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Indicadores e Foco a resultados 

INTERREG V-A  
ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 

Cooperando más… Mais cooperação 

Madrid, 29/06/2017 



 Todas as medidas financiadas pelos Fundos EIE devem 
ter uma clara orientacão a resultados. 

 
 Os resultados devem poder ser medidos através de 

indicadores. 
 
 Quadro de Desempenho: permite medir o 

progresso do Programa no que diz respeito ao 
cumprimento dos seus objetivos e metas.  

ORIENTAÇÃO A RESULTADOS 
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LÓGICA DE INTERVENCÃO DO PROGRAMA 
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EIXO PRIORITÁRIO 

OBJETIVO TEMÁTICO 

PRIORIDADE DE INVESTIMENTO 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

INDICADOR DE RESULTADO 
INDICADORES DE PRODUTIVIDADE 



LÓGICA DE INTERVENCÃO NOS PROJETOS 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 
DA PI 

OBJETIVO GERAL 
PROJETO 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
PROJETO 

INDICADORES 
PRODUTIVIDADE 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

PRINCIPAIS 
PRODUTOS 



 Relacionam-se com os objetivos específicos de cada 
prioridade de investimento medindo o seu cumprimento e 
os resultados obtidos pelo Programa. 

 
 São obtidos de fontes estatísticas oficiais ou através da 

recolha de informação a atores relevantes do território, 
estabelecendo-se para tal um valor de referência e um valor 
previsto. 

 
 É de esperar que todos os projetos possam contribuir 

para melhorar os indicadores. 

INDICADORES DE RESULTADO 
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 Relacionam-se com a tipolologia de atuação prevista 
em cada prioridade de investimento, isto é, com as 
operacões.  

 
 Classificam-se como comuns ou específicos e deve ser 

estabelecido para cada um deles um valor previsto (2023).  
 
 Medem-se sob a base da contribuicão direta dos 

projetos aprovados, de acordo com o valor estabelecido no 
Formulário de Candidatura.  

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE 

6 



 Informação Anual: como data máxima 31 de janeiro de 
cada ano, é obrigatório o envio da atualização do valor  
alcançado pelos indicadores (artigo 8.11 do Acordo AG- BP): 

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE: 
¿QUANDO QUANTIFICAR? 
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Indicador 
Unidade 

de 
medida 

Homem Mulher 
Objetiv

o 
previsto 

Alcance 
final 
2017 

Alcance 
final 
2018 

Alcance 
final N 

Valor 
total 

alcançado 

Incluirá uma justificação do valor alcançado e a respetiva 
justificação para a sua quantificação. 



 Relatório de Evolução (BP): Em cada pedido de 
pagamento, oferecer-se-á informação do estado dos 
indicadores do projeto (objetivo alcançado, detalhado por 
género), considerando as ações desenvolvidas no período. 

 
 Relatório de Atividade (beneficiário): em todas as 

validações, cada um dos beneficiários incluirá informação do 
estado dos indicadores, de acordo com as ações 
desenvolvidas e as despesas justificadas. 

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE: 
¿QUANDO SÃO MEDIDOS? 
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NÃO é possível alterar os indicadores selecionados em 
Candidatura. 
 
SÍM é possível alterar a quantificação prevista (anual e total), 
sempre que se justifique convenientemente e como 
consequência de modificações nas atividades, resultados ou 
produtos.  
 
 
 

Modificação de caráter substancial 

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE: 
¿PODEM SER ALTERADOS? 
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Verificado um incumprimento do Quadro de 
Desempenho por parte do Programa, que acarrete 
perda de recursos, o custo total da operação e a ajuda 
FEDER poderão ser objeto de redução. (artigo 6.5 do 
Acordo AG-BP) 

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE: 
¿INCUMPRIMENTO? 
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