a ter 

lugar em 2022, tendo todos os restantes concursos previstos foram já lançados.  

Assinalou que a procura global registada foi mais de 4 vezes superior ao 

financiamento disponível e que execução financeira tenderá a aumentar 

significativamente no 1º semestre de 2022 tendo em conta o ciclo dos projetos, 
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num cenário compatível com a data final de elegibilidade dos projetos a 30 de 

abril de 2024.  A Coordenadora da UNG deu ainda nota em particular sobre a 

implementação do Fundo para as Relações Bilaterais diretamente afeta à UNG.  

 

 

Finalmente, destacou os próximos marcos na implementação do mecanismo 

financeiro em 2022 como a contratualização e desenvolvimento dos projetos 

selecionados; o encerramento dos primeiros projetos; o início da Avaliação do 

MFEEE 2014-2021; a entrada em funcionamento do Sistema de Informação do 

MFEEE e o acompanhamento das negociações do futuro MFEEE 2021-2027. 

Não tendo surgido questões da parte dos representantes presentes e nada mais 

havendo a tratar, a Coordenadora da UNG agradeceu a presença e a participação, 

dando por terminada a reunião da Comissão de Acompanhamento pelas 12.00h.  

***  
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Anexo 1 

 

 

 

Reunião Comissão de Acompanhamento 

Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu  

EEA GRANTS 

 

15 de dezembro de 2021 

(10h – 11h30) 

 

Via Zoom 

 

AGENDA 

10h. Início dos Trabalhos 

• Coordenadora da UNG MFEEE, Susana Ramos 

• Ministro do Planeamento, Nelson de Souza 

10h15. Ponto de situação MFEEE 2014-2021 

• Apresentação sumária da execução dos Programas 

• Apresentação sumária da execução do Fundo de Relações Bilaterais 

11h15. Próximas etapas 

11h30. Encerramento dos trabalhos 
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Anexo 2 

EEA GRANTS 2014-2021 
Reunião Comissão de Acompanhamento  

15 de dezembro 2021 | 10h -11h30 | Via Zoom 
 

Lista de Presenças  
 

 

Entidade Representante 

Ministro do Planeamento Nelson de Souza 

Unidade Nacional Gestão – MFEEE  Susana Ramos 

Unidade Nacional Gestão – MFEEE Maria João Lois 

Unidade Nacional Gestão – MFEEE Filipa Rodrigues 

Unidade Nacional Gestão – MFEEE Rita Soares 

Unidade Nacional Gestão – MFEEE Ricardo perdigão 

Agência para Desenvolvimento e Coesão, IP Rogério Martins 

Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros David Xavier 
 

Ministério da Presidência e Modernização Administrativa Virech Maugi 

Região Autónoma dos Açores - Secretaria Regional dos Transportes, 
Turismo e Energia - Direção Regional da Energia 

Carlos Pestana 

Ministério do Mar Marta Moura 

Ministério do Ambiente e Ação Climática Sónia Camisa 

Ministério da Cultura Lisete Rodrigues 

Ministério da Saúde João Magalhães Torres 

Conselho Económico e Social Goreti Faria 

 Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas João Borges de 
Assunção 

Direção-Geral do Património Cultural Rui Santos 

Direção-Geral do Património Cultural Helena Martelo 

Direção-Geral das Artes Cristina Latoeira  

Secretaria-Geral do Ambiente e Ação Climática Susana Escária 

Direção-Geral de Política do Mar Sandra Silva  

Direção-Geral de Política do Mar Mafalda Santos  

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género Joana Marteleira 

Fundação Calouste Gulbenkian Mafalda Leónidas 

 

 


