JARUP III
Reforço da Capacidade Institucional
BREVE DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Através do Projeto JARUP III pretende-se reforçar a capacidade institucional entre as Regiões
Ultraperiféricas e Cabo Verde, por forma a promover uma gestão autárquica eficiente.
Deste modo, surge o Projeto JARUP III – Reforço da Capacidade Institucional na sequência do
Projeto JARUP II – Jornadas Autárquicas sobre a Política de Desenvolvimento Sustentável,
candidatado ao Programa de Cooperação Territorial MAC 2014-2020, através do qual pretendese dar continuidade às atividades desenvolvidas pela Confederação de Municípios
Ultraperiféricos (CMU).
De um modo geral, pretende-se realizar diversas atividades no âmbito do projeto com intuito
de melhorar a eficiência do serviço prestado, reforçar a capacidade institucional, promover a
utilização de novas tecnologias e a transparência, a troca de experiências, facilitar o acesso à
informação e fomentar a interação entre o município e o munícipe.
Com este intuito, uma das atividades do projeto consiste em analisar a situação ex-ante dos
Municípios das RUP’s e Cabo Verde face aos serviços prestados, com intuito de reforçar a
capacidade institucional dos municípios das RUP’s e Cabo Verde e capacitar os municípios das
RUP’s e Cabo Verde para uma gestão mais eficiente.
O projeto prevê assim a realização de um Estudo e Plano de Ações sobre Boas Práticas da Gestão
Autárquica, com intuito de serem apresentadas soluções inovadoras que visem melhorar a
eficiência dos serviços públicos e/ou aumentar os níveis de eficiência dos recursos financeiros,
humanos e tecnológicos disponíveis.
Será realizado igualmente um Diagnóstico e Plano de Ações da situação do emprego e
problemas sociais dos municípios das RUP’s, para um maior conhecimento da realidade dos
municípios para ir de encontro à satisfação das necessidades dos cidadãos, numa ótica de
trabalho em parceria transnacional e com o envolvimento de diversos agentes locais
intervenientes nas dinâmicas do emprego, introduzindo mecanismos de debate/partilha de
opiniões que permitam a definição de estratégias e planos de ação.
No âmbito do projeto pretende-se ainda realizar workshops e encontros técnicos com as
associações de municípios das regiões da Macaronésia e Cabo Verde, podendo participar outras
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RUP’s com objetivo de partilhar problemas e propostas de soluções, com debate e troca de
experiências no âmbito da melhoria da gestão autárquica e nas áreas sociais e de emprego.
Pretende-se igualmente organizar Jornadas Autárquicas sobre gestão eficiente das autarquias
com intuito de promover a cooperação entre os municípios das RUP’s e Cabo Verde podendo
ser partilhadas as melhores práticas municipais e promovida a troca de experiências.
Outra atividade prevista no âmbito do projeto é a criação de uma plataforma eletrónica para a
partilha de dados entre as várias regiões e de documentos de gestão e coordenação das
atividades realizadas no âmbito do projeto.
O projeto prevê a realização de ações de benchmarking com intuito de avaliar o desempenho
dos municípios das RUP’s de uma forma comparativa entre regiões, tornando-se um importante
instrumento de melhoria do desempenho dos municípios, no referente à eficiência, redução de
custos e melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos e sociedade em geral,
nomeadamente ao nível de problemas sociais e de emprego.
Por fim, o projeto prevê a realização de ações de formação para os funcionários da
administração local para uma melhoria da gestão autárquica, aumento das competências e
capacidade de utilização das melhores ferramentas de gestão da mudança, sendo também
ministradas ações de formação em novas tecnologias para melhorar a interação com o cidadão,
construindo serviços de utilização simples e intuitiva.
PROGRAMA:
Programa de Cooperação Territorial MAC 2014-2020
Eixo 5. Melhorar a capacidade institucional e a eficiência da administração pública
Prioridade de Investimento: 11.a. Melhorar a capacidade institucional das autoridades públicas
e das partes interessadas e a eficiência da administração pública mediante a promoção da
cooperação jurídica e administrativa e a cooperação entre os cidadãos e as instituições
(cooperação transfronteiriça).
PARTICIPANTES NO PROJETO:
Beneficiário Principal: Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores (AMRAA)
Parceiro 1: Federação Canária de Municípios (FECAM)
Parceiro 2: Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM)
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País Terceiro: Associação Nacional de Municípios Caboverdianos (ANMCV)
Prevê-se ainda a possibilidade de participação das restantes regiões ultraperiféricas,
nomeadamente:


Associação de Municípios de Guadalupe (AMG);



Associação de Municípios de Martinica (AMM);



Associação de Municípios de Guiana (AMGy);



Associação de Municípios do Departamento da Reunião (AMDR);



Coletividade de Saint-Martin;



Associação de Municípios de Maiote

ATIVIDADES DO PROJETO:
Atividade 1: Preparação
Atividade 2.1.1: Realização de Estudo e Plano de Ações sobre Boas Práticas da Gestão
Autárquica
Atividade 2.1.2: Diagnóstico e Plano de Ações da situação do emprego e problemas sociais dos
municípios das RUP’s
Atividade 2.1.3: Realização de workshop’s (encontros técnicos) para promover a troca de
experiências e Boas Práticas
Atividade 2.2.1: Criação de uma plataforma eletrónica onde serão divulgadas as melhores
práticas municipais em matéria de modernização administrativa, gestão autárquica e de
respostas sociais e de emprego
Atividade 2.2.2: Organização de Jornadas Autárquicas sobre gestão eficiente das autarquias das
Regiões da Macaronésia, Cabo Verde e DOM’s.
Atividade 2.3.1: Ações de Benchmarking sobre as competências dos municípios das RUP’s
Atividade 2.3.2: Formação dos técnicos das autarquias em gestão autárquica
Atividade 2.3.3: Formação em Novas Tecnologias com objetivo de melhorar a interação e apoio
aos munícipes
Atividade 3: Coordenação
Atividade 4: Comunicação
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