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Adaptação do modelo de 
governação do Portugal 2020 à 
Região Autónoma da Madeira 

Foi ontem publicado o Decreto Legislativo 
Regional n.º 12/2014/M, o qual adapta à 
Região Autónoma da Madeira (RAM) o modelo 
de governação dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento (FEEI) e 
respectivos Programas Operacionais (PO), 
para o período de programação 2014-2020. 

O presente diploma define a natureza e 
competências da Autoridade de Gestão do PO 
da RAM 2014-2020 (Madeira 14-20), assim 
como o seu enquadramento institucional para 
efeitos de governação. 

A Autoridade de Gestão, materializada no 
Instituto de Desenvolvimento Regional, I.P. - 
RAM (IDR, IP-RAM), terá, entre outras, as 
seguintes competências: 

 Deliberar sobre as candidaturas de 
projectos ao financiamento pelo Madeira 
14-20; 

 Elaborar e propor a aprovação da 
regulamentação do Madeira 14-20; 

 Elaborar e assegurar a conformidade dos 
contratos de financiamento, bem como 
dos termos de aceitação, com a decisão 
de atribuição de apoio financeiro; 

 Elaborar as propostas de delegação da 
gestão e da execução dos Eixos 
Prioritários / Prioridades de Investimento 
do Madeira 14-20 e celebrar os 
correspondentes contratos; 

 Elaborar estudos que se revelem 
necessários no âmbito do Madeira 14-20; 

 Apreciar a conformidade dos pedidos de 
pagamento que sejam apresentados 
pelos beneficiários finais ou entidades 
associadas à gestão do Programa. 

 

 

Estabelece-se, ainda, a criação de um órgão 
consultivo de apoio à Autoridade de Gestão, 
designado como Unidade de Gestão, e de 
uma Comissão de Acompanhamento 
responsável por analisar os progressos e 
execução do Madeira 14-20, tendo em conta 
os seus objectivos e a realidade e 
especificidades da RAM. 

Finalmente, é definido que as atribuições, 
direitos e obrigações da Autoridade de Gestão 
do PO de Valorização do Potencial Económico 
e Coesão Territorial da RAM e do PO de 
Valorização do Potencial Humano e Coesão 
Social, em vigor no período de programação 
2007-2013, mantêm-se na esfera jurídica do 
IDR, IP-RAM. 

Para mais detalhes, consulte o Decreto 
Legislativo Regional n.º 12/2014/M, de 4 de 
Novembro. 
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