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Capítulo 5.3 – Monitorização dos resultados e das realizações 

 

A monitorização definida neste Quadro de Referência, para efeitos do Mecanismo de Monitorização e 

Avaliação Integrados previsto no ITI Mar, atende aos seguintes aspetos: 

 Seleção de um conjunto de indicadores relacionados com os resultados que se pretende obter com 

a ENM 2013-2020, que tenham relação com áreas potencialmente beneficiárias do Portugal 2020. 

Estes indicadores têm como origem fontes externas aos PO e correspondem a resultados relativos 

ao universo dos potenciais beneficiários do Portugal 2020 na área do mar. Sempre que se afigurou 

possível os indicadores selecionados são equivalentes aos utilizados pela DG Mare para a 

monitorização do Plano de Ação da União Europeia para a Área do Atlântico; 

 Seleção de um conjunto de indicadores de realização já definidos pelos PO e que têm como origem 

o acompanhamento das operações apoiadas, neste caso operações que venham a ser apoiadas na 

área do mar. Acresce a possível disponibilização de listagens das operações apoiadas na área do mar 

e respetivo acompanhamento financeiro; 

 Análise, em termos financeiros, do contributo do Portugal 2020 para projetos que se considerem 

relevantes para a concretização do Plano de Ação da União Europeia para a Área do Atlântico. 

Identificação de listagens das operações apoiadas e das que possam ser consideradas emblemáticas 

no contexto do Atlântico, ainda que promovidos exclusivamente a nível nacional. 

 

Subjacente ao adequado funcionamento de monitorização dos indicadores de realização e financeiros está a 

correta identificação e registo das operações que possam ser consideradas mar no âmbito do ITI Mar. Para 

este efeito é adotado o conceito de Economia do Mar estabelecido no projeto do INE e da DGPM relativo ao 

desenvolvimento de uma CSM, desenvolvido no ponto 5.3.1. 

O processo de registo e análise de operações enquadradas por PI, obrigatória ou preferencialmente alinhadas 

com as Estratégias de Especialização Inteligente é, no contexto do ITI Mar, mais um aspeto estruturante já 

que identifica claramente as prioridades em matéria de investigação e inovação, a nível nacional ou regional, 

na área do mar. 

Por último, é de referir que, não havendo historial anterior relativamente a uma monitorização integrada do 

apoio na área do mar através de fundos comunitários, a proposta que agora se apresenta deve ser 

considerada apenas um ponto de partida que carecerá de aperfeiçoamento à medida que os projetos em 

curso para o estabelecimento de um quadro estruturado de monitorização da ENM 2013-2020 sejam 
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concretizados e os PO operacionalizarem a monitorização de apoio ao ITI Mar. Neste caminho surgirão, muito 

provavelmente, outras alternativas de trabalho, bem como aspetos que podem ser inviáveis e que obrigarão 

a revisões ao estabelecido por parte da Comissão de Implementação do ITI Mar. Importa sempre ponderar o 

respetivo reforço da carga administrativa para os promotores.  


