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Programa 'Madeira 14-20' 
com execução de 76% 

Méritos do 'Madeira 14-20' e 'PO SEUR' motivam encontro anual que decorro bojo na nave contrai da HF. 

RICARDO MIGUEL OLIVEIRA 
rmolíveíra@dnotícias.pt 

O Programa Operacional 'Madei-
ra 14-20' contava, até final de 
Março último, com uma taxa de 
execução de 76%, três pontos aci-
ma da média do 'Portugal 2020', e 
com uma taxa de compromisso 
de 104%. Dados que a gestora do 
'Madeira 14-20', Maria João 
Monte, vai apresentar hoje na 
abertura do encontro anual de 
comunicação do Instituto de 
Desenvolvimento Regional (IDR) 
dedicado ao tema 'O que a Euro-
pa faz pela Região'. 

No âmbito do 'Madeira 14-20', 
até 31 de Março de 2022 foram 
aprovadas 8.233 operações (8.047 
apoiadas pelo FEDER e 186 pelo 
FSE), que totalizam 565,7 mi-
lhões de euros de despesa pública 
e uma comparticipação dos FEEI 
de 481,7 milhões de euros, repre-
sentando 104% do total progra-
mado para o período 2014-2020 
no PO (465,2 milhões de euros). 
Do total da despesa pública apro-
vada, 398,2 milhões de euros di-
zem respeito a operações apoia-
das pelo FEDER, dos quais 111,1 
milhões de euros relativos aos so-
brecustos da ultraperificidade e 
167,5 milhões de euros relativos a 
operações apoiadas pelo FSE. Re-

  

lativamente à execução da despe-
sa pública, atingiu-se os 385,7 mi-
lhões de euros, (272,5 milhões de 
euros da componente FEDER e 
113,2 milhões de euros da compo-
nente FSE) a que corresponde 
328,2 milhões de euros de com-
participação dos FEEI, sendo 
232,0 milhões de euros FEDER e 
96,2 milhões de euros FSE, repre-
sentando, globalmente, 71% do 
total dos Fundos programados 
para o Madeira 14-20. Também 
foram pagos 352,1 milhões de eu-
ros aos beneficiários (76%), sen-
do 250,4 milhões de euros relati-
vos ao FEDER e 101,7 milhões de 
euros relativos a operações 
apoiadas pelo FSE. 

Neste evento, para além dos re-
sultados do Madeira 14-20, serão 
apresentados os dados do P 
ma Operacional Sustentabiln 
e Eficiência no Uso de Recursos 
(PO SEUR). Até à data, estavam 
comprometidos 106% da dotação 
do Programa (265 milhões de eu-
ros), com 93 operações aprovadas 
que totalizavam 329,5 milhões de 
euros de despesa pública e uma 
comparticipação do Fundo de 
Coesão de 280,6 milhões de euros. 

Relativamente à execução, re-
gistavam-se 266,6 milhões de eu-
ros de despesa pública e 233,9 mi-
lhões de euros de Fundo, o que 

"BOM RITMO DE 
4 -O DAS 

OPERA ES°" 
TAMBÉM É EVID 
NO TO SEUR' 

corresponde a 88% do total pro-
gramado. Foram ainda efectua-
dos pagamentos no montante 
global de 227,5 milhões de euros , 
o que equivale a 86% do total pro-
gramado. 

"Regista-se assim, um bom 
ritmo de execução das operações 
da Região aprovadas no âmbito do 
Programa Operacional Sustenta-
bilidade e Eficiência no Uso de 
Recursos, bem como nos respecti-
vos pagamentos", refere o IDR. 

O evento que arranca pelas 
9h30 na nave da oficina central 
dos Horários do Funchal tem 
confirmada a presença de cerca 
de 150 participantes de diferen-
tes instituições educativas, so-
ciais e desenvolvimento comuni-
tários para além de parceiros so-
ciais e beneficiários dos dois pro-
gramas comunitários. 

Como referimos na edição de 
ontem, o encontro permitirá a 
apresentação de 11 projectos em-
blemáticos e terá sassão de en-
cerramento presidida pelo secre-
tário Regional das Finanças, Ro-
gério Gouveia, que tem a tutela 
dos fundos comunitários na Re 
gião. A equipa do PO SEUR que 
se deslocou à Madeira para este 
evento é liderada pela Presidente 
da Comissão Directiva, Helena 
Azevedo. 


