Recomenddação #02CBB2016
29-01-2016

1

Deescritivo

Termos de
d Aceitação – Prazo para disponibilizaçção ao beneficciário – Prazo para Validação
–Submisssão de pedidoos de pagamennto

2

Prrocesso
addministrativo

PA 019/20015; 027/2015;; 032/2015; 0554/2015
[…. Fomos
os notificados dda decisão finnal da nossa candidatura
c
em
m 2-11-2015 e ainda estamoss a
aguardar pelo
p termo de aceitação…]

3

Quueixa

[…demoraa na validação ddo Termo de aceitação é inaaceitável…foi-noos respondido que não existeem
prazos, neem avisos nem
m qualquer dataa prevista paraa a disponibiliza
zação destes eleementos…3 messes
depois daa submissão doo termo não noos podem dar qualquer
q
indica
cação sobre este
te, nem sobre em
e
que data a empresa pode
derá dar inicio à execução finannceira do projeecto…]
[…A definiição de datas ppara este proced
edimento iria faacilitar a previsã
são e planeamennto das empressas
acerca doss seus pedidos de pagamento…
…]

4

Obbjetivo

5

Deestinatários

Promoverr os princípioos da desmatterialização e da simplificaação subjacenttes ao Portuggal
2020, cllarificando oos prazos a observar pelas autori dades de gestão
g
para a
disponibilização e parra a validaçãão dos termoos de aceitaçção e para a submissão de
pedidos de
d pagamentoo no âmbito dos
d sistemas de incentivos ààs empresas.
Autoridaddes de Gestãoo do COMPET
TE 2020 e doss PO Regionaiis do Continente
Agência para
p o Desenvvolvimento e Coesão, I.P.

Recomenda-se que as autoridades de
d gestão envviem ao benefficiário o term
mo de aceitaçção
em simulltâneo com a notificação daa decisão que recaiu sobre a sua candidaatura.

6

Sínntese da
reecomendação

Recomenda-se que o ssistema de infformação perm
mita o acesso ao formulário de submissão
de pedidoos de pagameento dos beneeficiários com termos de acceitação subm
metidos, mesm
mo
que aindaa não validadoos pela autoridade de gestãão.
Recomenda-se também
m que, se a autoridade
a
dee gestão não deliberar sobbre o pedido de
pagamentto no prazo de 30 dias úteis, esse pagamento
p
deeve ser emitiido a título de
adiantamento, por apllicação analóggica do dispossto nas alíneaas b) e c) do n.º 2 do artiggo
25.º do Regulamento
R
Geral dos FEEEI, aprovado pelo Decretoo-Lei n.º 159//2014, de 27 de
outubro, alterado peloo Decreto-lei n.º
n 215/2015, de
d 6 de outubbro.
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Recoomendaçãoo #02CB20116
29-01-2016

1| Q
Queixas
N
Não obstantee as queixas que
q motivaraam a presentee recomendaçção nos terem
m sido apresentadas com o
rrespetivo autoor devidamennte identificaddo, tendo em conta o âmb
bito de incid ência da mattéria em caussa,
cconsiderou-see que a recom
mendação não se deveria lim
mitar aos casoos em concretto que motivaaram as queixxas
aapresentadas, pelo que às mesmas
m
não é feita qualqueer referência identificativa.

[…] Gostaria de saber quaando estará ddisponível a applicação para submissão doos pedidos dee reembolso dos
d
pprojectos(…)

SSegundo inform
mação (AG) é que
q já estariam
m disponíveis os
o pedidos de reembolso
r
duraante o mês de novembro. Atéé à
ddata ainda nada
da se confirma.[[…]
[…] Fomos not
otificados da deecisão final da nnossa candidatu
tura em 2-11-20015 e ainda estaamos a aguarda
dar pelo termo de
d
aaceitação. Já rec
eclamámos ao Portugal
P
2020 ssem sucesso […]

[…]..no dia 110082015 foi receecionada a Nottificação da deecisão final, quue ficou condici
cionada… No dia
di 14-08-2015 foi
f
ssubmetido atraavés do Balcãoo 2020 o Term
mo de aceitação
ão assinado junntamente com os documentoos comprovativvos
ddaquela condiccionante.
N
No dia 13-11-201
015 obtivemos a seguinte respposta: «Os term
mos de aceitaçãoo submetidos e demais docum
mentação têm de
d
sser primeirameente validados pelo Organism
mo Intermédioo, estando aindda a decorrer eessa fase de validação.
v
Apóss a
vvalidação dos termos
t
de aceittação, ficará disp
sponível na PASS a ferramenta para submissãão dos pedidos de pagamento..»
TTivemos hoje a seguinte respposta: «Informaamos que o ter
ermo de aceitaçção se encontra
ra em validaçãoo, não nos senddo
ppossível, todavvia, indicar um
ma previsão ppara a disponnibilização da ferramenta de submissão dos pedidos de
ppagamento.»
C
Como entendeemos que esta demora na vaalidação do Teermo de aceitaç
ação que foi suubmetido no dia
d 14-08-2015, é
iinaceitável, vim
mos por este meeio apresentar eesta reclamaçãão[…]

[…] tendo as empresas apreesentado os teermos de aceittação e remaneescentes docum
mentos atempaadamente e coom
bbastante antece
cedência face aoo prazo limite estabelecido, encontra-se
e
ainnda em análise o referido term
rmo de aceitaçãão.
EEstas empresas
as submeteram
m os seus term
mos em Setemb
mbro de 2015 e à data de 177 de Dezembrro ainda não foi
f
ddisponibilizadaa qualquer novid
idade acerca doo formulário dee pedidos de paagamento.
C
Contactando as várias entidaades competenttes foi-nos resppondido que nãão existem praazos, nem avisoos nem qualquuer
ddata prevista para
p a disponibi
bilização destes elementos.
V
Verifica-se quee a inexistência de um prazo máximo de vallidação destes documentos, co
coloca em causaa a execução dos
d
pprojetos e tornna o programaa pouco confiáv
ável, na medidaa em que as em
mpresas não co
conseguem ter certezas sobree a
ttesouraria e datas
da de apresen
entação de peddidos dado quee nos parece problemático
p
qu
que nos indiqueem que 3 messes
ddepois da subm
missão do term
mo não nos poddem dar qualquuer indicação sobre
s
este, nem
m sobre em quee data a empreesa
ppoderá dar iniccio à execução financeira
f
do pprojecto.
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A definição dee datas para esste procedimennto iria facilitaar a previsão e planeamento das empresas acerca dos seeus
ppedidos de pagamento
pa
e investimento,
i
ttornando o Portugal
P
2020 num program
ma de maior planeamento e
pprevisibilidade […]

2| Â
Âmbito de inncidência dass queixas
A
As queixas quue motivam a presente recoomendação reeportam-se aoos prazos obseervados pelas autoridades de
d
ggestão para a disponibilizaçção e para a vvalidação dos termos de acceitação e paraa a submissãoo de pedidos de
d
ppagamento.
IImporta pois verificar a exiistência de dissposições legaais que fixem prazos objetiivos e, sendo o caso, quais,, a
oobservar paraa a concretizaçção destes atoos de gestão.
A
Ainda que se mantenha a presente reccomendação orientada
o
paraa os sistemass de incentivoos às empresaas,
cconsidera-se que
q a análise e conclusões ppoderão ter, com
c as necesssárias adaptaçções e quandoo aplicável, um
ma
m
maior abrangêência.

3 | LLegitimidadee dos requereentes
U
Um dos requuerentes que, assina uma ddas queixas em
e análise não identifica aas candidaturaas nem os o((s)
bbeneficiário(s)) concretamente em causaa, acrescendo dois casos que não refereem a que títu
ulo ou por quue
m
meio lhes foi conferida leggitimidade paara, em nomee ou em repreesentação doss beneficiárioss, solicitarem a
iintervenção do Curador doo Beneficiário.
PPara análise da
d legitimidadde procedimenntal dos requeerentes, fazem
mos uso do arrtigo 68.º do Decreto-lei n.º
n
44/2015, de 7 de
d janeiro, quee aprova o Noovo Código doo Procedimento Administraativo, o qual estabelece:
e
Artiggo 68.º
Legitimidadee procedimentall
1 — Têm legittimidade para iniciar o proceedimento ou para
p nele se coonstituírem com
mo interessadoos os titulares de
d
ddireitos, interessses legalmentee protegidos, de
deveres, encargoos, ónus ou sujjeições no âmbi
bito das decisõees que nele foreem
oou possam serr tomadas, bem
m como as assocciações, para defender
de
interessses coletivos ou proceder à defesa
d
coletiva de
iinteresses indivviduais dos seuus associados quue caibam no âmbito
â
dos resppetivos fins.
2 — Têm, tam
mbém, legitimiddade para a prroteção de inteeresses difusos perante ações ou omissões da
d Administraçção
ppassíveis de causar
c
prejuízoos relevantes nnão individuallizados em beens fundamenttais como a saúde
s
pública, a
hhabitação, a edducação, o ambi
biente, o ordenaamento do terri
ritório, o urbaniismo, a qualidaade de vida, o consumo
c
de beens
e serviços e o património
p
culttural:
aa) Os cidadãoss no gozo dos seus
s direitos civvis e políticos e os demais eleiitores recensead
ados no territórrio português;
bb) As associaçõões e fundaçõess representativaas de tais interresses;
cc) As autarquiaas locais, em reelação à proteçã
ção de tais interresses nas áreass das respetivass circunscriçõees.
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3 — Têm, ainnda, legitimidadde para asseguurar a defesa de
d bens do Esttado, das regiõões autónomass e de autarquiias
llocais afetadoss por ação ou omissão da Addministração, os
o residentes na
n circunscrição
ão em que se localize
l
ou tenh
nha
llocalizado o beem defendido.
4 — Têm igua
ualmente legitim
midade os órgããos que exerçaam funções adm
ministrativas qu
quando as pesso
soas coletivas nas
n
qquais eles se inntegram sejam
m titulares de ddireitos ou inteeresses legalmen
ente protegidos,s, poderes, deveeres ou sujeiçõões
qque possam seer conformadoss pelas decisões
es que nesse âm
mbito forem ouu possam ser ttomadas, ou quuando lhes caib
iba
ddefender intereesses difusos quue possam ser bbeneficiados ouu afetados por tais decisões.

N
Nos casos em
e
análise, os titularess de direitoos ou intereesses legalmeente protegiidos serão as
eentidades/candidatos que apresentam
a
ass candidaturas, entidades estas,
e
pelo meenos em dois casos, distinttas
ddas entidades consultoras que
q apresentaam as queixas.
N
Nos termos ainda dos artiggos 107.º e 1008.º do Decreeto-lei n.º 4/20
015, de 7 de jjaneiro, e sem
m prejuízo de o
rrequerimento inicial dever satisfazer o ddisposto no artigo
a
102.º doo mesmo dipl oma, “devem os órgãos e os
o
aagentes admiinistrativos procurar
p
suprrir oficiosameente as deficciências dos requerimentoos”, exposiçõees,
rreclamações ou
o outros escrritos semelhanntes, apresenttados pelos in
nteressados, coom o objetivoo de “evitar quue

oos interessaddos sofram prejuízos
p
por virtude de simples irreggularidades ou de mera imperfeição
i
n
na
fformulação dos
do seus pedido
dos”.
A questão de legitimidade é questão divversa de simpples irregulariidades ou de mera imperffeição, pelo quue
nnão pode ser oficiosamentee suprida.
A
Acresce aindaa que, nos termos do art
rtigo 111º do mesmo Decreto-lei n.º 4//2015, de 7 de
d janeiro, “As
A

nnotificações são
s efetuadas na pessoa do interessadoo, salvo quanddo este tenhaa constituído mandatário no
n
pprocedimentoo, caso em quee devem ser eefetuadas a esste.“
A
Alguns dos reequerentes nãão são os benneficiários cujas candidaturras estarão cooncretamente em causa, nãão
aapresentam nem
n
referem mandato quee os habilite a requerer em
e nome da((s) eventual(aais) empresa((s)
bbeneficiária(s)), as quais nãoo identificam de forma sufi
ficiente.
O “requerentte A”, não ap
presenta nem refere manddato que o haabilite a requuerer em nom
me da empresa
““beneficiária A”.
A Assim, as notificações, rreferentes ao processo adm
ministrativo doo “beneficiárioo A” devem ser
ffeitas na sua pessoa,
p
e não ao “requerennte A”.
PPara os restantes casos, nenhuma exce ção obsta a que
q se prossiga com a annálise dos peddidos feitos por
qquem tem, tam
mbém (além dos beneficiárrios), legitimiddade.

4| D
Do direito
A
A. O termo de
d aceitação e a decisão
O preâmbulo do Regulameento Geral doos FEEI, aprovvado pelo Deccreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubrro,
aalterado pelo Decreto-lei n.º 215/2015, dee 6 de outubrro, refere-se às motivações de simplificaçção subjacenttes
à aplicação doo Portugal 20220:
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SSão ainda de realçar
r
as medi
didas tendentes à simplificação
ão e transparênncia de todo o sistema de apl
plicação dos FEE
EEI,
ddesignadamentte as seguintes:…
…..
FFixa -se como regime
r
regra a concessão do aapoio mediantee a assinatura de
d termo de ace
ceitação pelo beeneficiário.

O Regulamento Geral dos FEEI
F define taambém o que deve ser enteendido por ter
ermo de aceitaação:
Artig
igo 3.º
Defifinições
PPara efeitos doo disposto no presente
pr
decretoo -lei, entende-sse por:
………..
pp) «Termo de aceitação»,
a
o compromisso,
co
su
subscrito pelo beneficiário
b
em
m papel ou em suporte digitall, de execução de
d
uuma operação em concreto, nos
n termos e ccondições defini
nidos na decisãoo de aprovaçãoo adotada no âmbito
âm
de um PO
P
oou PDR e na legislação
l
euroopeia e nacionaal aplicável, deesignadamente quanto
q
às obririgações dele decorrentes
d
e das
d
cconsequências por
p incumprim
mento.

O mesmo dipploma, no seu artigo 20.º, ddefine ainda oss elementos que
q a decisão de aprovação deve incluir:
Artiggo 20º
Deecisão
1 — A decisãoo fundamentadaa sobre as canddidaturas é prooferida pela auttoridade de gesstão, no prazo de 60 dias úteeis,
a contar da datta limite para a respetiva apreesentação.
2 — O prazo fixado no núm
mero anterior não se aplica aos projetos referidos
r
no art
rtigo 18.º, nem aos projetos do
d
rregime contratu
tual de investim
mento.
……….
5 — A decisãoo é notificada ao
a beneficiário pela autoridadde de gestão, no
n prazo de cinnco dias úteis, a contar da daata
dda sua emissãoo.
6 — A decisão
ão de aprovaçãoo, bem como a respetiva noti
tificação, deve incluir,
i
nomeaddamente e quaando aplicável, os
sseguintes elemeentos:
……..
m) O prazo para
p a assinatuura e devoluçãoo do termo de aceitação ou coontrato.

E acresce o arrtigo 21.º do mesmo
m
diplom
ma legal:
“Artig
igo 21.º
Aceitaçãoo da decisão
1 — A aceitaç
ação do apoio é feita mediaante assinaturaa do termo dee aceitação ouu submetida elletronicamentee e
aautenticada noos termos do artigo
a
11.º ou, qquando previstto na regulameentação específífica, mediante a celebração de
ccontrato entre a entidade com
mpetente para o efeito e o benneficiário.
2 — A decisãão de aprovaçãão caduca casoo não seja subm
bmetido ou asssinado o termoo de aceitação ou outorgadoo o
ccontrato, no prrazo máximo de
d 30 dias úteisis, a contar da data da notificcação da decisão
ão, salvo motivoo justificado, não
n
iimputável ao beneficiário
b
e acceite pela autorridade de gestãão.
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3 — Com a asssinatura do terrmo de aceitaçã
ção ou com a celebração
ce
do coontrato, os tituulares dos órgão
ãos de direção, de
d
aadministração e de gestão e outras
o
pessoass que exerçam funções de adm
ministração ouu gestão ficam subsidiariamennte
rresponsáveis peelo cumprimennto das obrigaçõ
ções previstas no
n artigo 24.º.”

O regulamentto específico do domínio dda Competitivvidade e Interrnacionalizaçãão, adotado pela Portaria n.º
n
557-A/2015, dee 27 de fevereeiro, alterada pela Portariaa n.º 181-B/2015, de 19 de jjunho, e pela Declaração de
d
R
Retificação n.º 30-B/2015, de 26 de junnho, clarifica ainda
a
que o termo
t
de aceiitação devidam
mente assinaddo
ppelo beneficiáário tem a nattureza jurídicaa de um contrrato escrito.
Artig
igo 11.º
Aceitaçãoo da decisão
1 - A aceitaçãoo da decisão da concessão doo incentivo é feita
f
mediante a assinatura ddo termo de acceitação a quall é
ssubmetida elettronicamente e autenticada nnos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.
n.º 159/2014, dee 27 de outubr
bro,
ssalvo o disposto
to para os projeetos do regimee contratual de investimento e quando, em fu
função da especcial complexidad
ade
oou montante financeiro
fi
envol
olvido, a comisssão diretiva da autoridade dee gestão deliberre que a aceitaação da decisãoo é
fformalizada meediante a assinaatura presenciaal do contrato.
2 - - O termo de
d aceitação deevidamente assi
sinado pelo benneficiário tem a natureza juríddica de um conttrato escrito.

BB. O princípiio da desmateerialização
A
Além da simpplificação, o preâmbulo
p
doo Regulamentto Geral dos FEEI assinalaa também preocupações em
e
m
matéria de deesmaterializaçãão das relaçõees com os benneficiários:
SSão ainda de realçar
r
as medi
didas tendentes à simplificação
ão e transparênncia de todo o sistema de apl
plicação dos FEE
EEI,
ddesignadamentte as seguintes:
C
Consagra -se o princípio da desmaterializaçã
d
ção, pelo que see prevê que as candidaturas ssão, em regra, submetidas
s
pellos
bbeneficiários por
p via eletróniica, através dee meios de auttenticação seguura, nomeadam
mente o cartãoo do cidadão e a
C
Chave Móvel Digital;
D

E dispõe o arttigo 11.º do Reegulamento G eral dos FEEI:
Artig
igo 11.º
Desmateerialização
1 - As candidatturas e os docuumentos que ass integram sãoo submetidos peelos beneficiário
ios por via elettrónica, no port
rtal
ddo Portugal 20020, sendo a auutenticação doos mesmos reallizada através de
d meios de auutenticação seggura, nos term
mos
llegais, nomeada
damente o cartãão do cidadão, a Chave Móvell Digital ou outtra forma de ce
certificação digit
ital de assinaturra,
ssalvo quando no
n respetivo reggime jurídico se prevejam proocedimentos altternativos.

PPor força desttas disposiçõees, os beneficiiários autenticcam-se de forrma segura, peelo que os meios eletrónicoos
a desenvolver pelas autoriddades de gestãão para efeitoos de submissão de candidaaturas e docu
umentos, deveem
ppermitir retirrar o máxim
mo partido ddesta autenticcação segura, evitando onnerar injustifficadamente os
o
bbeneficiários com
c procedim
mentos redunddantes.
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C. Disposiçõees legais quannto à interprettação da lei
Dispõe o Código
C
Civil:
Arrtigo 9.º
(Interprretação da lei)
1. A interprretação não dev
eve cingir-se à lletra da lei, mas
ma reconstituir a partir dos te
textos o pensam
mento legislativvo,
tendo sobrretudo em connta a unidade do sistema juurídico, as circcunstâncias em
m que a lei foii elaborada e as
condições específicas
e
do tempo
t
em que é aplicada.
2. Não pod
ode, porém, serr considerado ppelo intérprete o pensamentoo legislativo que
ue não tenha naa letra da lei um
u
mínimo dee correspondênccia verbal, ainda
da que imperfeiitamente expressso.
3. Na fixaç
ação do sentidoo e alcance daa lei, o intérpreete presumirá que
q o legislado
dor consagrou as
a soluções maais
acertadas e soube exprimiir o seu pensam
mento em term
mos adequados.”

E, no artiggo 10.º, quantoo a integraçãoo das lacunas:
Arrtigo 10.º
Integração das
d lacunas da lei
1. Os casos que a lei não preveja
p
são reggulados segundo
do a norma aplic
icável aos casoss análogos.
2. Há anallogia sempre quue no caso om
misso procedam
m as razões justtificativas da reegulamentação do caso previssto
na lei.
3. Na faltaa de caso análog
ogo, a situação é resolvida seggundo a normaa que o próprioo intérprete criiaria, se houvessse
de legislar dentro
d
do espír
írito do sistemaa.

Dispõe o Novo
N
Código do Procedim ento Adminisstrativo, aprovvado em anexxo ao Decreto-Lei n.º 4/20115,
de 7 de janneiro:
Artigo
Ar
2.º
Âmbitoo de aplicação
1 — As disposições
d
do presente Códdigo respeitanttes aos princíp
ípios gerais, aoo procedimentto e à atividad
ade
administrattiva são aplicávveis à conduta de quaisquer entidades, indeependentementte da sua natuureza, adotada no
n
exercício de poderes públilicos ou reguladda de modo esppecífico por dissposições de dirireito administrrativo.
2 — A parrte II do presennte Código é applicável ao funccionamento doss órgãos da Adm
dministração Púública.
3 — Os princípios
p
geraais da atividadde administrativ
iva e as dispos
osições do pressente Código que
q concretizaam
preceitos constitucionais
co
são
s aplicáveis a toda e qualquuer atuação da Administraçãoo Pública, aindaa que meramennte
técnica ou de gestão privaada.
4 — Para efeitos
e
do dispoosto no presennte Código, inteegram a Adminnistração Públicca:
a) Os órgão
ãos do Estado e das regiões auutónomas que exercem
e
funçõees administrativvas a título prinncipal;
b) As autarrquias locais e suas
s associaçõees e federaçõess de direito púbblico;
c) As entiddades administrrativas independdentes;
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d) Os instititutos públicos e as associaçõees públicas.
5 — As diisposições do presente
p
Códigoo, designadameente as garantiaas nele reconhe
hecidas aos partticulares, aplicaam
-se subsidiaariamente aos procedimentos
p
s administrativoos especiais.”

“Ar
Artigo 10.º
Princíppio da boa -fé
1 — No exxercício da ativvidade adminisstrativa e em todas
t
as suas formas
f
e fases,s, a Administraç
ação Pública e os
particulares
es devem agir e relacionar -se segundo as reggras da boa -fé.
é.
2 — No cuumprimento do disposto no número anteriior, devem ponnderar -se os va
valores fundameentais do Direiito
relevantes em
e face das siituações considderadas, e, em especial, a connfiança suscitadda na contrapaarte pela atuaçção
em causa e o objetivo a alcançar
al
com a atuação empreeendida.

5| D
Da subsunçãão dos factoss ao direito aaplicável
C
Como já referrimos, as queeixas que mottivam a presente recomend
dação reportaam-se aos prazos observadoos
ppelas autoridaades de gestãão para a dispponibilização e para a valiidação dos teermos de aceiitação e para a
ssubmissão de pedidos de pagamento.
p
A
Antes de exprressar o entenndimento sobbre a existênccia de prazos para estes attos de gestão,, o Curador do
d
BBeneficiário deve
d
realçar o significativo esforço que tem
t sido desenvolvido na ffase de arranqque operacionnal
ddo Portugal 2020
2
pelas au
utoridades de gestão e pelaa Agência parra o Desenvoolvimento e Coesão,
C
I.P., quue
ttornou possívvel um elevaddo número d e avisos aberrtos num currto espaço dee tempo apóss a adoção doos
pprogramas opperacionais e um
u muito exppressivo quanttitativo de deccisões de aproovação de canndidaturas.
N
Numa fase de arranquee operacionaal do Portugal 2020 sãão compreennsíveis as dificuldades
d
d
de
ooperacionalizaação efetiva dos vários atoss de gestão previstos, o qu
ue não é impeeditivo, sobrettudo quando as
ddificuldades de
d arranque começam
c
a enncontrar-se suuperadas, de serem plenam
mente atendiddas as legítimas
eexpectativas dos
d beneficiários, designaddamente quaando estas cooncorrem parra uma efetiva e oportunna
cconcretização dos objetivoss e das metas programáticaas definidas.

A
A.

Quanto ao prazo paraa disponibilizaação dos term
mos de aceitação
p
o legislador addotou, não a regra da form
malização de um
u contrato de
d
No actual período de programação
r
da ágil ssubmissão eleetrónica de um
m termo de aaceitação, procurando obviar
incentivos,, mas sim a regra
às demoraas sentidas no
n anterior pperíodo de prrogramação por
p força do que foi connsiderada com
mo
excessiva formalidade
f
attribuída à asssinatura do coontrato.
Ora se o que
q o legislador quis foi sim
mplificar e aggilizar, não pode agora da aaplicação da leei e da conduuta
das partess resultar o coontrário.

P.. 7

Da leituraa conjugada do
d disposto nna alínea m) do n.º 6 do artigo 20.º e do n.º 2 doo artigo 21.º do
d
Regulamennto Geral dos FEEI, resultaa que a vontadde expressa doo legislador é que a autoriddade de gestãão,
quando nootifica ao beneficiário a deccisão final, lhee deve enviar simultaneameente o termo de aceitação, o
que explica a inexistênccia de prazo ppara a disponibilização dos termos de ace
ceitação.
Ou seja, uma
u vez profeerida pela auttoridade de gestão
g
a decisão final, cujoo conteúdo esstá definido nas
alíneas a) a m) do n.º 6 do artigo 200.º do Regulaamento Geral dos FEEI, o te
termo de aceittação é um doos
e ser enviado ao beneficiáário.
elementos que decorre dessa decisãoo e deve com ela

BB.

Quanto ao prazo paraa validação doos termos de aceitação
a
c
a autoridade dee gestão quanndo profere a decisão final, cujo conteúddo está definiddo
Como já concluímos,
nas alíneas a) a m) doo n.º 6 do arttigo 20.º do Regulamento Geral dos FEEEI, deve emiitir o termo de
d
a
aceitação como um doos elementos que decorre dessa decisãão, o qual deeve com ela ser enviado ao
beneficiáriio.
O termo de aceitação constitui a expressão da vontade daa autoridade de gestão em
e conceder o
incentivo em causa à operação e a o beneficiárioo em causa e também a eexpressão da aceitação peelo
q o seu connteúdo deve corresponder
c
às
beneficiáriio dos termoss exatos da deecisão de aproovação, pelo que
matérias a que se referrem as alíneass a) a m) do n.º 6 do artiigo 20.º do RRegulamento Geral
G
dos FEEEI.
Com a asssinatura do termo de aceeitação pelo beneficiário, este expressaa a sua vontaade de receber
aquele inccentivo naquellas condições concretamentte em causa.
Reconheceemos que a autoridade dde gestão, ao receber um termo de aaceitação assinnado, pretendda
efetuar a validação
v
do mesmo:
m
a)

Se o termo de aceeitação for subbmetido eletroonicamente, método
m
que deeverá constitu
uir a regra, essta
verifiicação deve seer eletrónica, não admitinddo submissão em caso de illegitimidade, tendo presennte
o arttigo 11.º do Reggulamento Geeral dos FEEI que consagra o princípio dda desmaterialização;

b)

Ao receber
r
um termo de acceitação assinnado em sup
porte papel, poderá ter de verificar a
legitimidade de qu
uem assina – os demais crritérios e elem
mentos ficaram
m fixados e estabilizados
e
n
na
d termos de aceitação.
decissão final e matterializados n os “termos” dos

Todavia, o Regulamentoo Geral dos FEEEI não consaagra qualquer prazo para a realização deesta verificaçãão,
pelo que não ficam coondicionadas pela sua conncretização as fases seguiintes da realiização de um
ma
nto.
operação, designadamennte a submisssão de pedidos de pagamen
Ou seja, o legislador nãão estabeleceuu qualquer prrazo para a autoridade de gestão proceeder à validaçãão
do termo de aceitação porque
p
esse m
momento de validação,
v
não existindo, nãoo tem consagração legal.
mento específiico do domínnio da Compeetitividade e Internacionalizzação, adotado pela Portarria
O regulam
n.º 57-A/22015, de 27 dee fevereiro, altterada pela Poortaria n.º 181--B/2015, de 199 de junho, e pela
p Declaraçãão
de Retificaação n.º 30-B
B/2015, de 266 de junho, clarifica
c
ainda que o termoo de aceitaçãão devidamennte
assinado pelo
p beneficiárrio tem a natuureza jurídica de um contrato escrito.
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Uma vez que o conteú
údo do termoo de aceitaçãoo (juridicamen
nte equivalentte a um conttrato escrito) é
e
fixado pelaa autoridade de gestão, coorresponde à expressão da sua vontade de conceder o incentivo em
causa ao beneficiário
b
e à operação em
m causa.
Com a devvolução em 30
3 dias do terrmo assinado fica juridicam
mente perfeitoo este enconttro de vontades
entre a auutoridade de gestão
g
e o benneficiário.

C
C. Quanto aoos pagamentos
O Regulam
mento Geral dos
d FEEI salvaaguarda os cassos em que é impossível prroceder à emiissão do pediddo
de reemboolso no prazo de 30 dias útteis a contar da
d data da sua receção, porr motivos nãoo imputáveis ao
a
beneficiáriio, obrigandoo a autoridadde de gestãoo a emitir um
u pedido dde pagamentto a título de
d
adiantameento.
Esta norm
ma evita que o beneficiárioo seja prejuddicado permittindo que recceba uma verrba a título de
d
adiantameento, sempre num prazo q ue em poucoo pode/deve exceder 30 diaas úteis a conntar da data da
d
receção doo pedido de pagamento.
O legislador não quis, justamente nnesta fase doss pagamentos, que os beneeficiários sofrressem prejuízzo
com os attrasos que lhees não sejam iimputáveis – e por isso esstabeleceu a nnorma do artiigo 25.º/ 2 b) e
c) do Reguulamento Gerral dos FEEI, aaprovado peloo Decreto-Lei n.º 159/2014,, de 27 de ou
utubro, alteraddo
pelo Decreeto-lei n.º 215/2015, de 6 dee outubro.
Nesta sequuência, somoss de entendim
mento que, ex vi artigos 9.º e 10.º do Códdigo Civil e artigos 2.º e 100.º
do Novo Código
C
do Prrocedimento A
Administrativo, se aplique o disposto nno artigo 25.ºº/ 2 b) e c) do
d
Regulamennto Geral doss FEEI, aprovaado pelo Decrreto-Lei n.º 15
59/2014, de 227 de outubroo, alterado peelo
Decreto-leei n.º 215/2015, de 6 de outubro, – por
p analogia – aos casos em que, poor motivos nãão
imputáveiss ao beneficiário, este não aaceda ao form
mulário de sub
bmissão de peedidos de paggamento ou nãão
lhe seja cooncedida a poossibilidade dee submissão do
d pedido de pagamento poor alegada fallta de validaçãão
pela autorridade de gestão dos termo s de aceitaçãoo.
Ou seja, entendemos
e
que,
q
na fase após a decisão de aprovvação da canddidatura, nãoo tenha reflexxo
negativo na
n esfera do beneficiário
b
e nna capacidadee que este tem
m de procederr imediatamennte à realizaçãão
de despessa e, assim, começar a exxecutar o seeu projeto, qu
ualquer probblema técnicoo-administrativvo
imputável aos órgãos dee governação..
p
acontecerr por uma dee 2 vias, ou atéé por ambas:
Ora isto pode
a) Porquee a autoridadee de gestão innvoca “estar a validar” o terrmo de aceita ção e não adm
mite o aceso ao
a
formulário de pedidos de pagameento;
d
b) Porquee a autoridadde de gestãoo não disponnibilizou o foormulário de submissão de pedidos de
pagamento.
Como já referido, enttendemos quee, uma vez emitida e nootificada a deecisão final, e recebido ou
o
submetidoo o termo de aceitação, nadda deve impeddir o beneficiáário de dar innício à execuçção da operaçãão
(com a corrrespetiva reaalização de deespesa e recebbimento de pagamentos).
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Para esse efeito, a autooridade de gesstão não pode impedir o acesso
a
dos beeneficiários aoo formulário de
d
metido o term
mo de aceitaçãão.
pedidos dee pagamento depois de estees terem subm
Aliás, o beeneficiário cuja candidaturaa recebe decissão final de ap
provação, tem
m direito – noo prazo máxim
mo
de 45 dias úteis – a receber
r
o prim
meiro pagamento, salvo ass situações dee suspensão de pagamentoos
n artigo 25º do Regulameento Geral doss FEEI.
previstas no
Vejam
mos como e porquê.
p
a)

O leggislador estabbeleceu a simuultaneidade doo envio da deecisão final e do termo de aceitação – n.º
n
2 do artigo 21.º doo Regulamentoo Geral dos FEEI;

b)

A subbmissão dos pedidos
p
de paagamento pode ter início ap
pós a submisssão do termo de aceitação;

c)

Os pagamentos
p
deevem ser integgralmente efeetuados no prrazo de 45 diaas úteis, a conntar da data de
d
apressentação do pedido
p
de paggamento peloo beneficiário – n.º 9 do artigo 25.º do Regulamento
Gerall dos FEEI, prrazo que incorrpora o prazoo de 30 dias para
p validaçãoo do pedido dee reembolso ou
o
a suaa conversão em
m pedido de aadiantamento – n.º 2 do mesmo
m
artigo 225.º.

Logo, nada pode impeddir o beneficiiário de form
mular um pedido de pagam
mento no dia seguinte a ter
t
a
que recebeu da autoridade
a
de gestão.
submetidoo o termo de aceitação
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Conclusões
1)

Foram aprreciadas diversas queixas reelativas aos sistemas de inccentivos às em
mpresas, nas quais
q
é relataddo
que, após a notificação da decisão ffinal de aprovvação aos ben
neficiários, esttes aguardam pelo termo de
d
e
por estees dos termos de aceitaçãoo assinados oou subscritos, as autoridades
aceitação e/ou após o envio
d pedidos de
d
de gestãoo não os vallidaram nem disponibilizaaram os formulários de submissão de
pagamentoo, o que mootivou a arguuição junto do Curador do Beneficiáário da necesssidade de ser
estipuladoo um prazo paara o efeito;

2)

O Regulam
mento Geral dos
d FEEI, aproovado pelo Deecreto-Lei n.º 159/2014, de 227 de outubroo, alterado peelo
Decreto-leei n.º 215/20155, de 6 de ouutubro, procurou estabelecer prazos parra os atos maais relevantes a
praticar quer pelos benneficiários qu er pelas autooridades de geestão, promovvendo uma attuação célere e
d órgãos de governação;
eficiente dos

3)

O artigo 21.º
2 do Regulam
mento Geral ddos FEEI estabelece o regim
me regra dos termos de aceeitação;

4))

O artigo 11.º
1 Regulamento Geral doos FEEI consagra o princíp
pio da desmatterialização, designadamen
d
nte
quanto a meios
m
de auteenticação seguura dos benefiiciários;

5)

Os artigoss 20.º e 21.º do Regulamentto Geral dos FEEI,
F
estabelecem os prazoos regra para a decisão sobre
as candidaaturas, para a notificaçãoo das decisõees e para a assinatura
a
ouu submissão dos termos de
d
aceitação;
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6))

O n.º 2 do
d artigo 21.ºº do Regulam
mento Geral dos FEEI con
nsagra a sim
multaneidade do envio pelas
autoridadees de gestão aos
a beneficiáriios da decisãoo final e do terrmo de aceitaação;

7)

Consequenntemente, nãoo tem consaggração e, porttanto, carece de fundamennto legal, o prrocedimento de
d
não envio simultâneo do termo de acceitação com a decisão de aceitação
a
da ccandidatura;

8)

O Regulam
mento Geral dos FEEI nãoo consagra quualquer prazo para a autorridade de gesstão proceder à
validação dos termos de
d aceitação ssubmetidos pelo beneficiárrio, pelo que a submissão de pedidos de
d
quele ato de ggestão;
pagamentoo não pode ficcar condicionaada pela conccretização daq

9))

Os sistemas de informação não devverão impedirr o acesso doos beneficiárioos com termoos de aceitaçãão
ue não validaados pela auutoridade de gestão, ao foormulário de submissão de
d
submetidoos, mesmo qu
pedidos dee pagamento;

d artigo 25.ºº do Regulam
mento Geral dos
d FEEI consagra que o pagamento é integralmennte
10)) O n.º 9 do
efetuado no
n prazo máximo de 45 di as úteis a conntar da data de
d apresentaçção do pedidoo de pagamento
pelo benefficiário.
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Recomendaçção
O Curador doo Beneficiárioo considera quue deve emittir uma recom
mendação aoss órgãos de governação
g
com
ccompetência em matéria de
d disponibili zação dos terrmos de aceitação, da suaa validação e da emissão de
d
ppagamentos no
n âmbito doss sistemas de incentivos às empresas.
A
Assim, recom
menda às Autooridades de G
Gestão do Proograma Operracional Comppete 2020 e dos Programas
R
Regionais do Continente e à Agência parra o Desenvollvimento e Cooesão, I.P. quee:
aa) O termo de aceitação seja enviadoo ao beneficiáário em simulltâneo com a notificação da decisão quue
recaiu sobbre a sua candidatura;
bb) O sistem
ma de informação permitaa o acesso doos beneficiáriios com term
mo de aceitaçção submetiddo,
mesmo que
q não validdado pela auutoridade de gestão, ao formulário
f
dee submissão de pedidos de
d
pagamentto;
cc) Se a autooridade de gesstão não delibberar sobre estes pedidos de pagamentoo no prazo dee 30 dias úteis,
seja emitiido esse pagamento a títullo de adiantam
mento, por ap
plicação analóógica do dispoosto nas alíneas
b) e c) doo n.º 2 do arttigo 25.º do RRegulamento Geral
G
dos FEEI, aprovado ppelo Decreto-LLei n.º 159/2014,
de 27 de outubro, alterado pelo Deccreto-lei n.º 215/2015,
2
de 6 de outubro.

P. 11

