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Deescritivo

Apresentação de candiidaturas - Planno de Avisos – Alterações aao Plano de Avisos
A

2

Prrocesso
addministrativo

PA 011/20015

[ muitaas empresas ttendo em connta o plano deecidiu submet
eter a candidattura apenas em
e
Outubro de 2015 (Fasse 3), em vezz de até Setem
mbro de 20155 (Fase2). Canndidaturas esssas
que incluuíam investime
mento a realizaar ainda em 20015.
3

Quueixa

…foi pubblicado novo Plano de Avviso de Abertturas de Canndidaturas e a abertura das
d
candidatuuras apenas está previstaa para Janeiro
ro de 2016, aas suas expeectativas ficarrão
defraudaddas e alguns pprojetos podeerão inclusive ser postos em
m causa.
As despe
pesas referenttes a 2015 já
j não pode
derão ser connsideradas para
p
efeitos de
candidatuura. Como dev
evem as empreesas fazerem um
u planeamen
ento adequadoo?...]
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Obbjetivo

5

Deestinatários

Favorecerr a previsibiliddade do planoo de abertura de candidatuuras
Autoridaddes de gestão
CIC Portu
ugal 2020
Os órgãoos de governaação do Porttugal 2020 coompetentes ppela aprovaçãão do plano de
avisos de abertura de candidaturas são responsávveis pelo seu conteúdo pello que qualquuer
alteração do mesmo prressupõe um juízo de neceessidade e de ooportunidade.
A ratio legis
le de quantto se dispõe em
e matéria de
d plano de aabertura de caandidaturas é a
salvaguarrda da previsi bilidade, perm
mitindo que os
o promotoress conheçam o calendário dos
d
concursos com anteceddência não inferior a 12 meeses, salvo quaando se verifiiquem situaçõões
excecionaais e imprevisííveis.

6

Sínntese do
paarecer

O legislador entendeuu que as alteerações ao plaano de abertu
tura de candidaturas podeem
ocorrer para
p respondeer a necessidaades sentidas pelas autoriddades de gestão ou pela CIC
Portugal 2020. O quee, ao invés, nãão significa que
q se possa ignorar o impacto que um
ma
alteração do plano dee abertura dee candidaturas pode ter nnas legítimas expetativas dos
d
beneficiárrios.
Se o planno de aberturra de candidaaturas for altterado de form
rma reiterada e injustificadda,
deixa aliáás de servir o propósito paara que foi criiado – previsiibilidade para os promotorres
/ beneficiiários na abert
rtura de concuursos.
Sem prejjuízo de defeender a estabbilidade do pllano de avisoos, avaliamos também com
mo
legítima a necessidadee que quer as
a autoridadees de gestão quer a CIC Portugal 20220
possam ter de o alteraar.
No limitee, não havendoo equilíbrio possível,
p
haven
ndo que deciddir por um doos interesses em
e
jogo, os interesses ddos beneficiáários (particu
ulares) e os dos órgãoss de gestão e
coordenação política e técnica (púúblicos), neceessariamente qque estes prevalecem sobbre
aqueles.
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Em 14/099/2015 foi puublicado, no site
s do Portuggal2020, Planno de Avisos de abertura de
11/9/2015,qque tal comoo os planos annteriores prevvia a abertura
ra de candidatturas da Fasee 3
em Outuubro de 20155, nomeadameente no que diz respeitoo à tipologia de intervençção
Projetos Individuais
I
dee Internacionaalização PME (para
(
além de outras tipolo
logias).
Ora muittas empresas tendo em coonta este planno decidiu subbmeter a canddidatura apennas
em Outuubro de 2015 (Fase 3), em
m vez de até Setembro dee 2015 (Fase2)
2). Candidaturras
essas quee incluíam invvestimento a realizar
r
ainda em 2015.
Ora tenddo em conta que ontem, dia 13/10/20155, foi publicaado novo Planno de Aviso de
Aberturaas de Candidaaturas e que a abertura dos
d Projetos acima referiddos apenas esstá
prevista para
p Janeiro dde 2016, as suas
su expectativ
ivas ficarão de
defraudadas e alguns projettos
poderão inclusive
i
ser ppostos em cauusa
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Quueixa

Assim, ass despesas reeferentes a 2015
2
já não poderão
p
ser cconsideradas para
p efeitos de
candidatuura pois terão
ão data anteri
rior à data dee submissão de candidatuura que passoou,
segundo o novo planoo, a ser possív
ível a partir de
d data incertta de Janeiro de2016 (se não
n
sofrer noova alteração)
o). Como serrá do conheccimento de VV/Exa. um dos
d critérios de
elegibilida
dade dos proj
ojetos é "ter data de canndidatura antterior à dataa de início dos
d
trabalhoss, não podenddo incluir desp
spesas anterioores à data daa candidaturaa, à exceção dos
d
adiantam
mentos para sin
inalização, rela
lacionados com
m o projeto, aaté ao valor de 50% do cussto
de cada aquisição
a
e daas despesas reelativas aos esstudos de viabbilidade, desdee que realizaddos
há menoss de um ano"" (Portaria nº. 57B/2015 de 27/2/2015 em
m vários artigoos).
Citando o site do PPortugal20200 "Os Planoss Anuais de Abertura de Candidaturras
permitem
m aos potencia
iais beneficiáriios dos Fundoos Europeus EEstruturais e de
d Investimennto
(FEEI) saaberem, com a devida anttecedência, ass datas de abbertura de caandidaturas aos
a
Programaas Operacionnais." e aindaa tendo em conta que uuma das com
mpetências das
d
autoridaddes de gestão dos PO é, des
esignadamentee,:
"- Inform
mação relativva a calendár
ários, procedim
mentos e req
equisitos de candidaturas a
financiam
mento, as quaais devem seer transparenttes e previsív
íveis e assenttes num balccão
único", venho
v
por estte meio soliciitar esclarecim
mentos sobree esta alteraçãão do Plano de
Avisos, perguntar
p
coomo devem as empresass fazerem uum planeameento adequaddo,
esperanddo que se trate
te apenas de um
u equívoco na
n edição destte novo Planoo de Avisos.

1.

O modelo
m
de goovernação aprovado pelo Decreto-Lei
D
n.ºº 137/2014, dee 12 de setem
mbro
consagra a previisibilidade na abertura de concursos, peermitindo que os promotoores
conheçam o calenndário dos cooncursos com antecedência não inferior a 12 meses, saalvo
quaando se verifiqquem situaçõees excecionais e imprevisíveeis.
Disp
põe o preâmbbulo do Decrreto-lei n.º 1377/2014, de 12 de setembro, que “O moddelo
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de governação
g
cconsagrado noo presente deecreto-lei prev
evê, entre outtras, as seguinntes
inovvações: (…) A previsibiliddade na aberrtura de conncursos, quanndo for o caso,
c
perm
rmitindo quee os promootores conheççam o calen
endário dos concursos com
c
ante
tecedência nãão inferior a 12 meses, salvo quanndo se verififiquem situaçções
exce
cecionais e impprevisíveis”.
Resulta das dispoosições em viigor que a coompetência dee aprovação de
d uma alteraação
ao plano
p
de aberrtura de candiidaturas em vigor é da CIC
C Portugal 20220.
O legislador cconsagrou taambém a forma
fo
de allteração deste instrumennto,
P. 2

estaabelecendo quue ocorre sob proposta das
d autoridaddes de gestãoo respetivas, e é
aprovada pelo óórgão máximoo de coordenaação política do Portugal 2020, ou sejaa, a
CIC
C Portugal 20220.
No anterior períoodo de prograamação não existia
e
um doccumento de gestão
g
como este,
e
peloo que o lançaamento de Avvisos, por con
ncurso ou poor convite, eraa completameente
imp
previsível paraa os beneficiárrios.
Estaa inovação, quue se materiaaliza no planoo de abertura de candidatu
uras, procura dar
maiior transparêência e previsibilidade ao lançamento dos avisos, o que é muuito
bennéfico para os beneficiários..

2.

O princípio da prossecução do interesse público e da proteçãoo dos direitoos e
inteeresses dos ciidadãos, constante do artiggo 4.º do Deecreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de
janeeiro, que aproova o novo Código
C
do Proocedimento AAdministrativoo, estabelece que
“com
mpete aos ór
órgãos da Adm
ministração Pública
P
prosseeguir o interresse público, no
resppeito pelos dir
ireitos e intereesses legalmennte protegidos
os dos cidadãoos.”.
E o artigo 7.º doo mesmo Decrreto-Lei, que consagra o prrincípio da prroporcionalidaade,
estaabelece que “ na prossecuçção do interessse público, a Administraçção Pública deve
d
adootar os compoortamentos adequados
ad
aoss fins prossegguidos” e quee “as decisõess da

Adm
ministração qque colidam
m com direittos subjetivoos ou intereesses legalmeente
prootegidos dos pparticulares sóó podem afetaar essas posiçõões na medida
da do necessárrio e
em termos propoorcionais aos objetivos a reealizar.”
Assim, é fundad o defender que as alterações do planoo de abertura de candidatuuras
devem ser parcim
moniosas e justificadas, parra não colidireem com direitos subjetivoss ou
inteeresses legalm
mente protegiddos dos benefiiciários.
Com
m interesse noo caso vertentte, dispõe o artigo 11.º do N
Novo Código do Procedimeento
Adm
ministrativo, no seu n.º 2 que “A Administração
A
Pública é responsável
r
p
pelas
info
formações presstadas por esccrito aos partiiculares, ainda
da que não obrrigatórias”.
Assim, estando uum plano dee abertura dee candidatura s publicamennte divulgado no
Portal do Portuggal 2020, os órgãos
ó
compettentes pela suua aprovação são responsávveis
peloo seu conteúddo, pelo que qualquer alteração do meesmo pressup
põe um juízoo de
necessidade e de oportunidadee.

3.

Atentas as dispoosições legais supra referid
das, a ratio le
legis de quanto se dispõe em
mattéria de planno de aberturra de candidaaturas é a saalvaguarda daa previsibilidaade,
perm
mitindo quee os promotores conheççam o calenndário dos concursos com
c
anteecedência nãão inferior a 12 meses, salvo quanndo se verifi
fiquem situaçções
exceecionais e impprevisíveis.
O legislador enntendeu quee as alterações podem ocorrer parra responderr a
necessidades senntidas pelas auutoridades de gestão ou peela CIC Portugal 2020. O que,
q
ao invés,
i
não signnifica que se possa ignorarr o impacto qque uma alteraação do planoo de
abertura de canddidaturas podee ter nas legíttimas expetatiivas dos benefficiários.
P. 3

Atentos os intereesses em jogoo – os da auttoridade de ggestão a reclaamar flexibiliddade
na gestão
g
do plaano de avisos para que este se adapte ààs necessidadees da gestão e os
dos beneficiárioss, que reclamaam previsibiliidade e estabiilidade – contraditórios coomo
se conclui,
c
impoorta conseguirr um equilíbriio que sirva aambos os ageentes do sisteema,
mass sobretudo os que justtificam a existência do ppróprio sistem
ma, a saber, os
benneficiários.
Ditoo de outra foorma, só quanndo se verifiqu
uem situaçõess excecionais e imprevisíveeis é
quee se pode ferrir a regra da previsibilidade e divulgaar um plano de abertura de
candidaturas com
m antecedênciia inferior a 122 meses.
Se o plano de abbertura de canndidaturas for alterado de fforma reiteradda e injustificaada,
deixxa aliás de sservir o proppósito para que
q foi criaddo – previsibbilidade para os
promotores / benneficiários na abertura de concursos.
c
No limite, não haavendo equilíbbrio possível, havendo que decidir por um
u dos interessses
em jogo, os inteeresses dos beneficiários
b
(particulares) e os dos órggãos de gestãão e
coordenação políítica e técnicaa (públicos), necessariamen
n
nte que estes prevalecem
p
soobre
aqu
ueles.

4.

Connclusão

i.

Seem prejuízo dde entenderm
mos o interessee, legítimo, doos beneficiários em defendder
a estabilidade do plano de avisos divulggado, avaliamoos também como legítimaa a
neecessidade quue quer as auttoridades de gestão quer a CIC Portugaal 2020 possaam
teer de o alteraar. Aliás, em caso de confflito de intereesses, sempree prevaleceria a
prrossecução doo interesse púúblico que, em
m concreto jusstifica determ
minada alteraçção
doo plano de avvisos (para o universo dos beneficiários)) face ao interesse particullar
dee um grupo dde beneficiários em que deeterminado avviso em partiicular não fossse
alterado.

ii.

O legislador entendeu quue as alteraçções podem ocorrer paraa responder a
neecessidades seentidas pelas autoridades de gestão ou pela CIC Poortugal 2020. O
qu
ue, ao invés, nnão significa que se possa ignorar o im
mpacto que um
ma alteração do
d
pllano de abeertura de canndidaturas pode
p
ter nass legítimas expetativas
e
d
dos
beeneficiários, ppelo que as allterações ao plano
p
de aberrtura de candidaturas deveem
occorrer apenass quando se veerifiquem situ
uações excecioonais e imprevvisíveis.
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