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Asssunto

Balcão 20020 - Formuulários de Candidatura - Data
D
de dispponibilização efetiva - Prazo
limite de apresentaçãoo de candidatuuras - (Rc 01/22015)

Prrocesso
addministrativo

PA 006/22015

[Na sequuência da pub
ublicitação doo Aviso de Abertura
Ab
… o respetivo forrmulário indi
dica
continuaddamente estar
ar “em desenvvolvimento” (nnão apresentaando quaisqueer campos paara
preenchim
mento).]
2

Quueixa

3

Obbjetivo

[Estando a tentar elabborar candidat
aturas…, sendoo que ambos oos avisos de candidatura
c
s
são
de 31/09//2015 a 30/099/2015, verificcamos que am
mbos os formu
mulários de can
andidatura esttão
“em deseenvolvimento””. Assim senddo, concluímoss que de factto as candidatturas não esttão
ainda abeertas.]
Melhoria do procedim
mento de aproovação dos avisos para a appresentação de
d candidaturras
para asseegurar a efetivva operacionaalização da gloobalidade do seu conteúdoo e incrementtar
a confiança dos benefi ciários.
Autoridaddes de Gestãoo

4

Deestinatários

Agência para
p o Desenvvolvimento e Coesão, I.P.
Comissãoo Interministeerial de Coorddenação do Portugal 2020
Na data inicial do perríodo para a apresentação de candidatuuras, fixada num
n
aviso, deeve
estar assegurada a poossibilidade da sua apresen
ntação atravéés da disponibbilização, desde
essa data, do respetivoo formulário de
d candidaturaa no Balcão 2 020.
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Sínntese da
reecomendação

Recomendda-se por issoo que as Autooridades de Gestão, na form
mulação dos seus
s
calendáriios
de avisoss para a appresentação de candidatu
uras e a Coomissão Interministerial de
Coordenaação do Portuugal 2020, naa aprovação do
d calendário,, atendam às condicionanttes
técnicas existentes, inncluindo a daata de operaacionalização efetiva dos formulários de
candidatu
ura.
Recomendda-se ainda qque, sempre que
q tecnicam
mente possívell, os avisos contenham
c
um
ma
data iniciial para a appresentação de
d candidaturras diferida rrelativamente à data da suua
publicitaçção no Balcãão 2020, favvorecendo-se assim uma preparação atempada das
d
candidatu
uras.
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1 | Análise das quueixas apreseentadas
[…Na sequ
uência da publ
blicitação do Aviso
A
de Aberttura … venho pelo presente
te solicitar … me
m

esclarecereem se existe algum probl
blema, ou se estarei
e
a com
meter algum erro, ao tenttar
processar uma candidattura ao abrigoo do referido aviso,
a
já que o respetivo foormulário indi
dica
continuada
damente estarr “em desenvoolvimento” (nnão apresentan
ando quaisqueer campos paara
preenchim
mento).
Uma vez que
q muito esttranho esta siituação, e tenddo em considderação que o período desttas
candidaturras se situa enntre o passaddo dia 31-07-22015 e o dia 30
30-09-2015, muito
m
agradeçoo a
vossa ajudda para que sseja atempadaamente possívvel, realizar ca
candidaturas a esta Tipologgia
de Operaçção…]
e
[…Estando a tentar elab
aborar candida
daturas no âm
mbito dos avisisos …, sendoo que ambos os
avisos dee candidaturaa são de 31/1/09/2015 a 30/09/2015,
3
vverificamos que
q ambos os
formulárioos de candidat
atura estão “eem desenvolvim
imento”. Assim
m sendo, conncluímos que de
facto as caandidaturas nãão estão ainda
da abertas …]
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Deescrição

a)) Da eventuual ilegitimiddade do requerente
Nos casoss em análisee, os titularees de direitoss ou interessses legalmennte protegidos
serão os beneficiárioss que eventtualmente veenham a suubmeter umaa candidaturra,
entidades que podem
m diferir doos reclamanttes que de resto fazem
m referência a
“várias innstituições jjá demonstrraram o seu
u interesse em se canndidatar nesste
âmbito.”
Nos term
mos ainda doos artigos 1007.º e 108.º do Decretoo-lei n.º 4/22015, de 7 de
d
janeiro, e sem prejuíízo de o reqquerimento inicial deverr satisfazer o disposto no
n
artigo 1022.º do mesm
mo diploma, “devem os órgãos e oos agentes administrativ
a
vos
procurar suprir oficciosamente as deficiênccias dos req
equerimentoss”, exposiçõees,
reclamaçõões ou outroos escritos seemelhantes apresentados pelos intereessados, com o
objetivo de
d “evitar qque os intere
ressados sofrram prejuízoos por virtudde de simplles
irregularid
idades ou dee mera imperrfeição na forrmulação dos
os seus pediddos”.
Com os elementos
e
quue detemos, não é possíível apurar sse os beneficciários são, de
d
facto, ou não entidaddes distintass dos reclam
mantes, até pporque não existem aindda
candidatuuras submetiddas à data da sua exposição.
Assim, afigura-se-n os possíveel suprir esta eveentual defficiência dos
email/requuerimento e proceder à identificaçãoo da omissãoo do órgão de
d governaçãão
que motivva as queixaas em análisee, mais preccisamente a iinexistência de formulárrio
disponível no períodoo previsto parra apresentação de candiidaturas.
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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), paara a realizaação 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 decretto-lei prevê, entre outrass, as seguinttes
inovaçõess: (…) A preevisibilidade na abertura de concurrsos, quando for o casso,
permitinddo que os promotoress conheçam o calendáário dos cooncursos coom
antecedênncia não innferior a 12 meses, sallvo quando se verifiquuem situaçõões
excecionais e imprevissíveis”.
Do articuulado do m
mesmo Decreeto-lei n.º 137/2014
1
e ainda do Decreto-Lei
D
n
nº
159/2014, de 27 de ouutubro, realçaam-se as seguintes dispossições:
 Compete à CIC PPortugal 20220 “Aprovar o plano de abertura de candidaturaas a
que se refere o nn.º 5 do artiigo 19.º, sem
m prejuízo doo disposto na
n alínea m) do
n.º 1 do artigo 331.º, quanto ao
a FEADER, e na alínea b) do n.º 1 do artigo 33.º,
3
quannto ao FEAMPP ”;

alínea
ea o) do n.º 2 do art. 10.º,
º, DL 137/2014
4
 “Com
mpete à Agênncia, I.P., noo âmbito da coordenaçãoo técnica geral do Portuugal
20200: (…) m) Crriar e manteer o portal de acesso aoos FEEI, preevisto no arttigo
74.º, designado Balcão Poortugal 20220, cujos cconteúdos desenvolve
d
em
articuulação com as autoridaades de gesttão do FEAD
DER e do FEAMP,
F
com
m o
organnismo pagaddor do FEAD
DER e com a autoridade dde certificação do FEAM
MP;”,
sublinhado nossoo;

alínea
ea m) do art. 12.º, DL 1377/2014
 “A Agência,
A
I.PP., assegura o desenvoolvimento, a manutençãão e o pleeno
funciionamento ddo SI PT20200, em articulação com ass autoridadess de gestão dos
FEEI,, o organissmo pagador do FEAD
DER e autooridade de certificação do
FEAM
MP.”, sublinhhado nosso;

n.º 5 do art. 73.º,º, DL 137/2014
14
 “As autoridades de gestão elaboram e divulgam uum plano de
d abertura de
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candidaturas, quue prevê a programaçãão num perríodo nuncaa inferior a 12
mesees.”;

n.º 5 do art. 19.º,º, DL 137/20144
 “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 art. 4.º, DL 159/2014
4
 “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, DL 159/20144
 “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:
(…) 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
nhados nossoos;

n.º 6 do art. 16.º,º, DL 159/20144
 “A decisão fundaamentada sobbre as candiidaturas é prroferida pelaa autoridadee de
gestãão, no prazoo de 60 diaas úteis, a contar
c
da daata limite para a respettiva
apressentação.”, suublinhado noosso;

n.º 1 do art. 20.º,, DL 159/20144
Como see infere dass disposiçõees legais cittadas, o prrazo de aprresentação de
d
candidatuuras está deensamente regulamentad
r
do e tem im
mplicações quer para os
beneficiárrios quer no processo de decisão dos órgãos de ggestão.
Os órgãoss de governaação do Porrtugal 2020 são os que constam do artigo 7.º do
d
Decreto-LLei n.º 137//2014, de 122 de setembro, o quaal dispõe “Os
O órgãos de
d

governaçãão do Portuugal 2020 especializam
es
-se em razã
zão das comp
mpetências quue
exercem, de acordo coom as seguinntes categoriias:







Coorrdenação políítica;
Coorrdenação técnnica;
Gestãão;
Certiificação;
Pagam
mento;
Auditoria e contrrolo;
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Moniitorização e avaliação;
Acom
mpanhamentto;
Acom
mpanhamentto das dinâm
micas regionaiis;
Articculação funciional;
Curador do beneeficiário.”

d)) Dos reflexxos nos beneeficiários
Deve ser realçado o significativoo esforço qu
ue tem sidoo
arranque operacional do Portugall 2020 pelas autoridadess
para o Desenvolvime
D
ento e Coessão que torn
nou possivell
avisos abbertos num curto espaaço de tem
mpo após a
operacionnais.

desenvolviddo na fase de
d
de gestão e pela Agênccia
um elevaddo número de
d
adoção doos programas

Deve iguaalmente ser realçada a concretização efectiva dda 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.
Todavia, a não dispoonibilização efectiva do formulário de candidaatura desde o
primeiro dia do períoodo fixado paara a apresen
ntação de canndidaturas, mesmo
m
que se
reconheçaa a razoabillidade dos motivos
m
para a sua ocoorrência, im
mpossibilita na
n
prática a apresentaçãoo das candiddaturas, não sendo assim observado o prazo para o
efeito connstante do avviso, por factto não imputtável aos bennficiários.
Mesmo quue essa omisssão seja supperada a todoo o momentto, não sendoo precedida de
d
uma avisoo prévio sobbre a sua suuperação com
m uma divuulgação simillar à do aviso
inicial, nãão deixa de ser suscepttível de criar uma evenntual situaçãão de desiguual
oportuniddade de acessso, uma vez que não ficaa asseguradoo um conheciimento gerall e
simultâneeo dos intteressados sobre o momento
m
dda operacioonalização da
d
apresentação de canndidaturas, preocupação que connsideramos especialmennte
relevante nos avisos ppara apresenttação de candidaturas em
m regime conncorrencial.
Importa por
p isso evittar que as eventuais
e
condicionantess técnicas quue motivem a
dificuldadde de disponnibilização doos formulárioos de candiddatura na daata fixada para
o início do
d período dde apresentaçção de candidaturas connstituam funndamento para
desiguais oportunidaddes de acessoo e fator de incerteza quuanto à prevvisibilidade do
d
plano de abertura dee candidaturaas, calendário que é apre
resentado pelo Decreto-LLei
nº 137/2014 como um a das inovaçções relevantes do Portuggal 2020.

2 | Conclusão
C
O Curador do Beneeficiário considera que deve emitirr uma recom
mendação aos
órgãos dee governaçãoo com compeetência em matéria
m
de pplano de avissos, sistema de
d
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informaçãão e formulá rios de canddidaturas.
Assim, ideentificamos a CIC Portuggal 202º, ex vi alínea o) do n.º 2 do artigo 10.º do
d
Decreto-leei n.º 137/20014, de 12 dee setembro, a Agência ppara o Desennvolvimento e
Coesão, I..P. ex vi alíneea m) do arttigo 12.º e n.º 5 do artigoo 73.º, amboos do Decrettolei n.º 1377/2014, de 12 de setembrro, e a autoriidade de gesstão do PO em
e causa ex vi
no n.º 5 do
d artigo 19.ºº do Decretoo-lei n.º 137/22014, de 12 dde setembro e alínea b) do
d
n.º 2 do artigo
a
4.º do decreto-Lei n.º 159/2014
4, de 27 de ooutubro.
Todavia, atenta a naatureza e a relevância da matéria que motivoou as queixxas
analisadass, consideraa-se que a recomendaçção deverá ter uma natureza
n
maais
genérica e,
e como tal, sser dirigida ao
a conjunto das autoridaades de gestãão.

3 | Recomendaçãoo
Apreciadaas as queixaas contra o facto de, dentro do prazo de submissão de
d
candidatuura a que see refere um aviso de abeertura de cooncurso paraa apresentaçãão
de candiddaturas, o forrmulário inddicar continu
uadamente esstar “em dessenvolvimentto”
(não aprresentando quaisquer campos para preenchiimento), o Curador do
d
Beneficiárrio conclui que na daata inicial do
d período para a aprresentação de
d
candidatuuras, fixada nnum aviso, deve estar efeectivamente aassegurada a possibilidadde
de apreseentação de ccandidaturass através da disponibilizzação, desde essa data, do
d
respetivo formulário dde candidatuura no Balcãoo 2020.
Recomendda-se por issso que as Autoridades
A
de Gestão, na formulaação dos seuus
calendárioos de avisoos para a apresentaçãão de canddidaturas e a Comissãão
Interminissterial de C
Coordenação do Portugaal 2020, na aprovação do
d calendáriio,
atendam às condiicionantes técnicas existentes,
e
incluindo a data de
d
operacionnalização efettiva dos form
mulários de candidatura.
c
Recomendda-se ainda que, sempree que tecnicaamente posssível, os avisos contenhaam
uma data inicial para a apresentaação de cand
didaturas dife
ferida relativaamente à daata
da sua publicitação no Balcãoo 2020, favvorecendo-se assim um
ma preparaçãão
atempadaa das candidaaturas.
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