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1

Deescritivo

Apresentação de candiidaturas – Finnal do Prazo – Riscos - Balccão 2020

2

Prrocesso
addministrativo

PA 004/22015 e PA 0099/2015

[… foi imp
mpedido por errro técnico doos serviços doo Balcão 20200 de apresentaar a candidatuura
até ao últ
ltimo dia, 24 dde abril de 20015.

3

Quueixas

Foi efetua
uada a reclamaação no própr
prio dia, tendoo recebido a rresposta a 27 de abril, 3 dias
di
depois do
d prazo term
minado. Invoccam os serviçços que a cor
orreção foi efe
fetuada às 18h
8h11
minutos, insinuando qque deveríamoos estar semppre a clicar ppara detetar se
s o erro estaava
corrigido,
o, o qual, seguundo os mesm
mos, foi corrigiido às 18h11 do dia 24 de abril,
ab ou seja, 49
4
minutos antes do fech
cho. Tempo innsuficiente paara tecnicamen
ente preencheer o formulárrio,
tendo o nosso clientee sido impedid
ido de apreseentar a candiddatura nesse aviso, vendo--se
assim disscriminado neg
egativamente face
f às outrass candidaturass apresentadass.]
[…não poossuímos aindda a senha doo Portal das Finanças
Fi
o quee inviabiliza o preenchimennto
da candiddatura.]

4

Obbjetivo

5

Deestinatários

Alertar os
o beneficiárioos para o risco inerente à submissão dde candidaturras no final do
d
prazo.
Autoridaddes de gestão
Agência para
p o Desenvvolvimento e Coesão, I.P.

O Curadoor do Benefficiário reconnhece o esfforço de prrogramação e divulgaçãão

antecipada dos planoss de avisos a lançar – com
m a anteced ência de 12 meses
m
– o quue
garante addequada prev
evisibilidade aos
a beneficiáários.

6

Sínntese da
reecomendação

Consideraa-se também
m que os benneficiários, devem agir coom a adequada prudênccia
por formaa a anteciparrem a subm
missão da can
ndidatura noo sistema facce ao terminu
nus
do prazo,, sobremaneiira quando se trate de primeira vezz, devendo ser
s estimuladda
pelas Autooridades de Gestão uma adequada e atempada prreparação daa candidatura
Recomendda-se por issso que as Autoridades
A
de Gestão, na formulaçção dos avisos
para a aprresentação dde candidaturras, por conccurso ou porr convite, e a Agência para
o Desenvvolvimento e Coesão, I.P., no Balcão
B
Portuugal 2020, recomendeem
expressam
mente aos beneficiários que sejaa evitada a submissãão tardia de
d
candidatuuras, nomeaddamente no último
ú
ou noos últimos diaas do prazo.
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mp, n.º 90, 4.º andaar, 1250-052 Lisbooa, PORTUGAL
T (+351) 939 2270 039
E-mail curador@curador.pt
w.portugal2020.pt
Web www

NIF/TIN 510 928 374

1 | Análise das quueixas apreseentadas
[… foi imp
mpedido por errro técnico doos serviços doo Balcão 20200 de apresentaar a candidatuura
até ao últ
ltimo dia, 24 dde abril de 20015.
Foi efetua
uada a reclamaação no própr
prio dia, tendoo recebido a rresposta a 27 de abril, 3 dias
di
depois do
d prazo term
minado. Invoccam os serviçços que a cor
orreção foi efe
fetuada às 18h
8h11
minutos, insinuando qque deveríamoos estar semppre a clicar ppara detetar se
s o erro estaava
corrigido,
o, o qual, seguundo os mesm
mos, foi corrigiido às 18h11 do dia 24 de abril,
ab ou seja, 49
4
minutos antes do fech
cho. Tempo innsuficiente paara tecnicamen
ente preencheer o formulárrio,
tendo o nosso clientee sido impedid
ido de apreseentar a candiddatura nesse aviso, vendo--se
assim disscriminado neg
egativamente face
f às outrass candidaturass apresentadass.]
e

[…Infelizm
mente, não po
possuímos aindda a senha do Portal das Finanças o que
q inviabilizaa o
preenchim
mento da canndidatura.
A senha devia
d
ter cheggado ontem e hoje confirm
mamos nos CTT
TT locais que já
j não chegará
rá.
Dada a imp
mportância e a urgência inteercedo para que
q o Senhor CCurador me preste
p
o melhhor
auxílio no sentido de en
encontrar umaa solução parra que possa rremeter a canndidatura nesste
Aviso.]
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a)) Da compeetência da Cuuradoria

Deescrição

Dispõe a alínea b) d o n.º 1 do artigo
a
63.º do
d Decreto-LLei n.º 137/22014, de 12 de
d
Setembroo, que “Comp
mpete ao currador do benneficiário: [……] b) Proporr a adoção de
d

medidas que
q contribu
buam para a melhoria daa qualidade do serviço prestado
p
pellos
órgãos dee governaçãoo”, sublinhadoo nosso.
Os órgãoss de governaação do Porrtugal 2020 são os que constam do artigo 7.º do
d
mesmo Decreto-Lei
D
n.º 137/2014
4, o qual dispõe “Os óórgãos de governação
g
d
do

Portugal 2020
2
especiaalizam -se em
m razão das competência
ias que exerccem, de acord
rdo
com as seeguintes cateegorias:












Coorrdenação políítica;
Coorrdenação técnnica;
Gestãão;
Certiificação;
Pagam
mento;
Auditoria e contrrolo;
Moniitorização e avaliação;
Acom
mpanhamentto;
Acom
mpanhamentto das dinâm
micas regionaiis;
Articculação funciional;
Curador do beneeficiário.”
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b)) Das obriggações legais e regulamen
ntares vigenttes quanto à candidatura
Dispõe o Decreto-lei n.º 137/2014
4, de 12 de setembro, nna alínea b) do artigo 2.º
2
«Candidattura», que o pedido forrmal de apooio financeirro público, nacional
n
e ou
o
europeu, apresentadoo pelo benefficiário à autoridade de gestão de um program
ma
operacionnal (PO) parra a realização de projjetos elegíveeis financiados no âmbito
desse proograma, form
malizado atrravés do prreenchimentoo e apresenntação de um
u
formulário, onde é deescrita, entree outros, a operação
o
a fi nanciar, os seus
s
objetivoos,
a sua susttentabilidadee, o calendáriio de execução e a progrramação financeira”.

c)) Das obriggações legais e regulamen
ntares vigenttes quanto a avisos
Dispõe o preâmbulo ddo Decreto-lei n.º 137/20
014, de 12 de setembro, que
q “O modeelo

de governnação consaggrado no preesente decret
eto-lei prevê, entre outras
as, as seguinttes
inovaçõess: (…) A pre
revisibilidade na aberturra de concur
ursos, quanddo for o casso,
permitinddo que os promotoress conheçam
m o calendáário dos cooncursos coom
antecedênncia não innferior a 122 meses, sallvo quando se verifiquuem situaçõões
excecionaais e imprevis
isíveis”.
Do articuulado do m
mesmo Decreeto-lei n.º 137/2014 e aainda do Decreto-Lei
D
n
n.º
159/2014, de 27 de ouutubro, realçaam-se as seguintes dispossições:


“As autoridadess de gestão elaboram e divulgam um plano de
d abertura de
candidaturas, quue prevê a programaçãão num perríodo nuncaa inferior a 12
mesees.”;

n.º 5 do artigo 199.º, do Decrreto-lei n.º 1337/2014
 “A applicação dos FEEI obedecce ainda ao disposto
d
noss seguintes documentos:
d
(…)
b) Os
O avisos parra apresentação de cand
didaturas em
mitidos pelas autoridades de
gestãão”, sublinhaddo nosso;

alínea
ea b) do n.º 2 do artigo 4.º,
4 do Decreeto-lei n.º 1559/2014
 “Podee beneficiar dos apoios dos
d FEEI quaalquer entidaade, singular ou coletiva, do
setorr público, coooperativo, social
s
ou privado, com oou sem fins lucrativos, que
q
preenncha as conddições previsstas no preseente decreto--lei, bem com
mo as entidaades
previistas na reggulamentaçãoo específica ou nos avi
visos para apresentação de
candidaturas apliicáveis.”, sublinhado nossso;

n.º 1 do art. 12.º, do Decretoo-lei n.º 159/22014
 “Dos avisos paraa apresentaçção de candidaturas, porr concurso ou
o por convvite,
devem
m constar, ddesignadamennte e quandoo aplicável em
m função daas tipologias das
operaações em caausa e do diisposto na regulamentaç
r
ção específicca, os seguinntes
elementos:
P. 3

(…) O prazo fixaado para aprresentação de
d candidatu ras e a caleendarização do
d
proceesso de anállise e decisãoo, incluindo a data limitte para a coomunicação da
d
decissão às entida des proponeentes;”, sublin
nhado nosso;;

n.º 6 do art. 16.º,º, do Decretoo-lei n.º 159//2014
Como se infere das disposiçõess legais citaadas, os terrmos de aprresentação de
d
candidatuuras estão d ensamente regulamenta
r
dos e têm iimplicações quer para os
beneficiárrios quer no processo de decisão dos órgãos de ggestão.

d)) Das dispoosições legaiss sobre o Balcão 2020
Prevê o preambulo
p
d o Decreto-leei n.º 137/2014, de 12 de setembro, a […criação de
d

um portaal comum, de
designado Ballcão Portugaal 2020, que reúne a info
formação sobbre
todos os projetos fina
nanciados em
m território nacional
n
… e que serve ainda
a
de porrta
de entradda a todos oos interessaddos e disponiibiliza inform
mação, por via
v do sistem
ma
de inform
mação especíífico (SI PT22020), entree os fundos da coesão e o FEADERR e
FEAMP, permitindo
p
assegurar a visão do conjunto
c
doos FEEI e o exercício da
d
governaçãão no plano do Portugall 2020, bem como o aces
esso à inform
mação existennte
na Adminnistração Púbblica.]; sublinhado nossoo.
Do articulado do mesm
mo Decreto--lei n.º 137/20
014 realça-see a seguinte disposição:
 O SI PT2020 devve:
a)Perm
mitir o acessso à inform
mação existen
nte na Adm inistração Pública que seja
s
necessária à instrrução do prrocesso de análise de caandidatura e concessão dos
apoios no âmbitoo dos FEEI, designadame
d
ente no que diz respeitoo aos elemenntos
de iddentificação e caraterização do cand
didato ou bbeneficiário, e sua situação
contributiva e tribbutária perannte a seguran
nça social e a administraação fiscal…;

alíneaa a) do n.º 4 do artigo 73.º,
73 do Decreeto-lei n.º 1377/2014
e)) Dos reflexxos nos beneeficiários
Deve ser realçado o significativoo esforço qu
ue tem sidoo desenvolviddo na fase de
d
arranque operacional do Portugall 2020 pelas autoridadess de gestão e pela Agênccia
para o Deesenvolvimennto e Coesãoo, I.P. que toornou possívvel um elevaddo número de
d
avisos abbertos num curto espaaço de tem
mpo após a adoção doos programas
operacionnais.
Deve iguaalmente ser realçada a concretizaçãão efetiva daa aprovaçãoo e divulgaçãão
prévia do calendário de avisos, nuum horizontte temporal de vários meses, o que se
traduz nuuma significaativa melhorria da previssibilidade doos atos de gestão
g
para os
beneficiárrios.
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Deve aindda ser realça da a criaçãoo de um porttal comum, ddesignado Balcão Portuggal
2020, quee reúne a innformação sobre
s
todos os projetos financiados em territórrio
nacional, sob gestão dde autoridaddes nacionaiss ou sob gesstão da Uniãão Europeia, a
fim de refforçar a articculação entre as diferenttes fontes dee financiamennto europeu,, e
que servee ainda de porta de entrada
e
a todos os intteressados e disponibiliza
informaçãão, por via do sistema de informação específicco (SI PT20020), entre os
fundos daa coesão e o FEADER e FEAMP,
F
perm
mitindo asseegurar a visão do conjunto
dos FEEI e o exercíccio da goverrnação no pllano do Porrtugal 2020, bem como o
acesso à informação eexistente na Administraçã
A
ão Pública.
É finalmennte de realçaar a simplificcação do acesso dos beneeficiários ao financiamento
e a redução dos resspetivos custos administrativos, connsagrando o princípio de
d
ponderaçãão permanennte da justifi
ficação efetiva dos requissitos processuais adotadoos,
designadaamente no qque respeita às exigências que acarreetam para oss candidatoss a
apoio e para
p os benefficiários das operações, evitando
e
com
mplexidades desnecessárias
e privilegiando a utili zação da infformação existente nos óórgãos da goovernação e na
n
Administrração Públicaa.
O sistemaa age em corrrelação de esforços,
e
exiggências e resuultados – a previsibilidadde
garantida por um ccalendário, antecipadame
a
ente divulgaado pelas autoridades de
d
gestão e pela CIC Portugal 2020,
2
permite aos ben
eneficiários um juízo de
d
oportuniddade para appresentação de
d candidatu
uras o que ddeve potenciaar a atempadda
elaboração de boas ccandidaturass – assim see garantindoo ganhos quualitativos das
candidatuuras a analissar, das opeerações a ap
poiar e um a corresponndente melhor
utilização dos dinheiroos públicos.
Importa por
p isso evitaar que matérrias de naturreza procedim
mental, difícceis de superrar
por questtões de pra zo, nomeadamente quando não deependentes dos
d órgãos de
d
governaçãão do Portuugal 2020, venham
v
a preejudicar, se não mesmo inviabilizar, a
submissãoo de candiddaturas respeeitantes a operações coom mérito suficiente para
serem apooiadas.

2 | Conclusão
C
O Curador do Beneeficiário considera que deve emitirr uma recom
mendação aos
órgãos dee governaçãoo com compeetência em matéria
m
de avvisos.
Assim, identificamos as autoridades de gestão ex vi noo n.º 5 do artigo 19.º do
d
Decreto-leei n.º 137/20014, de 12 dee setembro e alínea b) ddo n.º 2 do artigo 4.º do
d
decreto-Lei n.º 159/20014, de 27 de outubro e a Agência ppara o Desenvolvimento e
Coesão, I.P. ex vi do s artigos 73º e 74º do cittado Decretoo-lei n.º 137/22014.
Atenta a natureza
n
e a relevância da
d matéria que
q motivou a formulaçãão da presennte
recomenddação, considdera-se que esta deve teer uma naturreza genéricca e, como tal,
ser diriggida ao connjunto das autoridadess de gestãoo e à Agêência para o
Desenvolvvimento e Cooesão, I.P.
P. 5

3 | Recomendaçãoo
Foram appreciados diiversos casoos em que, dentro do prazo de submissão de
d
candidatuura a que se refere um aviso
a
de abeertura de conncurso, mas no último ou
o
últimos dias desse praazo, os beneeficiários nãoo conseguem – por factoo imputável ou
o
a entidades externas aos órgãos de governação do Portuugal 2020 ouu aos próprios
beneficiárrios - reuniir os requissitos técnicoos ou admiinistrativos necessários e
exigidos pelo
p aviso em
m causa e pelas
p
regras de funcionam
mento do Balcão Portuggal
2020, vinddo arguir junnto do Curador a necessidade de dilaação do prazzo.
Do lado dos
d órgãos dde governaçãão existe um esforço de pprogramaçãoo e divulgaçãão
antecipada dos planoss de avisos a lançar – com
m a anteced ência de 12 meses
m
– o quue
garante addequada preevisibilidade aos
a beneficiáários.
Do lado dos
d beneficiáários, devem estes agir coom a adequaada prudênciia por formaa a
antecipareem a submiissão da canndidatura noo sistema facce ao termin
inus do prazzo,
sobremanneira quandoo se trate de primeira vez, devenndo ser estiimulada pelas
Autoridaddes de Gestãoo uma adequuada e atemp
pada preparaação da canddidatura
Recomendda-se por issso que as Autoridades
A
de
d Gestão, inncluam nos avisos para a
apresentação de canndidaturas, por
p concursso ou por convite, a recomendaçãão
expressa de que os beneficiárioos evitem a submissãoo tardia de candidaturaas,
nomeadam
mente no últtimo ou nos últimos diass do prazo.
Recomendda-se ainda que a Agênccia para o Desenvolvime
D
ento e Coesão, I.P., incluua
no Balcãoo 2020 uma recomendação dirigida aos
a beneficiáários em geraal com similar
objectivo.
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