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Reunião da Comissão de Acompanhamento 

Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 2014-2021 

15 de dezembro de 2022 
 

 

A 15 de dezembro de 2022, pelas 10 horas, realizou-se a Reunião da Comissão de 

Acompanhamento do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 

(MFEEE), 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 Secretário de Estado do Planeamento, 

Eduardo Pinheiro.  

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 Secretário de Estado do Planeamento que sublinhou a 

importância da Comissão de Acompanhamento para este mecanismo financeiro, 

aproveitando para saudar o trabalho da UNG na pessoa da sua Coordenadora e 

de toda a equipa. 

Referiu a relevância do MFEEE em todas as áreas apoiadas: Crescimento Azul, 

Ambiente, Cultura, Conciliação e Igualdade de Género e do Fundo de Relações 

Bilaterais. No âmbito das iniciativas bilaterais reforçou a importância do 

desenvolvimento de cooperação e parceiras, dando como exemplo o Seminário 

Business Opportunities que decorreu em Oslo em novembro e que teve como 

objetivo estreitar relações entre empresas portuguesas e norueguesas.  

Referiu ainda a necessidade de empenho de todos para a execução do atual 

MFEEE 2014-2021 bem como a importância da preparação do próximo MFEEE 

2021-2027, que se encontra em fase de negociação entre a União Europeia e os 

países doadores.  
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Entrando na ordem de trabalhos, a Coordenadora da UNG apresentou o 

enquadramento do MFEEE 2014-2021 em Portugal e deu nota sobre a 

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

Destacou os marcos mais relevantes na implementação do MFEEE durante o 2º 

semestre de 2022: reunião anual para a apresentação de resultados, que 

decorreu nos dias 25 e 26 de outubro, na Madeira e Porto Santo; evento de 

Business Opportunities e matchmacking que decorreu dia 8 de novembro em 

Oslo; workshop organizado pela UNG com a presença dos Operadores de 

Programa, em 29 e 30 de novembro, onde foram trabalhadas as lessons learned 

do MFEEE 2014-2021 e abordadas as áreas da avaliação e da comunicação; e 

ainda o Workshop FMO para os Pontos Focais Nacionais que decorreu dia 6 de 

dezembro em Bruxelas, onde a UNG teve a oportunidade de entregar um 

documento de reflexão sobre as lessons learned tendo em conta os contributos 

dos Operadores dos Programas, AD&C e IGF.  

Posteriormente deu a palavra aos representantes dos Operadores dos Programas 

para que fosse feito um breve ponto de situação sobre o progresso dos respetivos 

programas.  

Finalmente, destacou os próximos marcos na implementação do MFEEE, durante 

o 1º semestre de 2023: acompanhar a negociação do futuro MFEEE 2021-2027; 

acompanhar a implementação/encerramento dos projetos; preparar a avaliação 

do MFEEE 2014-2021, que será lançada em 2023; finalizar a última etapa do 

Sistema de Informação SIMFEEE; atualizar o Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas e implementar o Plano Anual de Comunicação, 

em articulação com os Operadores dos Programa.  

Foram colocadas questões por parte dos representantes presentes e esclarecidas 

pela Coordenadora da UNG e pelos operadores dos programas.  

A UNG terminou referindo que a próxima Reunião da Comissão de 

Acompanhamento decorrerá em junho de 2023, sugerindo a sua realização no 

Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, projeto pré-definido do 

Programa Cultura do atual MFEEE.  

Não tendo havido nada mais a tratar, a Coordenadora da UNG agradeceu a 

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

de Acompanhamento pelas 11.50h.  

***  
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Anexo 1 

 

Reunião Comissão de Acompanhamento 

Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 

EEA GRANTS 

 

15 de dezembro de 2022 

(10h – 12h) 

Sala de formação, piso 0, SGPCM 

 

 

 

AGENDA 

09h45. Receção dos participantes 

10h. Início dos Trabalhos 

• Coordenadora da UNG MFEEE, Susana Ramos 

• Secretário de Estado do Planeamento, Eduardo Pinheiro 

 

10h15. Ponto de situação MFEEE 2014-2021 

• Apresentação sumária da execução dos Programas 

• Apresentação sumária da execução do Fundo de Relações Bilaterais 

 

11h30. Ponto de situação MFEEE 2021-2027 

11h45. Próximas etapas 

11h50. Encerramento dos trabalhos 
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