Designação do projeto | Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais de Lisboa (OADRL) - 2016
Código do projeto | LISBOA-09-6177-FEDER-000003
Objetivo principal | Criar as condições e reunir os meios necessários para o exercício eficaz e eficiente

das competências da CCDRLVT em matéria de dinâmicas regionais, através do OADRL

Região de intervenção | Região de Lisboa
Entidade beneficiária | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Data de aprovação | 15-04-2016
Data Início | 01-01-2016
Data de conclusão | 15/01/2017
Investimento total | 195.400,00 €uros
Investimento elegível | 195.400,00 €uros
Comparticipação FEDER | 136.780,00 €uros
Elegível executado | 140.257,59 €uros
Fundo executado | 98.180,32 €uros
Apoio financeiro público nacional/regional |

42.077,28 €

140.257,59
€

Elegível executado
Fundo executado
Nacional Executado

98.180,32 €
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Enquadramento Geral da Operação
A operação LISBOA-09-6177-FEDER-000003 - Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais de Lisboa
(OADRL) visa a mobilização dos meios necessários à constituição e funcionamento deste órgão e ao
desenvolvimento das ações e atividades inerentes ao exercício das competências cometidas à Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT) em matéria de
acompanhamento das dinâmicas regionais, nos termos da sua orgânica e do modelo de governação dos Fundos
Estruturais e de Investimento (FEEI) e no que se reporta ao ano de 2016.

Descrição da Operação
O Decreto-Lei nº 137/2014, de 12 de setembro estabelece o modelo de governação dos FEEI para o período
2014-2020, bem como a estrutura orgânica relativa ao exercício, designadamente, das competências de apoio,
monitorização, gestão acompanhamento e avaliação, certificação, auditoria e controlo, nos termos do
Regulamento (UE) nº 1303/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013.
Em matéria de estrutura orgânica o artigo 59º do mencionado diploma estabelece que o acompanhamento das
dinâmicas regionais no Portugal 2020 é assegurado pelas CCDR, no âmbito da respetiva circunscrição territorial
e o artigo 60º define as suas competências enquanto órgãos de acompanhamento das dinâmicas regionais e
determina que os meios financeiros, administrativos e técnicos necessários ao exercício de competências são
suportados pelo eixo de assistência técnica do respetivo PO, com o apoio de estruturas de estruturas de
missão.
No seguimento do previsto, a RCM nº 73-B/2014, de 16 de dezembro, criou o Órgão de Acompanhamento das
Dinâmicas Regionais de Lisboa (OADRL) tendo por missão a promoção da capacitação e qualificação da procura
e o exercício das competências previstas no Decreto-Lei nº 137/2014, nomeadamente o acompanhamento da
execução e efeitos regionais das políticas públicas e dos respetivos instrumentos de execução, no âmbito do
desenvolvimento económico, social e territorial, em especial, das operações financiadas pelos programas
operacionais e a dinamização, participação e acompanhamento de processos de planeamento estratégico de
base territorial, nomeadamente as estratégias regionais de especialização inteligente.
Nos termos do definido pela RCM referida, o OADRL inclui um máximo de 5 elementos, entre técnicos
superiores e assistentes técnicos, incluindo 1 coordenador, sendo o apoio logístico e administrativo assegurado
pela CCDRLVT.
A presente candidatura destinou-se a mobilizar os meios humanos, técnicos, administrativos e logísticos
necessários ao funcionamento do OADRL, em 2016, abrangendo as despesas relacionadas com despesas de
pessoal de uma equipa composta por 2 elementos a tempo inteiro, incluindo o coordenador, e 2 elementos a
tempo parcial, bem como as despesas relacionadas com serviços de desenvolvimento do sistema de
indicadores regionais, com estudos e trabalhos especializados e com hardware de suporte e salvaguarda de
informação.

Objetivos do Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais de Lisboa
Considerando o quadro legal e os interesses e necessidades da CCDR LVT e das instituições e atores regionais
em matéria de acompanhamento, monitorização e avaliação das dinâmicas regionais e da execução das
políticas públicas e dos instrumentos de planeamento estratégico e de programação operacional na Região de
Lisboa e Vale do Tejo, o Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais de Lisboa tem como objetivos:


Gerir o sistema de informação regional de Lisboa e Vale do Tejo de suporte ao acompanhamento das
dinâmicas regionais nos domínios social, económico e territorial, visando a monitorização da
estratégia regional, dos planos regionais de ordenamento do território e dos programas operacionais,
em articulação com outros sistemas de informação nacionais, regionais e sub-regionais relevantes;
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Produzir informação e reportes de monitorização e avaliação das dinâmicas regionais e dos efeitos da
implementação e execução de políticas, estratégias, planos e programas, em especial no âmbito da
estratégia regional, dos planos regionais de ordenamento do território e dos programas operacionais;
Dinamizar, participar e acompanhar processos de planeamento estratégico de base territorial,
nomeadamente a estratégia regional de especialização inteligente;
Promover estudos e iniciativas de análise e reflexão estratégica sobre o desenvolvimento económico,
social e territorial ao nível regional e sub-regional;
Participar em redes de articulação funcional, nomeadamente as previstas no Portugal 2020 para os
domínios da monitorização e avaliação, da capacitação e qualificação da procura e das dinâmicas
regionais.

Resultados atingidos e Trabalhos publicados em 2016
Sistema de indicadores regionais:
O sistema de informação do observatório reúne um conjunto de indicadores, organizado por grandes domínios
de informação e por dimensões e sub-dimensões de análise. Os indicadores são disponibilizados por séries
estatísticas no horizonte temporal de 2000 - 2015, com variações do nível de desagregação geográfica.
Os indicadores podem ser visualizados sob a forma de tabelas, gráficos (estáticos e dinâmicos) ou mapas, para
o período de dados disponível. O sistema permite o download dos dados, tabelas e gráficos estáticos
visualizados e proporciona a exploração interativa da informação através de funcionalidades de construção de
gráficos e mapas dinâmicos. Fora, realizados os seguintes trabalhos:
o
o

Definição da bateria de indicadores de contexto do Portugal 2020 no âmbito do grupo
coordenado pelo INE – Instituto Nacional de Estatística;
Actualização do Sistema de Indicadores Regionais;

Estratégia Regional de Especialização Inteligente e Planeamento Estratégico de base territorial:
o

Gestão da EREIL – Estratégia Regional de Especialização Inteligente e proposta de criação do
Conselho Regional de Inovação de Lisboa;

Estudos e reflexão estratégica:
o
o
o

Participação nos trabalhos de alteração do PNPOT – Programa Nacional da Política de
Ordenamento do Território;
Relatório sobre a organização administrativa territorial da RLVT;
Metodologia de Monitorização do PARL – Plano de Acção Regional de Lisboa;

Participação nas redes de articulação funcional, nomeadamente as previstas no Portugal 2020 para os
domínios da monitorização e avaliação, da capacitação e qualificação da procura e das dinâmicas regionais.
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Reportes de monitorização e avaliação das dinâmicas regionais:
o

Relatório de Monitorização e Avaliação dos PROT e do estado do Ordenamento do Território na RLVT;

o Relatório dos Indicadores de Contexto da AML – 2007-2015 [pdf, 1.31 MB] [issuu]

o
o

Monitorização do PORL2020 e da EREIL – Inquérito RIS 3 - Research and Innovation Strategy for Smart
Specialization
Infodata 9 – A reabilitação Urbana na RLVT
http://www.ccdr-lvt.pt/pt/acompanhamento-dinamicas-regionais/7283.htm

InfoData LVT nº 9 – “A Reabilitação Urbana na RLVT Região de Lisboa e Vale do Tejo ”, editada em junho de

2016, versa sobre a Reabilitação Urbana na Região de
Lisboa e Vale do Tejo (RLVT) e tem como objetivo
sistematizar e divulgar informação sobre a temática da
reabilitação urbana e contribuir para o conhecimento
das principais dimensões desta política pública,
ilustrando com alguns exemplos as realizações
efetuadas e as dinâmicas que se registam na Região.
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o

Infodata 10 – O QREN e as Politicas Publicas na RLVT 2007-2015
A InfoData LVT nº 10, à semelhança de edições anteriores, visa
analisar e divulgar os investimentos apoiados com financiamento
comunitário ao abrigo dos Programas Operacionais Regionais e
Temáticos do QREN (2007-2014), no âmbito da Politica de Coesão
da UE, de forma a verificar a contribuição dos financiamentos na
promoção das políticas públicas na Região de Lisboa e Vale do
Tejo e do seu contributo para o desenvolvimento regional. Os
valores financeiros trabalhados na presente InfoData,
correspondente ao aprovado e executado, reportam à data de 31
de Dezembro de 2015 e têm como fonte a ADC— Agência para o
Desenvolvimento e Coesão, I.P e Sistema de Informação do POR
Lisboa.

O Órgão de acompanhamento das Dinâmicas Regionais de Lisboa teve, ainda, um papel ativo nos trabalhos de
preparação e elaboração do Programa Operacional de Lisboa, no âmbito da operacionalização e
estabelecimento dos indicadores que contribuem para o “Portugal 2020” no novo período de programação
comunitário 2014-2020. Esta colaboração estendeu-se por todo o ano de 2016.
À semelhança dos 2 anos imediatamente anteriores, em 2016, e no âmbito do cumprimento dos objetivos e
das medidas no Programa de Ajustamento Económica e Financeira, continuaram a verificar-se restrições
orçamentais no setor público administrativo, com vista a reforçar o bom desempenho da execução orçamental,
levando a mecanismos de contenção da despesa, que foram aplicados na gestão financeira do Observatório,
não tendo sido assim possível realizar algumas das iniciativas programadas na candidatura aprovada para 2016.
Todos os documentos produzidos pelo OADRL encontram-se disponíveis no sítio da CCDR LVT.
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