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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. 
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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.  

O programa levou a cabo dois procedimentos de selecção de projectos através de 
convocatórias públicas à apresentação de propostas, de modo que todo o apoio FEDER 
disponível já foi concedido. Os projectos da 2ª convocatória continuarão a ser 
implementados até 2023. 
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B. RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO 2021. 

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 2021 continuou a ser marcado pela pandemia da COVID-19, o que também 
condicionou os projetos, dificultando e abrandando a sua execução.  
 
Apesar de não certificar o montante total estabelecido pela regra N+3 (21.880.533,94 
euros FEDER), faltou apenas um montante de 625.825,03 euros.  
 
Contudo, o programa invocou para a CE o caso de força maior devido à COVID, tal 
como previsto no artigo 87.1.b do CPR, e as explicações dadas foram aceites pela CE 
em 14/03/2022, tendo a Comissão informado que "os critérios de força maior foram 
cumpridos e as consequências directas da força maior na implementação de uma parte 
do programa foram demonstradas". A anulação automática da parte do FEDER não 
certificada em 31/12/2021 foi assim evitada. 
 
Durante todo o ano de 2021 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 e prorrogações orçamentais, 
processamento dos reembolsos e pagamentos, etc.  
 
A Autoridade de Auditoria efetuou os controlos aos beneficiários selecionados na 
amostra de controlo da despesa certificada correspondente ao ano contabilístico de 20-
21, que tiveram sucesso já que não foram detectadas quantidades irregulares 
significativas. 
 
Durante 2021 o programa continuou a funcionar com medios telemáticos, uma vez que 
a pandemia impediu a realização de reuniões presenciais. O Comité de 
Acompanhamento realizou a sua reunião anual online a 27/05/2021. Durante o resto 
do ano, todas as decisões dos Comités foram tomadas por procedimento escrito. 
 
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. 
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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 às sucessivas prorrogações necessárias à sua implementação, foram concluídos 
32 projectos durante 2021 (22 dos quais nos últimos quatro meses), e mesmo 4 
projectos da 1ª convocatória foram prorrogados até 2022 depois de o Comité de 
Acompanhamento ter aceite as consultas efectuadas caso a caso. 
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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.  

Dos 67 projectos, 43 solicitaram uma tal alteração excepcional no plano financeiro e, até 
à data, 40 já solicitaram também a prorrogação de 1 ano prevista na convocatória, 
prolongando assim a sua implementação até à última metade de 2023. 

Em 2021, o Comité de Acompanhamento aprovou por procedimento escrito dois 
projectos da Lista de Reserva da 2ª convocatória (ECO-TUR2 e MACBIOIDI2), com o 
objectivo de fazer o melhor uso possível do FEDER do programa, devido à existência de 
remanescentes de projectos já concluídos. A implementação destes dois projectos durará 
2 anos, até 31/12/2023. 
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3. COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE. 
 

Durante o ano 2021, foram criadas fichas de informação na Website com informações 
sobre projectos aprovados. Para aceder à informação deve primeiro dirigir-se ao Eixo 
em questão: 
 
 

 
 
Depois clique no Acrónimo do projecto rolando para baixo para avançar através da lista. 
São recolhidas informações qualitativas e financeiras para cada projecto, com um link 
para o seu website. 
 
Em 2021, a AG/SC começou a organizar seminários on-line para a troca de experiências 
e apresentação dos resultados dos projectos da 1ª convocatória. Os seminários 
celebrados até a data sao os seguinetes: 
 
- Seminário do Eixo 1, 23/11/2021. 
- Seminário do Eixo 2, 24/01/2022. 
- Seminário do Eixo 3, 23/02/2022. 
- Seminário do Eixo 4, 29/04/2022. 
 
As apresentações feitas pelos Principais Beneficiários de cada projecto e o registo do 
desenvolvimento completo de cada workshop podem ser consultados no canal Youtube 
do programa: 
https://www.youtube.com/channel/UC4UfQM6bmVJCXsZR_nqRPkQ 
 

5. DADOS FINANCEIROS. 

O programa já comprometeu 100% da sua dotação nos 123 projetos implementados 
nas duas convocatórias efetuadas (incluindo o projeto estratégico HEXAGONE). 
 
O montante certificado à Comissão Europeia até Dezembro de 2021 ascendeu a um total 
de 63 milhões de euros, o que representa 43% do montante total do programa. 
            

https://www.youtube.com/channel/UC4UfQM6bmVJCXsZR_nqRPkQ

