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Eficiência da Administração Pública e Sustentabilidade do Desenvolvimento Local

JARUP IV

Promoção do investimento por parte das empresas em inovação e investigação, desenvolvimento
de vínculos e sinergias entre as empresas, os centros de investigação e desenvolvimento e o
setor do ensino superior, em particular o investimento no desenvolvimento de produtos e serviços,
a transferência de tecnologia, a inovação social a inovação ecológica, as aplicações de serviço
público, o estimulo da procura, a interligação em rede, os agrupamentos e a inovação aberta
através de uma especialização inteligente e o apoio à investigação tecnológica e aplicada, linhas
piloto, ações de validação precoce dos produtos, capacidades de fabrico avançado e primeira
produção, em particular, em tecnologias facilitadoras essenciais e difusão de tecnologias
polivalentes.

PI1.b

Melhoramento das infraestruturas de investigação e inovação (I+I) e da capacidade para
desenvolver excelência em matéria de I+I e fomento de centros de competência, em especial os
de interesse europeu.

EIXO E PRIORIDADE DE INVESTIMENTO:

PI1.a

EIXO 1

Cooperação TRANSFRONTEIRIÇA:

Potenciar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação.

EIXO 2 Melhorar a competitividade das PME's.

PI.3.d Apoio à capacidade das PME para crescerem nos mercados regionais, nacionais e internacionais,
para se envolverem nos processos de inovação.

EIXO 3 Promover a adaptação à mudança climática e a prevenção e gestão de riscos.

Fomento do investimento para a abordagem dos riscos específicos, garantia de resiliência face às
catástrofes e desenvolvimento de sistemas de gestão de catástrofes.

PI.5.b
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PI.6.c

EIXO 4 Conservar e Proteger o meio ambiente e promover a eficiência dos recursos.

Conservação, proteção, fomento e desenvolvimento do património natural e cultural.

Cooperação TRANSNACIONAL:

Proteção e restauração da biodiversidade e do solo e fomento dos serviços dos ecossistemas,
incluído através da Natura 2000 e de infraestruturas ecológicas.

PI.6.d

Melhorar a capacidade institucional das autoridades públicas e das partes interessadas e a
eficiência da administração pública mediante a promoção da cooperação jurídica e administrativa
e a cooperação entre os cidadãos e as instituições (cooperação transfronteiriça).

EIXO 5

PI.11.a

Melhorar a capacidade institucional e a eficiência da administração pública

ENTIDADES PARTICIPANTES NO PROJETO

1. PARTICIPANTES BENEFICIÁRIOS DO FEDER (Madeira, Açores, Canárias) REGIÃO/PAÍS

Beneficiário
Principal

AMRAA - Associação Municípios da Região Autónoma dos Açores /Azores/Portugal

FECAM  - Federación Canaria de Municipios /Canarias/EspañaBeneficiário 2

AMRAM - Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira /Madeira/PortugalBeneficiário 3

2. PARTICIPANTES DE PAÍSES TERCEIROS DO PROGRAMA (Cabo Verde, Senegal,
Mauritânia)

ANMCV - Associação Nacional dos Municípios CaboverdianosBeneficiário 4 //Cabo Verde

1. PARTICIPANTES BENEFICIÁRIOS DO FEDER (Madeira, Açores, Canárias)

Nome da entidade AMRAA - Associação Municípios da Região Autónoma dos Açores

Papel da entidade
Beneficiário

Beneficiário Principal

Natureza jurídica da
entidade

Entidade pública

De direito público

De direito privado

Entidade privada sem fins lucrativos
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Tipo de entidade

Administração regional

Administração local

Fundação/ONG

Universidade/centro de investigação

Agência/instituto setorial

Associações empresariais **

Empresa pública

Competências temáticas e
territoriais da entidade

A AMRAA tem como competências a promoção, representação, valorização e a
realização de quaisquer interesses compreendidos nas atribuições dos municípios
seus associados. Representa os 19 municípios dos Açores.

A AMRAA tem participado em vários projetos Interreg, nomeadamente no âmbito do
PCT-MAC (Cartograf, Premumac, Jamac, e JamacII, Nesos Digiloc, Digirup, Vencidad,
Jarup I, Jarup II e Jarup III, entre outros, com experiência na na gestão e coordenação
de projetos, bem como na realização de Jornadas e reuniões com a participação dos
Municípios das RUP`s e Cabo Verde.
 A coordenação de projetos em parceria com várias regiões tem enriquecido a
articulação e complementaridade da execução e acompanhamento dos projetos entre
as várias regiões das RUP´s e Cabo Verde.
A AMRAA tem ainda experiência como membro efetivo da CMU - Confederação de
Municípios Ultraperiféricos, que tem como objetivo a defesa dos interesses dos
municípios, bem como a realização de ações de Benchmarking que visa a resolução
de problemas comuns dos municípios e na defesa de interesses da União Europeia.

Experiência relevante para o
projeto

Pessoa legalmente
habilitada para representar a
entidade

Nome Cristina de Fátima Silva Calisto

Cargo Presidente

Endereço completo Rua Carvalho Araújo, 9 / 9500-040 / Ponta Delgada / Portugal

+351 296 209 370Telefone

PT50IBAN

Banco

Santander Totta / Rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro, 6 / 9500-119
/ Ponta Delgada / Portugal
001800080693365802017 / AMRAA - Associação de Municípios da
Região Autónoma dos Açores

Swift TOTAPTPL

Dados bancários

512021333NIF
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Técnico responsável pelo
projeto 1

Nome Nuno Martins

Cargo Administrador Delegado

Departamento AMRAA

Endereço Rua Carvalho Araújo, 9

Telefone +351 296 209 370

nmartins@amraa.ptE-mail

Técnico responsável pelo
projeto 2

Nome Nuno Martins

Cargo Administrador Delegado

Departamento AMRAA

Endereço Rua Carvalho Araújo, 9

Telefone +351 296 209 370

nmartins@amraa.ptE-mail

Técnico responsável pelo
projeto 3

Nome Nuno Martins

Cargo Administrador Delegado

Departamento AMRAA

Endereço Rua Carvalho Araújo, 9

Telefone +351 296 209 370

nmartins@amraa.ptE-mail

Nome da entidade FECAM  - Federación Canaria de Municipios

Papel da entidade
Beneficiário

Beneficiário Principal
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Natureza jurídica da
entidade

Entidade pública

De direito público

De direito privado

Entidade privada sem fins lucrativos

Tipo de entidade

Administração regional

Administração local

Fundação/ONG

Universidade/centro de investigação

Agência/instituto setorial

Associações empresariais **

Empresa pública

Outros

* agência de desenvolvimento, agência de energia, instituto de meio ambiente, instituto de saúde, agência
de emprego...

Competências temáticas e
territoriais da entidade

Tem competências na execução de ações para a defesa, proteção e promoção da
defesa dos interesses comuns dos Municípios das Canárias, reconhecida pelo
ordenamento jurídico autónomo, nacional e internacional, quer através dos seus
próprios órgãos que através dos seus representantes nas associações que dela fazem
parte. O fomento e a defesa da autonomia local dos municípios das Canárias e o
fomento da coordenação e cooperação para  que estes conceitos sejam o motor da
vida canarina, no âmbito institucional, económico, político, sociocultural e de serviço à
comunidade.

Tem experiência na gestão de vários projetos de iniciativa Comunitária INTERREG IIIB
e MAC, nomeadamente os projetos NESOS, NESOS II, DIGILOG, DIGIRUP, JAMAC
JA_MACII, VIOLETA JARUP, JARUP II e JARUP III.

Experiência relevante para o
projeto

Pessoa legalmente
habilitada para representar a
entidade

Nome Manuel Ramon Plasencia Barroso

Cargo Presidente

Endereço completo Av. 25 julio, 47 / 35004 / Santa Cruz Tenerife / España

+34 922237600Telefone

ES40IBAN

Banco

La Caixa / C/ Aurea Diaz Esq Álvaro Rodriguez PL 1 / 38005 / Santa
Cruz de Tenerife / España
21009169072200066962 / FECAM - FEDERACION CANARIA DE
MUNICIPIOS

Swift CAIXESBBXXX

Dados bancários

G76730399NIF
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Técnico responsável pelo
projeto 1

Nome Rosa Morales Santos

Cargo Gerente

Departamento Gerência

Endereço Av. 25 julio, 47 - Santa Cruz Tenerife

Telefone +34 922237600

rosamorales@fecam.esE-mail

Técnico responsável pelo
projeto 2

Nome Maria del Carmen Pérez Rodriguez

Cargo Interventora

Departamento Intervencion - Tesoreria

Endereço
Avenida Veinticcinco de Julio, 47 38004 Santa Cruz de Tenerife
España

Telefone +34 922237600

marisap@fecam.esE-mail

Técnico responsável pelo
projeto 3

Nome Rosa Morales Santos

Cargo Gerente

Departamento Gerência

Endereço Av. 25 julio, 47 - Santa Cruz Tenerife

Telefone +34 922237600

rosamorales@fecam.esE-mail

Nome da entidade AMRAM - Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira

Papel da entidade
Beneficiário

Beneficiário Principal
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Natureza jurídica da
entidade

Entidade pública

De direito público

De direito privado

Entidade privada sem fins lucrativos

Tipo de entidade

Administração regional

Administração local

Fundação/ONG

Universidade/centro de investigação

Agência/instituto setorial

Associações empresariais **

Empresa pública

Outros

* agência de desenvolvimento, agência de energia, instituto de meio ambiente, instituto de saúde, agência
de emprego...

Competências temáticas e
territoriais da entidade

A AMRAM tem por objetivo a realização em comum de interesses específicos dos
municípios, na defesa de interessses coletivos de natureza setorial, regional ou local.
Tem de igual modo, por objeto a promoção, representação, valorização e a realização
na Madeira dos interesses autárquicos que não sejam por lei ou por natureza, de
exercício local exclusivo, podendo aceder a programas e ações em que seja admitida a
participação de municípios ou de conjuntos de municípios.

A AMRAM conta com 20 anos de experiência na conceção, gestão e execução de
diversos projetos comunitáriso, de natureza intermunicipal, em áreas de atuação
tranversais aos municipios da Madeira.
Tem experiência em vários projetos INTERREG, tais como NESOS, NESOS II,
DIGILOG, DIGIRUP, JAMAC e JAMAC II, VIOLETA, JARUP, JARUP II e JARUP III,
PREMUMAC e VENCIDAD.

Experiência relevante para o
projeto

Pessoa legalmente
habilitada para representar a
entidade

Nome Teófilo Alírio Reis Cunha

Cargo Presidente do Conselho Executivo

Endereço completo Rua da Mouraria, 44-46 / 9004-508 / Funchal / Portugal

+351 291 200 730Telefone

PT50IBAN

Banco

Santander Totta / Rua de João Tavira, 30 / 9004-509 / Funchal /
Portugal
001800080147772702019 / AMRAM - Associação de Municípios da
Região Autónoma da Madeira

Swift TOTAPTPL

Dados bancários
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511027303NIF

Técnico responsável pelo
projeto 1

Nome Zélia Rodrigues

Cargo Secretária Executiva

Departamento Serviço da Administração Geral

Endereço Rua da Mouraria, 44-46

Telefone +351 291 200 730

zeliarodrigues@amram.ptE-mail

Técnico responsável pelo
projeto 2

Nome Isabel Gonçalves

Cargo Assistente Técnica

Departamento Serviço de Admnistração Geral

Endereço Rua da Mouraria, 44-46

Telefone +351 291 200 730

mail@amram.ptE-mail

Técnico responsável pelo
projeto 3

Nome Denise Melim

Cargo Assistente Técnica

Departamento Serviço de Administração Geral

Endereço Rua da Mouraria, 44-46

Telefone +351 291 200 730

denise.melim@amram.ptE-mail

2. PARTICIPANTES DE PAÍSES TERCEIROS DO PROGRAMA (Cabo Verde, Senegal,
Mauritânia)
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Nome da entidade ANMCV - Associação Nacional dos Municípios Caboverdianos

Natureza jurídica da
entidade

Entidade pública

De direito público

De direito privado

Entidade privada sem fins lucrativos

Tipo de entidade

Administração regional

Administração local

Fundação/ONG

Universidade/centro de investigação

Agência/instituto setorial

Associações empresariais **

Empresa pública

Competências temáticas e
territoriais da entidade

Tem a representação dos Municípios de Cabo Verde tendo a ANMCV sido a
coordenadora do projeto IIª linha de Crédito AFD - Agência Francesa de
Desenvolvimento.

Tem participado como associado em vários projetos de cooperação transnacional,
nomeadamente INTERREG com os mesmos parceiros do projeto VENCIDAD, JARUP
II, JARUP III e agora JARUP IV.

Experiência relevante para o
projeto

Pessoa legalmente
habilitada para representar a
entidade

Nome Manuel Monteiro de Pina

Cargo Presidente

Endereço completo Largo da Europa, 267 - Achada Stº António / 122 / Praia Cabo Verde / Cabo Verde

+238 2623634Telefone

Fax

NIF 552205338
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Técnico responsável pelo
projeto 1

Nome Fernando Jorge Borges

Cargo Secretario Geral

Departamento Secretaria Geral da ANMCV

Endereço Largo da Europa, 267 - Achada Santo António

Telefone +238 2623634

anmcv@sapo.cvE-mail

OBJETIVOS E ATIVIDADES

Objetivo temático do Eixo Melhorar a capacidade institucional e a eficiência da administração pública

Objetivo específico da PI
Consolidar estratégias de cooperação entre os diversos agentes que aperam no
espaço elegível para o Programa

Melhorar a eficiência da administração pública local mediante a promoção dos
Municípios 4.0.

Objetivo geral do projeto

Actividade 1: Preparação

Objetivo específico 1:

Promover a eficiência dos municípios no desempenho das suas competências
específicas (Ambiente, Alterações Climáticas, Eficiência Energética, Saúde
Primária, Sustentabilidade, empreendedorismo e desenvolvimento local, etc)

Actividade 2.1.1:
Realização de Diagnóstico da Sustentabilidade Local e Boas Práticas de Gestão
Ambiental e outros

Actividade 2.1.2:
Estudo dos custos dos serviços dos municípios das competências próprias e não
próprias, com a finalidade de determinar o deficit de financiamento

Actividade 2.1.3: Realização de eventos para divulgar as Boas Práticas da Gestão de Recursos

Objetivo específico 1 Gestão Inteligente dos Municípios 4.0

Actividade 2.2.1:
Diagnóstico da situação atual dos municípios relativamente à temática do
município 4.0 e Implementação de planos de ação de Gestão Inteligente

Actividade 2.2.2: Análise do potencial de empreendedorismo local

Actividade 2.2.3:
Organização de jornadas anuais em cada uma das regiões onde serão debatidos
temas comuns dos municípios das RUP’s e Cabo Verde, por forma a promover os
“Municípios 4.0”
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Objetivo específico 1 Gestão Inteligente dos Municípios 4.0

Actividade 2.2.1:
Diagnóstico da situação atual dos municípios relativamente à temática do
município 4.0 e Implementação de planos de ação de Gestão Inteligente

Actividade 2.2.2: Análise do potencial de empreendedorismo local

Actividade 2.2.3:
Organização de jornadas anuais em cada uma das regiões onde serão debatidos
temas comuns dos municípios das RUP’s e Cabo Verde, por forma a promover os
“Municípios 4.0”

Objetivo específico 1
Capacitação dos Municípios para a importância da eficiência da administração
pública

Actividade 2.3.1: Ações de formação em gestão eficiente de recursos

Actividade 2.3.2: Criação de uma plataforma digital de promoção dos municípios 4.0

Actividade 2.3.3:
Ações de Benchmarking para divulgação das melhores práticas nos municípios e
participação em eventos de interesse ao nível de desenvolvimento local

Actividade 3: Coordinação

Atividades generales:

ComunicaçãoActividade 4:

Atividade 1. PREPARAÇÃO DO PROJETO (não obrigatória)

Entidades participantes:

AMRAM - Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, AMRAA -
Associação Municípios da Região Autónoma dos Açores, FECAM  - Federación
Canaria de Municipios, ANMCV - Associação Nacional dos Municípios
Caboverdianos

Descrição detalhada das ações levadas a cabo

Foram estabelecidos diversos contactos com as entidades de cada uma das regiões, nomeadamente com a AMRAA,
AMRAM, FECAM e ANMCV com intuito de ser estruturado e criado um projeto que visa melhorar a capacidade
institucional e a eficiência na administração pública. Identificado o âmbito do projeto, foram definidos os objetivos, as
atividades a desenvolver por cada um dos participantes e o budget afeto a cada uma das entidades envolvidas.
Deste modo, o projeto foi estruturado e elaborado de forma conjunta, através de contactos entre as entidades, por
forma a responder às necessidades de cada uma das regiões, considerando as lacunas comuns detetadas nas
regiões da Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde.

Atividade 2. EXECUÇÃO DO PROJETO

Realização de Diagnóstico da Sustentabilidade Local e Boas Práticas de Gestão
Ambiental e outros

Nome da atividade 2.1.1:

ANMCV - Associação Nacional dos Municípios Caboverdianos,AMRAA -
Associação Municípios da Região Autónoma dos Açores,FECAM  - Federación
Canaria de Municipios,AMRAM - Associação de Municípios da Região Autónoma
da Madeira

Entidades participantes:
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ANMCV - Associação Nacional dos Municípios Caboverdianos,AMRAA -
Associação Municípios da Região Autónoma dos Açores,FECAM  - Federación
Canaria de Municipios,AMRAM - Associação de Municípios da Região Autónoma
da Madeira

Entidades participantes:

Descrição detalhada das ações levadas a cabo

Nesta atividade pretende-se realizar um Diagnóstico da Sustentabilidade Local e Boas Práticas de Gestão Ambiental e
outros com o mesmo objetivo, com intuito de promover o desenvolvimento sustentável ao nível dos municípios, com
introdução de objetivos ambientais e ainda estimular a participação da sociedade em políticas comunitárias, bem como
a implementação da Agenda 21 Local. Torna-se necessária a interligação entre o poder local, os cidadãos e os
agentes locais, por forma a produzir novas dinâmicas nos territórios. Os municípios sendo as entidades mais próximas
dos cidadãos, têm o dever acrescido de informar, educar e sensibilizar os munícipes.
Pretende-se assim identificar os problemas dos municípios e tomar medidas para promover a eficiência e
sustentabilidade dos mesmos, sendo o Diagnóstico realizado nos Açores e Canárias.

Resultados previstos

Com a realização do diagnóstico, pretende-se promover uma maior eficiência dos municípios, através da aposta na
área do desenvolvimento sustentável dos recursos naturais e territoriais por forma a geri-los de forma mais eficiente e
integrada.
Esta atividade permitirá identificar os principais conceitos, políticas e instrumentos associados à sustentabilidade a
nível local, relacionados com a gestão territorial e ambiental, de energia e mobilidade, sendo que este diagnóstico
permitirá, em última análise, uma tomada de decisão mais eficiente e ponderada no âmbito das suas competências
bem como a prestação de serviços de forma mais eficiente ao nível da saúde, educação, serviços de proximidade,
segurança, proteção civil, recursos naturais, etc.
Apesar do Diagnóstico ser realizado nos Açores e Canárias, o mesmo será divulgado por todos os participantes do
projeto, como forma de promover a troca de conhecimento e possível implementação em outros municípios das
regiões.

Produtos finais previstos

O produto final será o Estudo de Diagnóstico da Sustentabilidade Local e de Boas Práticas de Gestão Ambiental

Área geográfica de desenvolvimento da atividade

A atividade será desenvolvida nos Açores e Canárias, sendo que os resultados deverão ser divulgados na Madeira e
Cabo Verde, bem como por todos os municípios das regiões da Macaronésia.

Principais beneficiários/destinatários da atividade

Todos os municípios da Macaronésia e Cabo Verde

Estudos previstos

Identificación de los estudios
Contratado/ recursos propios

Estudo de Diagnóstico de Sustentabilidade Local e Boas Práticas de Gestão Ambiental
Contratado

Equipamento previsto

Descripción de los equipamientos MontanteLocalização
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Infraestruturas previstas

Descripción de las infraestructuras MontanteLocalização

Atividades previstas geradoras de rendimentos

Descripción de las actividades Montante

Contratações previstas de serviços e especialistas externos

Detalhar as contratações previstas

Prevê-se a contratação de uma entidade externa com experiência e know-how para elaborar o Estudo de Diagnóstico
de Sustentabilidade e de Boas Práticas de Gestão Ambiental

Atividades previstas a financiar nos países terceiros

Descripción de las actividades MontanteLocalização

Estudo dos custos dos serviços dos municípios das competências próprias e não
próprias, com a finalidade de determinar o deficit de financiamento

Nome da atividade 2.1.2:

FECAM  - Federación Canaria de Municipios,AMRAM - Associação de Municípios
da Região Autónoma da Madeira,ANMCV - Associação Nacional dos Municípios
Caboverdianos,AMRAA - Associação Municípios da Região Autónoma dos Açores

Entidades participantes:

Descrição detalhada das ações levadas a cabo

Nesta atividade pretende-se desenvolver um estudo sobre os custos dos serviços municipais prestados, considerando
tanto as competências próprias como não próprias (competências delegadas), com intuito de determinar o déficit de
financiamento dos municípios.
Este estudo surge da necessidade de ser elaborado um documento que reflita o peso das receitas próprias do
município no financiamento dos mesmos, ao nível dos serviços prestados, face aos recursos mínimos (transferências
e subvenções) para garantir o apropriado funcionamento dos municípios.
Torna-se necessário demonstrar e quantificar a debilidade do sistema ao nível de transferências e subvenções para
que o sistema de financiamento de cada umas das entidades seja reforçado.
Prevê-se que o estudo seja realizado nos Açores e Canárias, devendo ser divulgado junto dos participantes do projeto,
nomeadamente Madeira e Cabo Verde.

Resultados previstos

Como resultado desta atividade prevê-se obter uma base de dados com o máximo detalhe possível, sobre todos os
tipos de gastos que assumem os municípios para poder disponibilizar o leque atual de serviços aos munícipes.
Pretende-se analisar o financiamento recebido pelos municípios para prestar serviços e se o mesmo se encontra
ajustado considerando os custos de manutenção, quantificando o déficit/superavit de

13



Resultados previstos

financiamento para cada tipo de gastos assumidos por um município, quer seja ou não da sua competência a
prestação do serviço.

Produtos finais previstos

O produto desta atividade será o relatório com as principais conclusões obtidas da análise de quantificação do
déficit/superavit de financiamento dos municípios.

Área geográfica de desenvolvimento da atividade

O estudo será realizado nos Açores e Canárias, sendo divulgado na Madeira e Cabo Verde

Principais beneficiários/destinatários da atividade

Os beneficiários serão os municípios dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde

Estudos previstos

Identificación de los estudios
Contratado/ recursos propios

Estudo dos custos dos serviços dos municípios, das competências próprias e não
próprias, com a finalidade de determinar o deficit de financiamento

Contratado

Equipamento previsto

Descripción de los equipamientos MontanteLocalização

Infraestruturas previstas

Descripción de las infraestructuras MontanteLocalização

Atividades previstas geradoras de rendimentos

Descripción de las actividades Montante

Contratações previstas de serviços e especialistas externos

Detalhar as contratações previstas

Estudo dos custos dos serviços dos municípios, das competências próprias e não próprias, com a finalidade de
determinar o deficit de financiamento

Atividades previstas a financiar nos países terceiros

Descripción de las actividades MontanteLocalização

Realização de eventos para divulgar as Boas Práticas da Gestão de RecursosNome da atividade 2.1.3:
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FECAM  - Federación Canaria de Municipios,AMRAM - Associação de Municípios
da Região Autónoma da Madeira,ANMCV - Associação Nacional dos Municípios
Caboverdianos,AMRAA - Associação Municípios da Região Autónoma dos Açores

Entidades participantes:

Descrição detalhada das ações levadas a cabo

No âmbito desta atividade, pretende-se que sejam realizados, em todas as regiões, eventos para divulgar boas
práticas da Gestão de Recursos (gestão municipal, sustentabilidade, empreendedorismo e desenvolvimento local,
ambiente, alterações climáticas, eficiência energética, saúde primária, entre outros temas), tendo em consideração as
atividades anteriores.
Prevê-se assim que seja realizado um evento em cada uma das regiões, para promover a troca de conhecimentos,
experiências e boas práticas ao nível da gestão de recursos.

Resultados previstos

Implementação conjunta nas várias regiões das melhores práticas sobre a eficiência dos municípios no desempenho
das suas competências específicas (gestão municipal, sustentabilidade, empreendedorismo e desenvolvimento local,
ambiente, alterações climáticas, eficiência energética, saúde primária, entre outros temas).

Produtos finais previstos

Como produtos finais, prevê-se promover a cooperação e a troca de conhecimentos e experiências entre as regiões
participantes no projeto, com obtenção das melhores práticas de eficiência dos municípios da Macaronésia

Área geográfica de desenvolvimento da atividade

A atividade será desenvolvido nas quatro regiões, nomeadamente nos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde

Principais beneficiários/destinatários da atividade

Os principais destinatários da atividade serão os municípios dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, sendo, em
última instância, os cidadãos.

Estudos previstos

Identificación de los estudios
Contratado/ recursos propios

Contratado

Equipamento previsto

Descripción de los equipamientos MontanteLocalização

Infraestruturas previstas

Descripción de las infraestructuras MontanteLocalização

Atividades previstas geradoras de rendimentos

Descripción de las actividades Montante
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Contratações previstas de serviços e especialistas externos

Detalhar as contratações previstas

Serão contratadas entidades externas para a organização dos eventos ao nível de logística do espaço e respetivos
participantes, bem como para a publicação de material para os eventos.

Atividades previstas a financiar nos países terceiros

Descripción de las actividades MontanteLocalização

Realização de um evento em Cabo Verde para divulgar as Boas
Práticas da Gestão de Recursos

10.000,00Cabo Verde

Melhoria da eficiência dos recursos e de sustentabilidade, com implementação de medidas de gestão de recursos

Diagnóstico da situação atual dos municípios relativamente à temática do
município 4.0 e Implementação de planos de ação de Gestão Inteligente

Nome da atividade 2.2.1:

FECAM  - Federación Canaria de Municipios,AMRAM - Associação de Municípios
da Região Autónoma da Madeira,ANMCV - Associação Nacional dos Municípios
Caboverdianos,AMRAA - Associação Municípios da Região Autónoma dos Açores

Entidades participantes:

Descrição detalhada das ações levadas a cabo

O conceito de “Cidade Inteligente” pode aplicar-se a qualquer município que desenvolva soluções inovadoras nas
áreas de competência dos municípios. Fomentar a utilização de soluções conceptuais e tecnológicas inovadoras,
enquanto ferramentas de apoio ao planeamento estratégico dos municípios torna-se uma necessidade, sendo que a
cidade inteligente para além de conseguir ter tudo interligado e com acessibilidade aos diversos dados, tem de
conseguir utilizar e tratar os dados, numa ótica da gestão eficiente.
Deste modo pretende-se realizar o Diagnóstico da situação atual dos municípios relativamente à temática do município
4.0 e Implementação de planos de ação de Gestão Inteligente, a ser elaborado pelos Açores e Canárias.

Resultados previstos

O diagnóstico permitirá partilhar informações, conhecimento, boas práticas e experiências inovadoras entre os
municípios; promover a replicação, com a devida adaptação, de boas práticas em matéria de inteligência urbana;
elaborar e implementar projetos em cooperação na área da gestão inteligente; e contribuir para a criação de políticas e
medidas regulamentares e legislativas, adaptadas à evolução das novas tecnologias.

Produtos finais previstos

Como produto final, pretende-se obter o Diagnóstico da situação atual dos municípios relativamente à temática do
município 4.0 e Planos de ação de Gestão Inteligente dos Municípios

Área geográfica de desenvolvimento da atividade

A atividade será desenvolvida nos Açores e Canárias, podendo ser replicada, com as devidas alterações julgadas
necessárias, na Madeira e Cabo Verde

Principais beneficiários/destinatários da atividade

Os beneficiários desta atividade serão os municípios e, em última análise, o cidadão que beneficiará da melhoria do
serviço prestado pelos municípios
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Estudos previstos

Identificación de los estudios
Contratado/ recursos propios

Diagnóstico da situação atual dos municípios relativamente à temática dos Municípios
Inteligentes e Implementação de Planos de Ação de Gestão Inteligente (Municípios 4.0) Contratado

Equipamento previsto

Descripción de los equipamientos MontanteLocalização

Infraestruturas previstas

Descripción de las infraestructuras MontanteLocalização

Atividades previstas geradoras de rendimentos

Descripción de las actividades Montante

Contratações previstas de serviços e especialistas externos

Detalhar as contratações previstas

Prevê-se a contratação de uma entidade externa para elaborar o Diagnóstico da situação atual dos municípios
relativamente à temática dos Municípios Inteligentes e Implementação de Planos de Ação de Gestão Inteligente
(Municípios 4.0)

Atividades previstas a financiar nos países terceiros

Descripción de las actividades MontanteLocalização

Análise do potencial de empreendedorismo localNome da atividade 2.2.2:

FECAM  - Federación Canaria de Municipios,AMRAM - Associação de Municípios
da Região Autónoma da Madeira,ANMCV - Associação Nacional dos Municípios
Caboverdianos,AMRAA - Associação Municípios da Região Autónoma dos Açores

Entidades participantes:

Descrição detalhada das ações levadas a cabo

Com esta atividade pretende-se fomentar o empreendedorismo local, através da interligação entre empresas,
desenvolvimento de políticas locais de incentivo a novos investimentos e criação de novas empresas com recursos
locais, promoção de medidas que fomentem o desenvolvimento de novas tecnologias, por forma a promover a
economia local, e, consequentemente, a eficiência ao nível dos municípios.
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Descrição detalhada das ações levadas a cabo

Prevê-se assim que seja realizada uma análise do empreendedorismo local, através do estudo das potencialidades
dos municípios, identificação das oportunidades de investimento e aproveitamento de produtos locais, fomentando a
utilização de novas tecnologias, sendo esta atividade implementada nos Açores e Canárias, com divulgação dos
resultados em Cabo Verde e Madeira.

Resultados previstos

Com a implementação desta atividade, pretende-se fomentar o desenvolvimento de novas empresas, com recursos
próprios locais, desenvolvimento de políticas locais de captação de investimento e promoção da colaboração entre
empresas.

Produtos finais previstos

Como produto final destaca-se o estudo que contempla a análise do empreendedorismo local.

Área geográfica de desenvolvimento da atividade

A atividade será desenvolvida nos Açores e Canárias, com divulgação dos resultados junto de Cabo Verde e Madeira.

Principais beneficiários/destinatários da atividade

Os principais beneficiários serão os municípios e respetivo tecido empresarial.

Estudos previstos

Identificación de los estudios
Contratado/ recursos propios

Análise do potencial de empreendedorismo local Contratado

Equipamento previsto

Descripción de los equipamientos MontanteLocalização

Infraestruturas previstas

Descripción de las infraestructuras MontanteLocalização

Atividades previstas geradoras de rendimentos

Descripción de las actividades Montante

Contratações previstas de serviços e especialistas externos

Detalhar as contratações previstas

Prevê-se a contratação de serviços e especialistas externos, com experiência e know-how para elaborar uma análise
do potencial do empreendedorismo local
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Atividades previstas a financiar nos países terceiros

Descripción de las actividades MontanteLocalização

Organização de jornadas anuais em cada uma das regiões onde serão debatidos
temas comuns dos municípios das RUP’s e Cabo Verde, por forma a promover os
“Municípios 4.0”

Nome da atividade 2.2.3:

ANMCV - Associação Nacional dos Municípios Caboverdianos,AMRAA -
Associação Municípios da Região Autónoma dos Açores,FECAM  - Federación
Canaria de Municipios,AMRAM - Associação de Municípios da Região Autónoma
da Madeira

Entidades participantes:

Descrição detalhada das ações levadas a cabo

No âmbito desta atividade pretende-se organizar jornadas para debater temas comuns dos municípios das regiões
participantes no projeto, por forma a promover os Municípios 4.0. Serão assim abordados temas relacionados com a
gestão inteligente dos recursos, smart cities, gestão da água, eficiência energética, gestão de resíduos,
sustentabilidade dos municípios, empreendedorismo e desenvolvimento local.
Estas jornadas visam promover a troca de experiências e conhecimento entre os municípios da Macaronésia e Cabo
Verde, com partilha das boas práticas de gestão eficiente da administração local.
Prevê-se assim a realização de Jornadas em cada uma das regiões, prevendo-se que as mesmas tenham carácter
anual.

Resultados previstos

Com esta atividade será obtida uma maior cooperação entre os municípios participantes, com troca de experiências e
conhecimento, partilha de boas práticas de gestão eficiente da administração local para que possam ser adaptadas a
outras regiões, promovendo a divulgação e implementação de medidas de gestão inteligente nos municípios.
Em última análise, verificar-se-á um reforço da eficiência na prestação de serviços ao cidadão

Produtos finais previstos

O produto final obtido traduzir-se-á na obtenção de uma rede de cooperação mais fortalecida entre as regiões da
Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde, sustentada em modelos que resultem do trabalho conjunto das regiões, com
aproveitamento de experiências e boas práticas, na defesa dos interesses comuns, no sentido de fomentar a gestão
inteligente dos municípios.

Área geográfica de desenvolvimento da atividade

A área geográfica abrange a região dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde.

Principais beneficiários/destinatários da atividade

Os beneficiários são os municípios e cidadãos dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde

Estudos previstos

Identificación de los estudios
Contratado/ recursos propios

Contratado
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Equipamento previsto

Descripción de los equipamientos MontanteLocalização

Infraestruturas previstas

Descripción de las infraestructuras MontanteLocalização

Atividades previstas geradoras de rendimentos

Descripción de las actividades Montante

Contratações previstas de serviços e especialistas externos

Detalhar as contratações previstas

Necessidade de recorrer a entidades externas para organizar as jornadas e toda a logística associada.

Atividades previstas a financiar nos países terceiros

Descripción de las actividades MontanteLocalização

Realização de Jornadas em Cabo Verde. 10.000,00Cabo Verde

Troca de experiências e conhecimento entre as entidades participantes

Ações de formação em gestão eficiente de recursosNome da atividade 2.3.1:

ANMCV - Associação Nacional dos Municípios Caboverdianos,AMRAA -
Associação Municípios da Região Autónoma dos Açores,FECAM  - Federación
Canaria de Municipios,AMRAM - Associação de Municípios da Região Autónoma
da Madeira

Entidades participantes:

Descrição detalhada das ações levadas a cabo

Pretende-se promover ações de formação para capacitação dos técnicos e responsáveis por cada uma das áreas de
competência dos municípios. Assim sendo, prevê-se a realização de ações de formação em diversas temáticas com
vista à gestão eficiente dos recursos dos municípios.
Serão realizadas ações de formação nos Açores, Madeira e Canárias, com convite de participação de todos os
participantes em cada uma das ações realizadas, incluindo Cabo Verde.

Resultados previstos

Como resultados previstos menciona-se a qualificação/capacitação dos recursos humanos da administração regional,
no âmbito da gestão eficiente dos recursos.

Produtos finais previstos

Como produtos finais, prevê-se a realização de 3 ações de formação a realizar em cada uma das regiões beneficiárias
do projeto, nomeadamente nos Açores, Madeira e Canárias, para capacitação dos recursos
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Produtos finais previstos

humanos da administração regional.

Área geográfica de desenvolvimento da atividade

A atividade será realizada nos Açores, Madeira e Canárias, com convite a Cabo Verde para participar nas ações de
formação.

Principais beneficiários/destinatários da atividade

Os beneficiários serão os técnicos e responsáveis dos vários municípios com funções nas várias áreas temáticas das
ações de formação.

Estudos previstos

Identificación de los estudios
Contratado/ recursos propios

Contratado

Equipamento previsto

Descripción de los equipamientos MontanteLocalização

Infraestruturas previstas

Descripción de las infraestructuras MontanteLocalização

Atividades previstas geradoras de rendimentos

Descripción de las actividades Montante

Contratações previstas de serviços e especialistas externos

Detalhar as contratações previstas

As ações de formação serão ministradas por entidades formadoras certificadas externas, com formadores
devidamente habilitados e com conhecimentos nos respetivos temas a abordar.

Atividades previstas a financiar nos países terceiros

Descripción de las actividades MontanteLocalização

Criação de uma plataforma digital de promoção dos municípios 4.0Nome da atividade 2.3.2:

FECAM  - Federación Canaria de Municipios,AMRAM - Associação de Municípios
da Região Autónoma da Madeira,ANMCV - Associação Nacional dos Municípios
Caboverdianos,AMRAA - Associação Municípios da Região

Entidades participantes:
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Autónoma dos AçoresEntidades participantes:

Descrição detalhada das ações levadas a cabo

Pretende-se que seja desenvolvida uma plataforma digital para promoção dos municípios 4.0, promovendo-se a
utilização de tecnologias de informação e comunicação. Esta plataforma permitirá facilitar e fomentar a cooperação
entre os parceiros do projeto, de forma mais eficiente.
Esta atividade será coordenada pelos Açores, com a colaboração de Canárias, Madeira e Cabo Verde que ficarão
responsáveis pelo envio de informações a introduzir na plataforma.

Resultados previstos

O desenvolvimento da plataforma terá como resultado o fomento da utilização de tecnologias de informação e
comunicação, contribuindo para uma melhor comunicação e cooperação entre as entidades participantes e,
consequentemente, aumento da eficiência nas administrações públicas.

Produtos finais previstos

Com esta atividade obter-se-á uma plataforma digital comum para os parceiros, que irá promover a cooperação entre
as entidades, garantindo a durabilidade do projeto.

Área geográfica de desenvolvimento da atividade

A área geográfica da atividade abrangerá os Açores, Madeira, Canárias e outras regiões das RUP´s e Cabo Verde.

Principais beneficiários/destinatários da atividade

Os beneficiários são as associações de municípios dos Açores, Madeira, Canárias e outras regiões das RUP´s e Cabo
Verde.

Estudos previstos

Identificación de los estudios
Contratado/ recursos propios

Contratado

Equipamento previsto

Descripción de los equipamientos MontanteLocalização

Desenvolvimento de uma Plataforma Eletrónica 15.000,00Açores

A AMRAA como beneficiário principal, será a entidade gestora da Plataforma Digital

Gestão de conteúdos da Plataforma Digital 2.500,00Madeira

Necessidade de produção de conteúdos e software de gestão da Plataforma

Gestão de conteúdos da Plataforma Digital 10.000,00Canárias

Necessidade de produção de conteúdos e software de gestão da Plataforma

Infraestruturas previstas

Descripción de las infraestructuras MontanteLocalização
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Atividades previstas geradoras de rendimentos

Descripción de las actividades Montante

Contratações previstas de serviços e especialistas externos

Detalhar as contratações previstas

Necessidade de contratar uma entidade externa, com competências na área de informática, para desenvolvimento da
plataforma

Atividades previstas a financiar nos países terceiros

Descripción de las actividades MontanteLocalização

Ações de Benchmarking para divulgação das melhores práticas nos municípios e
participação em eventos de interesse ao nível de desenvolvimento localNome da atividade 2.3.3:

FECAM  - Federación Canaria de Municipios,AMRAM - Associação de Municípios
da Região Autónoma da Madeira,ANMCV - Associação Nacional dos Municípios
Caboverdianos,AMRAA - Associação Municípios da Região Autónoma dos Açores

Entidades participantes:

Descrição detalhada das ações levadas a cabo

Nesta atividade prevê-se a realização e ações de Benchmarking entre os municípios das regiões da Macaronésia,
onde serão divulgadas as melhores práticas nos municípios. Prevê-se igualmente que os municípios participem em
eventos de interesse ao nível de desenvolvimento local.
Estas ações vêm contribuir para a troca de experiências e de conhecimentos entre os municípios, fomentando a
capacitação para a gestão eficiente, baseada nos municípios 4.0.
Prevê-se que sejam realizadas ações de Benchmarking em cada uma das regiões beneficiárias do projeto, ocorrendo
uma por ano.

Resultados previstos

Pretende-se, através destas ações, melhorar o desempenho dos municípios, por meio de uma gestão inteligente com
benefícios para os municípios e cidadãos.

Produtos finais previstos

Pretende-se obter medidas e ações de políticas inteligentes com eficácia comprovada, passíveis de serem replicadas
em outros municípios.

Área geográfica de desenvolvimento da atividade

A atividade será desenvolvida nos Açores, Madeira e Canárias.

Principais beneficiários/destinatários da atividade

Os beneficiários serão as associações de municípios e os municípios da Macaronésia, bem como de outras RUP`s
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Estudos previstos

Identificación de los estudios
Contratado/ recursos propios

Contratado

Equipamento previsto

Descripción de los equipamientos MontanteLocalização

Infraestruturas previstas

Descripción de las infraestructuras MontanteLocalização

Atividades previstas geradoras de rendimentos

Descripción de las actividades Montante

Contratações previstas de serviços e especialistas externos

Detalhar as contratações previstas

Será necessário recorrer a entidades externas para organização destas ações nomeadamente ao nível de toda a
logística do evento.

Atividades previstas a financiar nos países terceiros

Descripción de las actividades MontanteLocalização

Atividade 3.COORDENAÇÃO DO PROJETO

Descrição detalhada do sistema de gestão

A gestão, entre todos os parceiros, será formalizada por um Contrato de Parceria onde encontrar-se-ão definidas as
regras de funcionamento da mesma. Ao nível de gestão interna, serão realizadas reuniões presenciais e via Skype,
com a periodicidade semestral para garantir a correta execução das atividades.
Com intuito de gerir o projeto de forma mais eficaz, serão elaborados relatórios justificativos das atividades
desenvolvidas, controlos financeiros de todos os parceiros, controlo de indicadores do projeto, e calendarização das
atividades do projeto.

Descrição detalhada do sistema de coordenação

A coordenação do projeto, assentará em instrumentos de controlo e acompanhamento através de reuniões, devendo
ser enviadas comunicações entre os parceiros via email, carta ou outro meio de comunicação; as reuniões deverão ter
periodicidade semestral para acompanhar a execução dos trabalhos, devendo ser elaboradas atas com os conteúdos
abordados nas reuniões de trabalho.
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Descrição detalhada do sistema de gestão

Descrição detalhada do sistema de coordenação

Descrição detalhada do sistema de tomada de decisões

Alguns dos parceiros irão recorrer a entidades externas para execução desta atividade dada a limitação de recursos
internos.

As decisões são tomadas por votação dos participantes parceiros, por maioria ou de preferência por unanimidade.

Atividade 4. COMUNICAÇÃO

Descrição detalhada das atuações de comunicação e destinatários das mesmas

O projeto será divulgado através das ações desenvolvidas ao longo do projeto, como sejam os eventos, jornadas,
ações de benchmarking e da plataforma digital a ser criada. Haverá publicação dos eventos nas redes sociais e
websites das associações de municípios por forma a divulgar o projeto. Será ainda elaborado diverso material de
publicidade como flyers, roll ups, panfletos.
A divulgação das atividades do projeto serão publicadas na página web da CMU - Confederação de Municípios
Ultraperiféricos.

Vai ser criada uma página web específica para o projeto? NoSí

Descrever as publicações previstas (cartazes, trípticos, folhetos, boletins informativos, audiovisuais, etc.)

Está prevista a elaboração de roll ups, flyers e folhetos informativos para serem distribuídos a todos os participantes
aquando da realização de eventos, por forma a divulgar o projeto junto da comunidade em geral.

Descrever os atos de difusão (notas de imprensa, conferências de imprensa, artigos, campanhas, etc.) nos media
previstos

Está prevista a execução de atuações de difusão nos meios de comunicação social, nomeadamente a publicitação dos
eventos a realizar ao longo do projeto, informações aos OCS, realização de conferências de imprensa, etc.

Descrever os eventos de difusão (seminário, fórum, jornada, feira, exposição, etc.) previstos

Serão realizadas jornadas, ações de benchmarking e outros eventos, traduzindo-se numa oportunidade para
divulgação junto da comunidade em geral das várias regiões dos participantes, como meio de divulgação de cada
região.

Descrever qualquer outro tipo de atividade de comunicação previsto

Poderão ser utilizados outros meios de comunicação tais como as redes sociais, bem como publicações na página
web da CMU
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INDICADORES

INDICADORES DO PROGRAMA (Aparecem por predefinição conforme eixo
e PI do projeto, também aparece a quantificação do programa)

Valor Meta
Programa 2023

Fim projeto

Indicadores de realização

Número de acordos formalizados com os Países Terceriros do espaço de
cooperação

7,00 1,00

Prevê-se a formalização de 1 acordo

Número de acordos formalizados por instituições regionais ou locais
apoiadas

10,00 1,00

Prevê-se a formalizado de 1 acordo

População abrangida por iniciativas de cooperação para melhorar a
governança em matéria de serviços públicos e outras áreas de interesse
comum

1305792,00 20000,00

Prevê-se que seja abrangida 20.000 indivíduos

Indicadores específicos do projeto

Nº de Jornadas Autárquicas realizadas 4,00

Prevê-se a realização de 4 jornadas autárquicas

N.º de ações de formação ministradas 3,00

Previstas 3 ações de formação

N.º de estudos e diagnósticos elaborados 8,00

Previstos 8 estudos

Indicadores de comunicação

Nº visitas à página web do projeto 1500,00

Previstas 1.500 visitas à página web

Nº de atos de difusão nos meios de comunicação 4,00

Prevê-se que sejam realizados 4 atos de difusão

Nº publicações efetuadas 4,00

Prevê-se que sejam realizadas 4 publicações
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Nº eventos de comunicação efetuados 4,00

Prevê-se que sejam realizados 4 eventos de comunicação

Nº total de participantes nos eventos efetuados 200,00

Previstos 200 participantes nos eventos

Nº total de mulheres nos eventos efetuados 100,00

Prevista a participação 100 mulheres nos eventos

Nº total de participantes dos países terceiros nos eventos efetuados 20,00

Prevista a participação de 20 indivíduos dos países terceiros

CCARACTERÍSTICAS DO PROJETO

O projeto surge no âmbito dos anteriores projetos JARUP, JARUPII e JARUPIII, envolvendo as associações de
municípios das da Macaronésia e Cabo Verde, com participação de RUP`s. Deste modo, a cooperação entre as
RUP´s tem sido fundamental para a troca de experiências entre as regiões com resolução de problemas de interesse
comum.
Deste modo, o projeto vem de encontro aos desafios atuais da sociedade, no que respeita à sustentabilidade e
desenvolvimento económico, com o desenvolvimento de smart cities e municípios 4.0.

Antecedentes/Desafios abordados

No âmbito das várias competências dos municípios torna-se pertinente a realização de ações de cooperação, com
intuito de atingir o desenvolvimento sustentável e eficiência de administração pública.
O desenvolvimento local é um processo de mudança contínua no mundo globalizado, cujo desenvolvimento deve ser
assente na sustentabilidade, com o aproveitamento das potencialidades endógenas locais, conciliando com o avanço
das novas tecnologias.
Neste âmbito torna-se fundamental promover a eficiência da administração pública, que passa pelo reforço da
capacidade institucional das entidades públicas do poder local abrangidas pelo projeto.
Deste modo, a cooperação transnacional entre as regiões Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde, através das suas
associações de municípios, vem definir as metas e os desafios comuns para um funcionamento institucional mais
eficiente.

Breve resumo do projecto

Envolverá assim, para além dos beneficiários AMRAA, AMRAM, FECAM, o país terceiro Cabo Verde através da
ANMCV,e ainda as associações municípios das RUP`s, designadamente Guadalupe (AMG), Martinica (AMM), Guiana
(AMGy) e Reunião (AMDR).

Área geográfica de intervenção do projeto

O projeto tem como intuito melhorar a eficiência da administração pública local mediante a promoção dos Municípios
4.0. Pretende-se promover a eficiência dos municípios no desempenho das suas competências específicas, bem como
promover uma gestão inteligente dos municípios 4.0. Por fim, pretende-se capacitar os municípios para a importância
da eficiência da administração pública.
Assim, pretende-se uma administração local mais eficiente e com gestão mais inteligente dos recursos, num conceito
de Smart Cities, promovendo o desenvolvimento económico de forma sustentável.

Descrição técnica do conteúdo do projecto
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O projeto tem como intuito melhorar a eficiência da administração pública local mediante a promoção dos Municípios
4.0. Pretende-se promover a eficiência dos municípios no desempenho das suas competências específicas, bem como
promover uma gestão inteligente dos municípios 4.0. Por fim, pretende-se capacitar os municípios para a importância
da eficiência da administração pública.
Assim, pretende-se uma administração local mais eficiente e com gestão mais inteligente dos recursos, num conceito
de Smart Cities, promovendo o desenvolvimento económico de forma sustentável.

Descrição técnica do conteúdo do projecto

Os destinatários do projeto são, em primeira instância, as associações de municípios das regiões dos Açores,
Madeira, Canárias e Cabo Verde e respetivos municípios, sendo o beneficiário final todos os cidadãos das regiões da
Macaronésia e Cabo Verde.

Principais beneficiários/destinatários do projeto

A cooperação entre as regiões e as várias associações de municípios dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde,
vem criar sinergias com o desenvolvimento de projetos de forma conjunta, traduzindo-se numa mais valia a
transnacionalidade, com maior impacto dos resultados pretendidos do que se fossem implementados individualmente
em cada uma das regiões.
É igualmente uma forma de promover a igualdade de oportunidades e de criar sinergias entre entidades envolvidas,
através da preparação e implementação de ações conjuntas.

Valor acrescentado da cooperação

O projeto torna-se fundamental como forma de aproximar as várias regiões da Macaronésia, com a participação das
associações de municípios, incluindo Cabo Verde, para o debate dos temas de desenvolvimento sustentável e
eficiência dos recursos, tornando os municípios mais eficientes.

Utilidade do projeto

Cooperação entre entidades EU

A definição dos objetivos e atividades formam elaborados e preparados
em conjunto com todos os participantes do projeto.
Foram assim estabelecidos contactos telefónicos e trocados emails,
tendo-se definido as atividades a desenvolver com vista a responder aos
desafios e interesses comuns das regiões participantes.

Preparação conjunta

As atividades serão desenvolvidas por todos os parceiros, de forma
previamente acordada, com implementação nas várias regiões, através
de ações de divulgação e de disseminação dos resultados obtidos, com
possibilidade de serem aplicados nas várias regiões dos participantes.

Implementação conjunta

Cada participante irá afetar os meios e os recursos humanos disponíveis,
para a realização das atividades propostas a desenvolver, assegurando a
execução do projeto de forma conjunta entre todos os parceiros.

Meios e recursos humanos conjuntos

O orçamento de cada participante foi elaborado de acordo com as
necessidades de financiamento das suas atividades, sendo o projeto
repartido por todos os participantes, com realização de atividades em
todas as regiões participantes.

Financiamento conjunto
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Cooperação com os TP (obrigatório o cumprimento dos primeiros 2

O projeto foi elaborado com a participação e colaboração da
Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde, na preparação das
atividades e objetivos que correspondem aos interesses comuns da
Macaronésia.

Preparação conjunta

As atividades a desenvolver em comum, nomeadamente a realização
de jornadas e eventos para divulgar as Boas Práticas da Gestão de
Recursos, vem reforçar a cooperação e aproximação entre as regiões.

Implementação conjunta

Cada participante afeta os recursos humanos e meios disponíveis, para
a realização das atividades propostas, assegurando a execução de
forma conjunta entre todos os parceiros.

Meios e recursos humanos conjuntos

O orçamento prevê realizar umas Jornadas e evento para divulgação
de boas práticas de gestão de recursos em Cabo Verde, com
orçamento partilhado dos parceiros dos Açores, Madeira e Canárias.
Cada um dos parceiros beneficiários definiu o seu orçamento de
acordo com as atividades a desenvolver em Cabo Verde.

Financiamento conjunto

Com o projeto será obtida uma maior cooperação entre os municípios das RUP`s e Cabo Verde, com troca de
experiências, metodologias e políticas de sustentabilidade de desenvolvimento sustentável.
Assim, prevê-se obter uma administração pública mais eficiente, com gestão inteligente dos recursos.

Impacto previsto

Como fatores inovadores referem-se
- Diagnóstico de Sustentabilidade Local e Boas Práticas de Gestão Ambiental;
- Estudo dos custos dos serviços dos municípios com intuito de determinar o deficit de financiamento;
- Diagnóstico da situação atual dos municípios relativamente à temática de municípios inteligentes e planos de ação de
gestão inteligente;
- Análise do potencial de Empreendedorismo local;
- Conceito de Municípios 4.0

Aspetos inovadores e de valor acrescentado

As conclusões das medidas e políticas comuns, bem como a troca de experiências das melhores práticas, poderão ser
replicadas noutros municípios das regiões das RUP`s e Cabo Verde.

Efeitos multiplicadores

Com a realização do projeto pretende-se manter a rede de cooperação entre as RUP`s nomeadamente através da
CMU-Confederação do Municípios Ultraperiféricos.

Perdurabilidade dos resultados no tempo

Para a realização do projeto torna-se imprescindível a utilização das tecnologias informação e comunicação, através
do desenvolvimento de Plataforma Eletrónica, tanto para a realização das atividades, como para a comunicação entre
os parceiros, podendo ainda ser utilizado outros meios de comunicação e divulgação do projeto (página web, redes
sociais, etc).

Uso das TIC
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PERTINÊNCIA DO PROJETO

O projeto vem em complemento com outros anteriores projetos nomeadamente NESOS, DIGILOC, DIGIRUP;
VENCIDAD, JAMAC I e II, JARUP, JARUP II e JARUP III, envolvendo as RUP`s e Cabo Verde.
Todos os projetos foram uma forma de troca de experiências e de cooperação para a resolução de problemas e
defesa de interesses comuns junto das instituições da UE.

Complementaridade com outros projectos ou actuações

O projeto contribui para o reforço da capacidade e eficiência da administração pública, com maior cooperação entre as
regiões (Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde), tornado a administração mais inteligente e eficiente na gestão dos
recursos, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável.

Contribuição para os objetivos do Eixo e Prioridade de Investimento em que se enquadra

O projeto vem de encontro aos objetivos da Estratégia da Europa 2020, de especialização inteligente, para um
crescimento inteligente, sustentável e integrador.
No âmbito da RIS3, considera-se a utilização de TIC, como um objetivo estratégico, para o desenvolvimento das
atividades económicas.

Contribución com as políticas nacionais e regionais (RIS3)

Contribuição para os princípios horizontais

Contribuição para os princípios
horizontais

Tipo de contribuição Descrição da contribuição

Positivo
Desenvolvimento sustentável

A utilização eficiente dos recursos, demonstrando
preocupação pela preservação do meio ambiente,
utilização de recursos locais, com intuito de
promover o desenvolvimento económico de forma
sustentável.

Positivo
Igualdade de oportunidades e
não discriminação

O desenvolvimento sustentável através de uma
administração pública eficiente, tem como
preocupação o desenvolvimento integrado da
sociedade, com respostas sociais para a não
discriminação de pessoas mais fragilizadas,
desempregados, promovendo a integração social
de pessoas mais desfavorecidas.

Positivo
Igualdade entre os homens e
as mulheres

A administração local mais eficiente tem em conta
a garantia das igualdades de oportunidades entre
homens e mulheres, criando-se uma sociedade
com as mesmas oportunidades.

Impacto ambiental

Sí No

Não aplicavel

O projeto localiza-se numa área que faz parte da Rede
Natura 2000 ou noutros espaços naturais protegidos?
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Sí No

Não aplicavel
É necessária a declaração de impacto ambiental?

O projeto tem complementaridade com outros programas comunitários, tais como H2020, PO AÇORES 2020, PO
MAdeira 14-20.
Assim, o programa MAC 2014-2020 vem complementar os apoios para a Cooperação Transnacional, reforçando a
cooperação institucional entre as entidades da administração pública, tornando-as mais eficientes e capazes de
responder aos desafios da sociedade, cada vez mais exigente em termo de desenvolvimento económico sustentável.

Complementaridade com outras intervenções de Fundos Comunitários

A candidatura vem de encontro a Estratégia Atlântica, adotada pela comissão em novembro de 2011 e estabelecida
em vários países, incluindo Espanha, Portugal.
O desenvolvimento da economia azul, com atividades marítimas, onde se podem impulsionar medidas pelos
municípios nas zonas costeiras, com espírito empresarial inovador, com um modelo de desenvolvimento económico
local de forma sustentável.
Deste modo, aplica-se nos Açores, Madeira e Canárias, com um desenvolvimento económico com uma intervenção
integrada e de forma sustentável, através de políticas locais dos municípios.

Contribuição para a ITI Azul (Estratégia Atlântica)
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CHECK-LIST DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE

Em caso de projetos relativos à PI 1.B, existe participação de empresas

A duração total do projeto está dentro do prazo estabelecido na convocatória

Garante-se a ausência de duplo financiamento para a execução do projeto (não serão recebidos fundos de
nenhuma outra fonte de financiamento público para a execução das atuações que sejam efetuadas no quadro do
projeto

São cumpridos os critérios de cooperação: preparação conjunta, implementação conjunta, meios e recursos
humanos conjuntos e financiamento conjunto

O projeto foi apresentado telematicamente no prazo estabelecido na convocatória

São respeitados os princípios horizontais da União Europeia

Em caso de cooperação com países terceiros, os sócios desses países cumprem os dois critérios seguintes:
preparação conjunta e implementação conjunta

A atividade 3 (Coordenação) não ultrapassa 6% do custo total de cada beneficiário

Existem cartas de compromisso de todos os parceiros, assinadas pelo responsável pela entidade

Em caso de cooperação com países terceiros, é cumprido o limite máximo de 30% de despesas FEDER em país
terceiro

É cumprida a percentagem de 15% de custos indiretos sobre o total de custos diretos com o pessoal

As entidades beneficiárias têm as competências adequadas para desenvolverem as ações previstas

Os montantes das cartas de compromisso coincidem com os do plano financeiro

São cumpridos os custos com o pessoal em conformidade com o que está estabelecido na convocatória

O formulário está totalmente preenchido

Os custos da Atividade 1 (Preparação) não ultrapassam os 30.000 € por projeto

Existe transnacionalidade na parceria

As entidades beneficiárias têm a capacidade financeira para desenvolverem as ações previstas

Os beneficiários são incluídos na tipologia de beneficiários prevista no programa

O orçamento FEDER está dentro dos limites estabelecidos na convocatória
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