Designação do projeto | Assistência Técnica à Autoridade de Gestão do
Programa Regional do Norte-2017
Código do projeto |NORTE-10-6177-FEDER-000018
Objetivo principal| Assistência técnica
Região de intervenção | Área Metropolitana do Porto
Entidade beneficiária | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR-N)
Data de aprovação | 07-09-2017
Data de início | 02-01-2017
Data de conclusão | 31-12-2017
Custo total elegível | 6 950 000,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 6 602 500,00 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 347 500,00 €
Objetivos
Criar as condições para o exercício eficaz e eficiente das competências e
atribuições da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do
Norte 2014-2020, nomeadamente, através do financiamento de ações
relativas às atividades de conceção, preparação, gestão, controlo,
acompanhamento, monotorização, avaliação, informação, publicidade,
divulgação e sensibilização do Programa, bem como para as ações
conducentes a um melhor conhecimento da Região Norte, garantindo um
apoio adequado aos beneficiários e uma ampla divulgação aos cidadãos e
aos agentes económicos.

Designação do projeto | Modernização da Rede de Monitorização da
Qualidade do Ar da Região Norte
Código do projeto | NORTE-04-23G2-FEDER-000001
Objetivo principal| Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética
Região de intervenção | Área Metropolitana do Porto
Entidade beneficiária | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR-N)
Data de aprovação | 20-10-2017
Data de início | 16-10-2017
Data de conclusão | 16-10-2019
Custo total elegível | 900.000,00€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 765.000,00€
Apoio financeiro público nacional/regional | 135.000,00€
Objetivos
Reapetrechar as estações de medida da qualidade do ar com 48
analisadores novos e também promover a elaboração de 3 estudos
essenciais ao apoio à definição de estratégias de gestão mais modernas, de
forma a melhorar o desempenho global da Rede de Monitorização da
Qualidade do Ar da Região Norte, nomeadamente em:
a) Redução do número e frequência de avarias dos equipamentos;
b) Redução do tempo necessário para a recolha dos dados de todas as
estações;
c) Redução do custo das comunicações e utilização de uma tecnologia
mais recente;
d) Melhoria da fiabilidade dos dados;
e) Cumprimento dos objetivos de qualidade dos dados fixados na
legislação, no que toca às Normas CEN.

