O que fazemos

Quem somos

A AD&C, I.P. é um instituto público de regime especial, com
autonomia administrativa e financeira, tutelado pelo Ministério
do Planeamento.

Missão
Coordenar a política de desenvolvimento regional e assegurar
a coordenação geral dos Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento (FEEI).

Visão
Ser o centro de competências na política de desenvolvimento
regional e de coesão e na aplicação de fundos da União
Europeia.

Valores
Inovação, Transparência, Cooperação e Qualidade.

Como nos organizamos

• Formulamos propostas de políticas de desenvolvimento
regional
• Colaboramos na conceção de instrumentos de base
territorial
• Asseguramos a articulação com a Comissão Europeia
• Coordenamos o Programa de Apoio às Reformas
Estruturais
• Coordenamos os Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento, em articulação com os Programas
• Garantimos a solidez do sistema de gestão e controlo
dos fundos da política de coesão
• Monitorizamos e avaliamos a implementação e os
resultados dos apoios dos fundos da União Europeia
• Certificamos despesas e apresentamos pedidos de
Pagamento à Comissão Europeia
• Pagamos aos beneficiários dos projetos cofinanciados
e recuperamos os valores em dívida
• Auditamos os projetos cofinanciados em articulação
com a Inspeção Geral de Finanças
• Coordenamos o Sistema de Informação “Balcão 2020”
• Comunicamos os apoios disponíveis e os resultados da
aplicação dos fundos da União Europeia
• Coordenamos a participação portuguesa nos Programas
de Cooperação Territorial Europeia
• Definimos e mantemos atualizado o Registo Central de
minimis.

Legislação de suporte
Lei Orgânica AD&C - Decreto-Lei n.º 140/2013, de 18 de outubro
Estatutos AD&C - Portaria n.º 351/2013, de 4 de dezembro

Avenida 5 de Outubro, n.º 153
1050-053 Lisboa . Portugal
T: +351 218 814 000
agencia@adcoesao.pt
Conheça-nos melhor consultando a informação
disponível em www.adcoesao.pt e nas redes sociais

A AD&C foi reconhecida em julho de 2019 com
o Committed to Excellence (C2E) atribuído pela European
Foundation for Quality Management

