
 
 

Informação 

 

APROVAÇÃO DOS PLANOS ESTRATÉGICOS DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO NO ÂMBITO DO PROGRAMA OPERACIONAL NORTE 2020 

SÍNTESE DA POSIÇÃO DO MUNICÍPIO DO PORTO 

 

 

Do processo dos PEDU 

 

O Acordo de Parceria Portugal 2020, e os respectivos Programas Operacionais (PO), previram a 
necessidade de apresentação de um Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) por parte 
dos Municípios dos centros urbanos de nível superior que pretendessem contratualizar com o 
respectivo Programa Operacional Regional (no caso do Porto, o Norte 2020) as prioridades de 
investimento inscritas no Eixo Urbano, designadamente nos domínios da mobilidade urbana (PI 4.5), 
da reabilitação urbana (PI 6.5), e da coesão social (PI 9.8). 

O financiamento FEDER destinado ao Eixo Urbano do PO Norte 2020 é de aproximadamente 390 
milhões de Euros. 

Em 22 de junho de 2015 os Municípios dos centros urbanos de nível superior foram convidados a 
apresentar uma candidatura à contratualização dessas prioridades de investimento, com a 
apresentação de uma proposta de PEDU. O Aviso/Convite correspondente (EIDT-99-2015-03-073) 
previa um processo em duas fases, com a submissão das propostas e respectivas avaliações na 
primeira, e uma segunda, concorrencial entre os diversos PEDU, para fixação das dotações 
financeiras por município e respectiva contratualização. 

A data limite estabelecida inicialmente para submissão das candidaturas foi o dia 9 de Setembro de 
2015, data essa que viria a ser adiada para o dia 30 de Setembro de 2015. Foi nessa data que o 
município do Porto submeteu a sua candidatura, muito embora fosse o único município da região 
Norte que manifestou discordância com a prorrogação do prazo. 

O PEDU do Porto é um plano global, integrado, e estratégico, que contempla um conjunto de ações 
para a vigência do PO, que perfazem um investimento total próximo dos 160 M€, repartidos pelas três 
prioridades de investimento. Mais do que um exercício meramente instrumental, o Município do Porto 
considerou a realização deste Plano como uma oportunidade de criação de um enquadramento 
estratégico para a sua actividade a médio prazo, e um referencial com vista a outras eventuais 
oportunidades de financiamento para além do PO Norte 2020. 

Em 19 de Novembro de 2015 realizou-se a primeira reunião entre o Município do Porto e a Autoridade 
de Gestão (AG), tendo na circunstância sido apresentados ao Município os comentários preliminares 
que a AG entendeu pertinentes depois de analisados sumariamente todos os PEDU entregues. Tais 
comentários foram razoavelmente genéricos, nada se tendo referido em concreto relativamente à 
avaliação do PEDU do Porto. 



 
 

 

O relatório de avaliação da primeira fase foi aprovado pela AG do PO Norte 2020 no dia 29 de Janeiro 
do corrente ano, dele sendo notificado o Município do Porto no mesmo dia. A classificação atribuída 
pela AG ao PEDU do Porto foi “suficiente”, considerando o Município não ser tal avaliação 
suficientemente fundamentada. Essa classificação permitiu a passagem do PEDU do Porto à 
segunda fase do processo. 

A AG do Norte 2020 definiu entretanto critérios, parâmetros e conceitos complementares aos do 
Aviso/Convite: as “Orientações de Enquadramento”, que orientaram a avaliação da qualidade dos 
PEDU, deles dando conhecimento oficial ao Município do Porto em simultâneo com o relatório de 
avaliação do PEDU.  

Estas novas condicionantes, tal como o Município do Porto as entendeu, foram contestadas pelo 
Município, por fortemente condicionadoras da sua autonomia enquanto Autoridade Urbana 
(organismo intermédio de gestão), em contradição com o Aviso/Convite. A AG definiu ainda, nessa 
data, a possibilidade de “ajustamento dos PEDU” até 15 de fevereiro de 2016, em virtude das 
“Orientações de Enquadramento” enviadas aos Municípios. Esta fase intermédia nunca esteve 
prevista no Aviso/Convite, podendo potencialmente distorcer o processo concorrencial previsto para 
a segunda fase do processo. O Município do Porto não procedeu a qualquer alteração ao seu PEDU. 

No mesmo dia 29 de janeiro de 2016 o Município do Porto recebeu da AG “a título informativo” os 
“Critérios de Apoio à Decisão em Matéria de Repartição da Dotação Orçamental”, documento que 
mereceu o profundo desacordo do Município do Porto, seja pela contradição de alguns dos seus 
termos relativamente às normas e regulamentos aplicáveis, seja pela natureza dos critérios 
apresentados para repartição dos fundos em cada Prioridade de Investimento. 

Mais concretamente, os critérios definidos pela AG determinam uma dotação financeira fixa em cada 
Prioridade de Investimento considerada, a repartir de forma igual pela totalidade dos PEDU 
apresentados no PO Norte 2020. O Município do Porto considera que tal metodologia de repartição 
constitui uma flagrante e injustificada violação dos princípios subjacentes aos regulamentos 
comunitários e nacionais aplicáveis, designadamente do princípio de competição entre 
beneficiários, conforme estabelecido no Acordo de Parceria, e em clara contradição com o 
Aviso/Convite, onde se estabelece que “os PEDU são aprovados na sequência de um processo de 
selecção concorrencial, não havendo alocações financeira pré-definidas para cada autoridade 
urbana”. 

O Município do Porto exerceu o seu direito de audiência prévia junto da AG relativamente às 
“Orientações de Enquadramento da Avaliação da 1ª Fase dos PEDU”, à “Ficha de Apreciação das 
Candidaturas dos PEDU”, e à “Ficha de Caracterização de cada Intervenção Proposta” em 19 de 
fevereiro de 2016. Nessa mesma data remeteu ainda à AG uma reclamação relativa aos “Critérios de 
Apoio à Decisão em Matéria de Repartição da Dotação Orçamental”.  

Essa pronúncia foi respondida, de forma insuficiente, por correio eletrónico em 22 de fevereiro de 
2016 com “esclarecimentos cujo conteúdo foi aprovado pela Comissão Directiva” da AG do PO Norte 
2020, e por ofício do senhor Presidente da AG, datado de 7 de Março de 2016. 

Em 23 de março de 2016 realizou-se a segunda reunião entre a AG e o Município do Porto, já 
integrada na fase negocial do processo de avaliação, de forma a ajustar o conteúdo do plano proposto 
à ambição e capacidade de concretização do Município, bem como à realização dos objectivos e 
metas propostos e respectivas disponibilidades financeiras. 



 
 

 

Nessa reunião o Município do Porto foi confrontado com uma proposta de dotação financeira para o 
PEDU do Porto no valor de 26.500.000,00€, distribuída pelas prioridades de investimento da seguinte 
forma: Mobilidade 14.000.000,00€; Reabilitação Urbana 7.050.000,00€; e Intervenção em 
Comunidades Desfavorecidas 5.450.000,00€. Essas dotações foram apresentadas como fixas e 
não negociáveis. 

A dotação proposta foi considerada totalmente insatisfatória para o Município do Porto, ficando muito 
aquém da ambição, da capacidade de execução, e do contributo potencial do PEDU do Porto para o 
cumprimento das metas propostas para o Eixo Urbano do PO Norte 2020. Apesar da solicitação do 
Município do Porto, a AG negou-se a clarificar os critérios que levaram à proposta de distribuição 
da dotação financeira pelos 29 municípios com PEDU na região Norte. Nessa reunião foi ainda o 
Município do Porto informado da existência de uma dotação fixa previamente negociada para os 
municípios da Área Metropolitana do Porto dentro da região Norte, facto que mereceu a estranheza 
do Município, que desconhecia tal negociação. 

Na sequência da manifestação da discordância do Município do Porto relativa à dotação proposta 
foram encetadas negociações com a Tutela, que resultaram no compromisso de majoração do 
financiamento atribuído ao Município em 20%. Essa majoração seria operacionalizada com a abertura 
de um aviso específico, relativo à PI 9.1 (coesão social), no âmbito do qual seria atribuído um pacote 
financeiro adicional de 5,7 M€, perfazendo a dotação de fundos atribuídos ao Município do Porto, 
nessa conformidade, 32,2 M€.  

A assinatura do contrato entre a AG e os municípios com PEDU foi agendada para o dia 31 de Maio. 
No entanto o Município foi confrontado com uma minuta que não reflectia a majoração negociada com 
a Tutela. Verificando-se a indisponibilidade da AG na correcção dos seus termos relativamente à 
dotação financeira, o Município do Porto recusou ser signatário do contrato proposto. 

 

Da posição do Município do Porto relativamente ao processo dos PEDU 

 

O Município do Porto contesta o procedimento dos PEDU no âmbito do PO Norte 2020 nos seguintes 
termos genéricos: 

1. A AG do PO Norte 2020 estabeleceu condicionantes adicionais às do Aviso/Convite original, 
distorcendo o procedimento com a introdução de novos critérios, conceitos, e limitações, pouco ou 
nada fundamentados. 

 
2. Esses critérios têm o potencial de limitar a autonomia dos municípios como Autoridades 

Intermédias, em clara contradição com o espírito quer do Aviso/Convite, quer do Acordo de 
Parceria. 

 
3. Por outro lado, a AG permitiu a alteração dos PEDU entre a sua entrega e o início da segunda fase 

do processo, o que é manifestamente irregular, e podendo potencialmente levantar a suspeita de 
tratamento desigual entre PEDU. 

 
4. A falta de fundamentação para a maior parte das acções, procedimentos, e inovações, por parte da 

AG, contribui para uma opacidade na tramitação deste processo que muito o prejudica. 



 
 
5. Finalmente, a AG definiu uma dotação financeira fixa para cada PEDU em cada PI, em clara 

contradição com o Aviso/Convite. Este é, porventura, o facto que merece maior contestação do 
Município do Porto, porquanto elimina o princípio de selecção concorrencial previsto 
expressamente no Aviso/Convite, reduz a eficácia no cumprimento das metas previstas no PO 
Norte, e prejudica objectivamente os maiores centros urbanos da Região.  

 
6. Importa relembrar, a este respeito, que o Eixo Urbano tem como desígnio a resolução de 

problemas de mobilidade, de reabilitação urbana, e de intervenção em comunidades 
desfavorecidas, que se localizam maioritariamente nos grandes centros urbanos da Região.  
 

7. O Município do Porto considera que o critério de distribuição da dotação financeira deveria ter uma 
correspondência com a natureza e intensidade dos problemas que o Eixo Urbano procura resolver, 
o que não parece acontecer. Com efeito verifica-se que a distribuição por habitante dos fundos 
destinados aos municípios da Área Metropolitana do Porto (122€), onde tais problemas são mais 
prementes, é significativamente inferior à dotação dos restantes municípios da Região Norte 
(184€), mesmo considerando a totalidade da população por município, e não apenas a sua 
população urbana.  

 
8. Refira-se, a título de exemplo, que tomando a população como único critério de distribuição dos 

fundos do Eixo Urbano para a Região Norte, a dotação do Município do Porto seria de 31,9 M€, em 
vez dos 26,5 M€ propostos. Em anexo apresenta-se uma tabela com a diferença entre as verbas 
propostas para todos os PEDU da Área Metropolitana do Porto, e o que a cada um caberia em 
razão da sua população. 

 
 
Porto, 07 de junho de 2016 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

Rui Moreira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO I 

ALOCAÇÃO DAS VERBAS DO EIXO URBANO  

Dotações propostas pela AG e distribuição com base na população pelos municípios da AMP 

 

 

Municípios 

População 
residente nos 

Municípios 
2013 

Verba 
alocada por 

PEDU 

Verba 
alocada por 

PEDU per 
capita 

Distribuição 
com base na 

população 
residente 

Diferença verba 
proposta PEDU-
distribuição por 

população 

 
N.º  € € per capita 143€ per capita € 

Arouca 21.751 5.500.000 253 3.120.762 2.379.238 
Espinho 30.418 9.500.000 312 4.364.274 5.135.726 
Gondomar 167.525 15.571.583 93 24.035.934 -8.464.351 
Maia 135.924 19.000.000 140 19.501.927 -501.927 
Matosinhos 174.690 19.000.000 109 25.063.945 -6.063.945 
Oliveira de Azeméis 67.756 9.500.000 140 9.721.407 -221.407 
Paredes 86.876 10.000.000 115 12.464.682 -2.464.682 
Porto 222.252 26.500.000 119 31.887.984 -5.387.984 
Póvoa de Varzim 62.999 10.500.000 167 9.038.889 1.461.111 
Santa Maria da Feira 140.038 10.633.000 76 20.092.190 -9.459.190 
Santo Tirso 70.477 10.000.000 142 10.111.807 -111.807 
São João da Madeira 21.625 7.500.000 347 3.102.684 4.397.316 
Trofa 38.642 7.200.000 186 5.544.227 1.655.773 
Vale de Cambra 22.319 5.700.000 255 3.202.256 2.497.744 
Valongo 95.123 11.000.000 116 13.647.934 -2.647.934 
Vila do Conde 79.740 10.500.000 132 11.440.832 -940.832 
Vila Nova de Gaia 302.828 24.500.000 81 43.448.763 -18.948.763 

 

 

 

 

 

 


