
 
 
 

SECRETARIADO CONJUNTO DO PROGRAMA SUDOE 
 
O Secretariado Conjunto encontra-se estruturado sob a responsabilidade da Autoridade de 
Gestão e localizado em Santander (Espanha). Apoia a Autoridade de Gestão, o Comité de 
Acompanhamento, o Comité de Programação, as Autoridades Nacionais e a Autoridade de 
Certificação, bem como, conforme o caso, a Autoridade de Auditoria no desempenho das suas 
principais funções.  
 
 
Principais funções: 
 
As tarefas gerais do Secretariado Conjunto decorrem da alínea 2 do artigo 23º do 
Regulamento (UE) nº 1299/2013 e incluem o fornecimento de informações aos potenciais 
beneficiários sobre as oportunidades de financiamento e o enquadramento do Programa, 
assim como o apoio na implementação de projetos. Especificamente, o Secretariado 
Conjunto: 
 

· Garante, a nível transnacional, a coordenação, o acompanhamento e a promoção das 
atividades do Programa; 

· Fornece apoio técnico para a preparação de reuniões e eventos do Programa (Comités 
de Acompanhamento, conferências transnacionais e grupos de trabalho 
transnacionais, etc.); 

· Recebe as candidaturas dos beneficiários (através do beneficiário principal), verifica a 
admissibilidade das candidaturas, realiza a instrução administrativa das candidaturas 
em colaboração com os Estados-Membros, com especial atenção à aplicação dos 
critérios de elegibilidade e seleção aprovados, e prepara os relatórios pertinentes de 
instrução; 

· Centraliza a informação sobre a execução física e financeira dos projetos e do 
Programa e é responsável pela sua transmissão às Autoridades do Programa; 

· Garante o registo das operações aprovadas, no que se refere à sua execução e 
acompanhamento, numa base de dados informatizada; 

· Verifica a adequação dos pedidos de pagamento feitos pelo beneficiário principal, de 
acordo com a distribuição de funções com as Autoridades Nacionais em matéria de 
controlo, e prepara as propostas de pagamento a serem apresentadas pela Autoridade 
de Gestão à Autoridade de Certificação; 

· Responsabiliza-se pela execução das tarefas de informação, publicidade e 
comunicação do Programa, incluindo a comunicação geral do Programa e a 
informação e difusão das convocatórias, de acordo com as diretrizes acordadas pelo 
Comité de Acompanhamento e as instruções da AG; 

· Por fim, o Secretariado Conjunto poderá executar todas as tarefas que lhe possam ser 
confiadas pelos Comités de Acompanhamento e Programação, bem como pela 
Autoridade de Gestão. 

  



 
 
 
O Secretariado Conjunto: A equipa 
 
O Secretariado Conjunto é uma equipa transnacional composta por 8 pessoas, entre as quais 
se encontram:  

· 1 Diretora,  
· 4 responsáveis de projetos, 
· 1 responsável da gestão financeira,  
· 1 responsável de comunicação e capitalização,  
· 1 assistente administrativo.  
 


