
Em 2021 o POCTEP voltou a cumprir com os
seus compromissos financeiros, um feito que
foi possível graças ao esforço conjunto
realizado pelos projetos e pelas estruturas de
gestão do Programa num contexto tão adverso
como o de uma pandemia mundial.

A despesa total certificada até 2021 aumentou

66,69% face a 2020, o que somado à recuperação

parcial dos setores estratégicos do espaço POCTEP,

tal como o turismo, augura boas perspetivas para

2022. 

Enquanto o Programa preparava o próximo

período 2021-2027, as ações de comunicação

voltaram gradualmente a ser presenciais,

destacando-se nomeadamente a participação em

fóruns de relevância e as atividades online cada

vez mais inovadoras. 

POCTEP olha para o futuro
O Programa prepara-se para o período 2021-2027 e os
encontros presenciais regressam gradualmente.

Resumo do relatório anual de execução 2021 

Esquerda: A Autoridade de Gestão
do POCTEP participa no Fórum da
Agência EFE em Zamora. 
Direita: o Secretariado Conjunto
recebe o terceiro prémio do
Interreg Project Slam em Bruxelas.

O SC do POCTEP celebrou o ECDay em colaboração
com a Eurociudad EUROBEC e contou com a
presença da Agência de notícias EFE.
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Ponto de situação das convocatórias

Execução financeira

A despesa total certificada pelo Programa até

31/12/2021 foi de 214.214.838,72 € (161.311.486,22 € FEDER),

o que representa uma execução global de 44,20%. 

O montante incluído nas validações apresentadas
(antes de passar o controlo de primeiro nível), alcança os

269,63M €, e corresponde a uma execução de 55,63%.  

Até ao final do ano de 2021, o POCTEP tinha atribuído 99,6% do

seu orçamento. Estes recursos foram distribuídos entre cinco
convocatórias somando um total de 240 projetos aprovados.

Na 1ª convocatória, dos 135 projetos aprovados, 130 projetos

terminaram as suas ações. No fecho da anualidade de 2021, a

sua execução era de 72,59%. 

Na 2ª convocatória foram aprovados 96 projetos, que foram

especialmente afetados pela pandemia. No final de 2021, 7

projetos tinham encerrado e a execução desta convocatória era

de 21,48%. 

Relativamente à terceira convocatória, os 3 projetos aprovados encontram-se em curso, com

uma execução média de 11,61%. Também em curso está a quarta convocatória, com 5
projetos aprovados e uma execução de 6,35%, e a quinta, com 1 projeto aprovado que, no fim

do ano 2021, ainda não tinha certificado nenhuma despesa.

O POCTEP adotou uma série de

medidas para mitigar os efeitos da

pandemia nos projetos.

Cabe realçar que o POCTEP cumpriu até agora com os

compromissos financeiros associados à regra N+3, e que

em 2021 este compromisso ascendia a 157.821.228,09 €
FEDER.

Para continuar a dar uma resposta ágil e impulsionar a execução financeira, a maior parte

das medidas de anos anteriores foram ampliadas (prorrogação dos prazos, flexibilização das

ações, realização de verificações sobre o terreno após a data de finalização dos projetos,

regras excecionais de elegibilidade), tendo em conta a situação das diferentes convocatórias

de projetos.

Também se reforçou o acompanhamento pormenorizado das despesas no circuito
financeiro e estabeleceu-se uma estratégia financeira personalizada para cada projeto que

implicava o cumprimento de objetivos mínimos obrigatórios. Deste modo contar-se-ia com

um maior montante de despesa possível no circuito financeiro obtendo-se assim uma

previsão realista do montante que o Programa poderia conseguir certificar até ao final do ano.

A despesa total certificada até 2021

aumentou 66,69% face a 2020.
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Coopera 2020: sistema de informação

Durante o ano de 2021, destaca-se a implementação de

um sistema de alertas para os utilizadores em

diferentes secções da aplicação, um novo método de

assinatura e acesso dos utilizadores e o

desenvolvimento do circuito de sobre execução. 

 

Além disso, continuou-se com a melhoria e atualização
das ferramentas e download de dados para facilitar a

gestão, seguimento e tratamento da informação que

está disponível na aplicação. 

 

Execução física

Tendo em conta a medição dos indicadores de
realização constata-se que apesar da pandemia, o

POCTEP está a progredir a bom ritmo para alcançar as
metas estabelecidas para 2023. 

Assim, em 7 indicadores o valor estabelecido como meta

para 2023 já foi ultrapassado e em outros 4 ultrapassou-se

os 65% do referido valor. Estes resultados permitem-nos

pensar que o POCTEP conseguirá cumprir os objetivos
marcados para o final do período.

Convém realçar a recuperação parcial de um setor tão importante no território POCTEP como

é o setor turístico após o difícil ano de 2020. Esta recuperação é visível através do indicador

C009 que mede o aumento do nº de visitantes em locais de património cultural e natural e

atrações subvencionados. Este aumento foi de 697 334 visitas em 2021, ou seja 32% superior ao

registado em 2020.

Além disso e como fruto de um intenso trabalho,

realizaram-se duas consultas públicas: na

primeira, lançada em fevereiro de 2021, incluía-se a

análise de necessidades do território, a estratégia

conjunta e uma proposta de estrutura do próximo

Programa, e a segunda, lançada em dezembro de

2021, com a versão inicial do novo Programa.

POCTEP 2021-2027

Durante o ano de 2021, realizaram-se 14 reuniões do

Grupo de Trabalho de preparação do POCTEP

2021-2027 nas quais se acordaram as prioridades
que irão reger o próximo período de programação.

Objetivos políticos do POCTEP 2021-2027. A 31

de março de 2022 foi apresentada à CE a

proposta final do Programa. 

O setor do turismo tem um peso

significativo no território e nos projetos

POCTEP.
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Relativamente à comunicação online e redes sociais constata-se que em 2021, o Twitter

continua a ser a rede com maior alcance absoluto, enquanto a rede que mais cresce em

termos de audiência é o YouTube. 

Também crescem significativamente as visitas à página web www.poctep.eu e destaca-se a

lista de reprodução no Facebook «POCTEP projetos» que alcança já os 2300 seguidores.

Informações, comunicação e visibilidade (ICV)

O canal POCTEP no YouTube foi a rede social do Programa que mais cresceu em 2021. Da esquerda para a direita:

seminário de ICV para comunicar resultados com técnicas de storytelling; vídeo vencedor no Project Slam; vídeo

projetado no Interreg Annual Event no qual foi destacado o projeto Eurocidade 2020.

Em 2021, verificou-se que já havia muitos resultados dos projetos que estavam disponíveis

para a sua difusão junto dos cidadãos. O ano de 2021 ficou marcado pela consolidação do

modelo de atividades telemáticas, e pelo retomar gradual das atividades presenciais.

Entre as várias ações de ICV realizadas pelo Programa

destacam-se os seminários telemáticos para beneficiários e

auditores, nos quais se abordaram aspetos chave da gestão dos

projetos, e o seminário de ICV no qual participou a Agência
EFE e o Programa Interact, que recebeu comentários muito

positivos por parte dos assistentes.

No que diz respeito às atividades que retomaram em formato

presencial, destacam-se a participação no Fórum EFE de
“Histórias Transfronteiriças de coesão europeia", realizado em

Zamora, o evento em Badajoz por motivo do ECDAY e o prémio

recebido pelo Programa em Bruxelas no âmbito do Interreg
Project Slam.

Além disso, continuou-se a fornecer informação sobre os projetos POCTEP à Comissão
Europeia para a sua divulgação multimédia e difusão no evento anual, na série de Euronews,

Stories from the regions e no podcast This is Europe.

Project Slam: O vídeo POCTEP

sobre o despovoamento na

Raia foi premiado

Mais informações e gravações das ações em:
https://bit.ly/poctep_21_icv
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· 303 páginas web criadas
· 351 redes sociais e 60 apps
· 943 vídeos produzidos (1)
· 329 logótipos e 497 folhetos 
· 1962 eventos (+360 mil participantes) (2)
· 2027 atos de difusão nos media
· +  20 000 aparições nos media 
· +  1500 ações de formação

Comunicação dos projetos

O acompanhamento e seguimento das ações

de ICV dos projetos POCTEP aumentaram

em 2021 para conseguir um efeito

multiplicador das suas ações e resultados. Os

projetos comunicaram inúmeros produtos,

tais como:

(1) promocionais, entrevistas, ações formativas, clips para redes, etc.
(2) apresentações, fóruns, ações formativas, workshops de sensibilização, etc.

Tal como em anos anteriores, o Programa tem vindo a
acompanhar e participar em várias ações de

comunicação dos projetos como, por exemplo, eventos

telemáticos, presenciais, entrevistas concedidas aos

meios de comunicação, etc.

Cabe destacar que à medida que foi avançando o

período de programação, os projetos desenvolveram

produtos digitais cada vez mais inovadores como, por

exemplo, webseries ou podcasts online ver link.

Também participaram em eventos europeus, como a

Conferência sobre o Futuro da Europa, a EU Green Week

ou a Semana das regiões. 

Além disso, receberam prémios como os World Tourism

Awards do Dark Sky Alqueva (projeto RDC_LA), ou a

distinção como boa prática por parte da UNESCO que

receberam os projetos MOVELETUR e GARVELAND.

Acima: a série do projeto BIOTRANS sobre o

Montado destaca-se pela qualidade da sua

produção. Abaixo: o Dark Sky Alqueva,

premiado pela terceira vez.

Mais informações: https://bit.ly/poctep_21_icv
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https://desarrolloruralysostenibilidad.dip-badajoz.es/CSEABiotrans/
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/dark-sky-alqueva-novamente-distinguido-nos-world-tourism-awards
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/acciones-online-de-los-proyectos-poctep
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/dark-sky-alqueva-novamente-distinguido-nos-world-tourism-awards
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/moveletur-y-garveland-ejemplo-para-unesco-de-buenas-pr%C3%A1cticas-en-reservas-de-la-biosfera
https://bit.ly/poctep_21_icv


Anexo I- Estatísticas web e redes sociais 2021 (ICV)

Twitter: 147 mil usuarios alcanzados en 2021

Facebook: 52.572 usuarios alcanzados en 2021

YouTube: 9.741 visualizaciones en 2021  

Web poctep.eu: 41.084 usuarios en 2021  9.741

Twitter continua a ser a rede social com maior alcance absoluto,

enquanto a que mais cresce em audiência é o YouTube, com

um aumento de +60,37% anual. Também aumenta o número de

utilizadores que visitam a página www.poctep.eu em +64,81 %.

YouTube: POCTEP playlists

Proyectos / projetos Historias Ibéricas

POCTEP en los
medios / nos media

Seminarios POCTEP

Institucional

1
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https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeKedQOglhocwCzs7p4su6Vw
https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeL4Ubmh9POCcwLfRiwL41Hn
https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeKjIpRfD73vHkwM6vqM0ix-
https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeJIFl5Ypda2hQCsKrQ1PbsR
https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeKedQOglhocwCzs7p4su6Vw
https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeL4Ubmh9POCcwLfRiwL41Hn
https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeJIFl5Ypda2hQCsKrQ1PbsR
https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeKjIpRfD73vHkwM6vqM0ix-
https://www.youtube.com/watch?v=cz2Yd0ocSvA&list=PLrjPUZyz4QeKE_B39pWyH9JV5LhdQNHmr

