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A. O PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TERRITORIAL INTERREG MADEIRA-
AÇORES-CANÁRIAS (MAC) 2014-2020  

1. O QUE É O PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TERRITORIAL INTERREG 

MADEIRA-AÇORES-CANÁRIAS (MAC) 2014-2020. 

O Programa Operativo de Cooperação Territorial Madeira-Açores-Canárias (MAC) 
2014-2020 é o principal instrumento com que contam as regiões ultraperiféricas da 
Espanha e de Portugal (Canárias, Açores e Madeira) para cooperarem entre si e com 
os países da sua área geográfica, tendo por objetivo oferecer uma resposta eficaz aos 
desafios comuns que enfrentam em matéria de inovação, competitividade, 
internacionalização e desenvolvimento sustentável. 

O Programa foi aprovado no dia 3 de Junho de 2015. No dia 10 de Setembro do 
mesmo ano foi constituído o Comité de Acompanhamento, que aprovou o seu 
Regulamento Interno, criou um Comité de Gestão responsável pela seleção e gestão 
dos projetos e decidiu o lançamento da primeira convocatória de projetos em 2016. 
O Comité de Acompanhamento aprovou, no ano de 2015, a Estratégia de 
Comunicação do Programa, os Critérios de admissibilidade e seleção de projetos e a 
Metodologia de avaliação dos projetos. 

O programa é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) a uma taxa de 85%. Nos anos de 2016 e 2017 foram recebidas atribuições 
do FEDER adicionais que implicaram reprogramações financeiras. Em 17/10/2017, 
mediante a Decisão C (2017) 7091, a Comissão aprovou um aumento do 
financiamento total do programa até 148.831.183 € (126.506.503 € de ajuda FEDER). 

2. QUAL É A ZONA DE COOPERAÇÃO. 

O Espaço de Cooperação é 
composto por: 
 

 As ilhas macaronésicas da 
Madeira, Açores e Canárias. 
 

 Os Países terceiros 
geograficamente próximos 
que aceitaram participar no 
Programa: Cabo Verde, 
Senegal e Mauritânia.  

 

 

 

3. A QUEM É QUE O PROGRAMA SE DIRIGE: BENEFICIÁRIOS. 

Os beneficiários (entidades que podem apresentar projetos de cooperação) são: 
as administrações públicas regionais e locais e entidades de direito público e 
privado vinculadas às mesmas; as Universidades, centros de investigação, 
institutos tecnológicos e fundações; as Câmaras de Comércio, associações 
empresariais e profissionais e outros organismos socioeconómicos; e outras 
entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos com sede nas regiões dos 
Açores, Madeira ou Canárias. 



Os participantes dos Países Terceiros da zona de cooperação (Cabo Verde, Senegal 
e Mauritânia) podem participar nos projetos mas não recebem FEDER diretamente, 
sendo os beneficiários da zona europeia do programa quem pode efetuar despesas 
elegíveis nos territórios de tais países. 

4. ORÇAMENTO E DOTAÇÃO FEDER DO PROGRAMA. 

Eixo Prioritário Custo Total (€) 
Ajuda FEDER (€) 

85% 

Eixo 1. Potenciar a investigação, o 
desenvolvimento tecnológico e a 
inovação 

42.125.440  35.806.624 

Eixo 2. Melhorar a competitividade das 
empresas 

26.088.576  22.175.289 

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

23.042.853  19.586.425 

Eixo 4. Conservar e proteger o meio 
ambiente e promover a eficiência dos 
recursos 

36.714.022 31.206.918 

Eixo 5. Melhorar a capacidade 
institucional e a eficiência da 
administração pública 

11.930.421 10.140.857 

Eixos 6 e 7. Assistência Técnica 8.929.871  7.590.390 

Total 148.831.183  126.506.503 

 

5. FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA. 

O Programa INTERREG MAC é organizado mediante convocatórias públicas de projetos. 
Os atores do território interessados em desenvolver projetos de cooperação devem 
apresentar as suas candidaturas ao Programa em conformidade com os requisitos 
estabelecidos no texto de cada convocatória. O Comité de Gestão do programa 
seleciona os projetos que se adequam aos critérios de seleção das propostas e às 
solicitações do território.  

 

B. RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO 2020. 

O Relatório Anual de Execução inclui as informações que a Comissão Europeia requer 
sobre a execução financeira do programa, a quantificação dos indicadores alcançados 
e os problemas encontrados e medidas adotadas pelas Autoridades do programa.  
 
O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da COVID-19, o que também condicionou 
os projetos, dificultando e abrandando a sua execução. Não obstante, o programa 
cumpriu todas as suas obrigações para com a Comissão Europeia, destacando-se 
especialmente a certificação, ao longo de 2020, de um montante superior ao 
estabelecido pela regra N+3. 



 
Durante todo o ano de 2020 foram desenvolvidas as atividades habituais de gestão dos 
projetos aprovados na 1ª e 2ª convocatórias, isto é, a validação das despesas 
declaradas pelos beneficiários, a gestão das modificações, tramitação dos reembolsos 
e pagamentos.  
 
A Autoridade de Auditoria efetuou os controlos aos beneficiários selecionados na 
amostra de controlo da despesa certificada correspondente ao ano contabilístico de 19-
20, com um resultado muito bom, sem que tenham sido detetados montantes 
significativos de irregularidades. 
 

1. A PRIMEIRA CONVOCATÓRIA DE PROJETOS. 

A primeira convocatória para a apresentação de projetos no quadro do programa foi 
lançada em Fevereiro de 2016, com 2 meses para a apresentação de candidaturas 
(até 31/03/2016). A decisão sobre os projetos apresentados foi tomada pelo Comité 
de Gestão em 8 de Novembro de 2016 no Funchal, Madeira. 

 

  

56 PROJETOS APROVADOS   54.264.384,68 € FEDER 

 

 

 

 



 

Durante o ano de 2020 o programa continuou a trabalhar na gestão e no 
acompanhamento dos projetos aprovados na primeira convocatória, cujos contratos de 
atribuição de ajuda FEDER foram assinados com a Autoridade de Gestão do programa 
em Janeiro de 2017. A lista de projetos e beneficiários está publicada na Web do 
programa. 

Devido à situação de pandemia sanitária e estado de alarme imposto desde meados de 
março de 2020 na Espanha e em Portugal, só 19 de tais projetos é que concluíram a sua 
execução até Dezembro de 2020. A grande maioria dos projetos já tinha solicitado a 
prorrogação de 1 ano, permitida nas bases da convocatória. 

Devido à situação excecional de pandemia sanitária, o Comité de Acompanhamento 
aprovou, em Abril de 2020, a possibilidade de uma prorrogação excecional para os 
projetos da 1ª convocatória de um máximo de 6 meses.  

Em Fevereiro de 2021, dada a continuidade da pandemia, o Comité de Acompanhamento 
aprovou a possibilidade da solicitação de uma nova prorrogação COVID com uma 
duração de mais 6 meses, no máximo. Devido a esta situação, um total de 36 projetos 
será concluído ao longo de 2021, 26 deles no último quadrimestre. 

2. A SEGUNDA CONVOCATÓRIA DE PROJETOS. 
 

A segunda convocatória de projetos foi lançada em 1 de Setembro de 2018, com um 
prazo de 2 meses para a apresentação de candidaturas e todo o resto da ajuda FEDER 
do programa não atribuído na 1ª convocatória. Foram recebidas 189 candidaturas que 
solicitavam 3,5 vezes o FEDER disponível na convocatória.  

 

O Comité de Gestão, reunido no dia 12 de Junho de 2019 em Las Palmas de Gran 
Canaria, aprovou finalmente 67 projetos. 

67 PROJETOS APROVADOS   64.640.740 € FEDER 

 



Os projetos assinaram os contratos de ajuda FEDER no último trimestre de 2019 e o 
início das suas atividades foi gravemente afetado pela pandemia sanitária causada pela 
COVID em 2020. 

Para estes projetos da 2ª convocatória, o Comité de Acompanhamento aprovou em 
Fevereiro de 2021 a possibilidade de apresentaram, ao longo deste ano, uma 
modificação substancial do seu conteúdo, caso sejam necessários ajustes devido às 
dificuldades de execução. Além disso, podem solicitar a prorrogação de 1 ano permitida 
nas bases da convocatória.  

3. COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE. 
 

Durante o ano de 2020 o programa teve que se adaptar aos meios de comunicação 
telemáticos, dado que a pandemia impediu a realização de reuniões presenciais. Em 
2020 não foram efetuadas reuniões do Comité de Gestão nem do de Acompanhamento. 
Todas as decisões foram tomadas por procedimento escrito.  
 
A página da Internet constituiu um meio de comunicação fundamental, dado que se 
envia automaticamente um e-mail aos subscritores do Boletim de notícias sempre que 
se publica uma notícia na Web. 
 
Além disso, o programa implementou em 2020 um melhoramento no SIMAC (sistema de 
informação e gestão do programa) pelo qual se enviam notificações automáticas aos 
Utilizadores sempre que uma tarefa é concluída por parte dos órgãos de gestão 
(verificações das Declarações de Despesa, tramitação de pedidos de modificação e de 
pedidos de reembolso).  
 
Durante o ano de 2020 celebraram-se os 30 anos do INTERREG. Além disso, o programa 
INTERREG MAC completou 20 anos, dado que tem em funcionamento três períodos de 
programação, remontando o primeiro ao ano de 2000 (Interreg III-B 2000-2006).  
 
Por ocasião destes dois aniversários, o programa MAC elaborou um vídeo comemorativo 
que se pôde ver diretamente na Web do programa durante o último quadrimestre do 
ano de 2020. Desde Janeiro de 2021 está disponível na parte inferior da Web do 
programa e no Youtube:  
https://www.youtube.com/embed/2SRSXqjUW24. 
 

 
 

5. DADOS FINANCEIROS. 

O programa já comprometeu 100% da sua dotação nos 123 projetos aprovados nas 
duas convocatórias efetuadas (incluindo o projeto estratégico HEXAGONE). 
 
O montante certificado à Comissão Europeia até Dezembro de 2020 ascendeu a um total 
de 38 milhões de euros, o que representa 26% do montante total do programa. 
            

https://www.youtube.com/embed/2SRSXqjUW24

