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1

Deescritivo

Vales sim
mplificados - EEntidades acreeditadas para a prestação dde serviços

2

Prrocesso
addministrativo

PA 036/22015; 043/20155; 044/2015; 045/2015;
0
046/2015; 049/20015; 059/2015
[….Vimos questionar
q
a nnão aceitação da
d empresa com
mo entidade seeleccionada parra a prestação de
serviços no âmbito dos Vales Simplificados, com o aargumento de “A entidaade
escolhida/s
/seleccionada é simultaneamennte a entidade consultora
c
para
ra elaboração da candidatura”]
”]

3

Quueixa

[…Na práttica, as Autoriddades de Gestãão estão a aplic
icar às candidaaturas submetiddas entre maioo e
junho e aprovadas
ap
em ju
julho, regras quue apenas foram
m publicadas eem agosto num
m aviso que tinnha
indicação expressa da suua aplicabilidadde aos pedidoss de registo (ou
ou de alteraçãoo) apresentadoss a
partir daqquela data….]
[…Qual é legislação,
l
e quual é o artigo/allínea que enquaadra essa limita
tação?...]

4

Obbjetivo

5

Deestinatários

Acautelarr os efeitos pproduzidos em
m terceiros de
d boa fé no processo de acreditação de
entidadess para a presstação de serrviços no âmb
bito de vales simplificadoss e favorecerr a
legitimidaade das regrass associadas a estes avisos.
Autoridaddes de Gestãoo do COMPET
TE e dos PO Regionais
R
do C
Continente
Agência para
p o Desenvvolvimento e Coesão, I.P.
Recomenda-se que as autoridades de
d gestão deixxem inaplicaddo o projeto de
d regulamennto
que estabelece o “Prrocesso de acreditação dee entidades para prestação de serviçços
“Projeto Simplificado Vale”, por forma a cu
umprir as oobrigações legais aplicáveeis,
designadaamente em m
matéria de prrodução de efeitos
e
e de eeficácia retroaativa, conform
me
artigo 1411.º do Novo C
CPA.

6

Sínntese da
reecomendação

Recomendda-se também
m que promovvam a reanálise de todas aas candidaturaas apresentaddas
nas váriaas fases ao pprocesso simpplificado Valees, à luz doss critérios esstabelecidos no
n
articuladoo dos Avisoos n.º 13/SI/22015 - Sisteema de Inceentivos “Emp
preendedorism
mo
Qualificaddo e Criativoo” – Vale Em
mpreendedorismo e Aviso n.º 15/SI/20155 – Sistema de
Incentivoss “Qualificaçã o das PME” – Vale Inovaçãão.
Finalmentte, deverão seer proferidas novas
n
decisões, designadam
mente para, qu
uando aplicávvel,
considerar elegíveis ttodas as canndidaturas su
ubmetidas, ouu os inerentes termos de
aceitação, nos quais sse verifique que
q a entidade que prestoou serviços de consultadorria
para elaboração da canndidatura e a entidade seleecionada paraa prestação dee serviços nesste
âmbito é a mesma.
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Q
Queixas
N
Não obstantee as queixas que motivarram a preseente recomendação terem sido apreseentadas com o
rrespectivo auttor devidamennte identificaddo, tendo em conta o âmb
bito de incidênncia da matérria em causa, o
PPO Compete e os PO Reggionais do Coontinente e um
u universo estimado de entidades abrrangidas muito
ssignificativo, considerou-see que a recoomendação não
n se deverria limitar aoos casos em concreto quue
m
motivaram as queixas apresentadas, peloo que às mesm
mas não é feitta qualquer reeferência identificativa.

1..

Exposiçõess apresentadas
[…] Há maiis de 7 semanaas temos vindo a tentar ser essclarecidos juntto das várias enntidades envolvvidas no Portuggal
2020, a quuestão da imposssibilidade das entidades acreeditadas não pooderem prestarr serviços no âmbito
â
dos Vale
les,
caso tenham
m “contribuídoo” para a elaborração da respecctiva candidatuura, ou, mesmoo que, tendo coontribuído apennas
com algum
mas sugestões, o nome da sua empresa tenhaa sido colocado no campo resppectivo.
Qual é leggislação, e qual é o artigo/alíneea que enquadrra essa limitaçãão?
Mais, se see pode admitirr a possibilidad
ade de, após 4 de Agosto e na sequência da alteração do
d Aviso, que as
entidades fiquem
f
sujeitaas ao comprom
misso que assu
sumem na recaandidatura, nãão entendemoss como se poode
considerar a situação retrroactivamente. TTemos muitas dúvidas da lega
galidade da situa
uação.[…]
A dúvida aplica-se
ap
ainda mais aos projeectos apresentaados antes das alterações de Agosto, e mais
is, a candidaturras
elaboradas e pelos próprrios promotorees que colocara
ram no campo de preenchim
mento facultativvo!, os dados da
d
nossa emprresa.
Transcrevoo parte de uma resposta da AD
ADC ( suporte@
@portugal2020.ppt):
[…] as em
mpresas podem
m contratar eentidades conssultoras para procederem à “definição dos
d requisitos e
apresentaçãão das candidaaturas”, não exxistindo qualquuer impedimentto a essa ativid
idade. No entaanto, em sede de
d
aviso de cooncurso, bem como
c
em Proceesso de Acredittação é claro quue deverá ser ffeita uma conssulta ao mercaddo,
neste caso as entidades accreditadas, nãoo podendo estass ser as mesmaas.”
Não consegguimos vislumbbrar na legislaçção referida aciima (Aviso e Processo
Pr
de Acrreditação) e quue enquadra esttas
candidaturaas, qualquer ref
eferência a essaa limitação.[…]
[…].Vimos por
p este meio questionar a nnão aceitação da
d empresa com
mo entidade seeleccionada parra a prestação de
serviços no âmbito doss Vales Simpl
plificados, com o argumentoo de “A entiidade escolhidda/seleccionada é
simultaneam
mente a entidaade consultora ppara elaboração
ão da candidatuura”.
Tendo em conta de que estamos a falaar de candidatuuras da Fase I (de 15 de Maio
io 2015 a 15 dee Junho de 20155),
anteriores à alteração doss avisos publicaada a 30 de Juulho de 2015 e não
n havendo m
menção à retrooactividade desttas
alterações estas apenas se
s aplicam às candidaturas efectuadas
e
a partir
p
da Fase III, consideram
mos que esta não
n
aceitação é contraditória com o aviso iinicial, pelo quue solicitamos a V. Exa. quee emita um paarecer sobre esste
mesmo assu
sunto.[…]
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[…] Possuuo um cliente cuja candidattura ao Vale Inovação,
I
terá indicado na sua instrução,, como entidad
ade
responsável
el pela mesma a previsível en
entidade a cont
ntratar para a prestação
p
do sserviço tal com
mo acontecia no
n
QREN, e um
ma vez que nesste processo em
m local nenhum
m encontramos o alerta para qque a entidadee responsável peela
candidaturaa não pudesse ser a própria eentidade prestaadora do serviçoo. […]
[…].tivemoss muitas dificu
culdades no prreenchimento da candidaturra tendo conta
tactado o apoi
oio telefónico do
d
Compete 2020
2
para nos auxiliar no preeenchimento de alguns campoos, nomeadameente os campoos da candidatuura
sobre Entiddade Beneficiárria e Entidade Consultora. A informação que
q nos foi tran
ansmitida foi quue no campo de
d
entidade beneficiária
be
deveeríamos colocarr a nossa emprresa e no camppo de entidade Consultora deeveríamos coloccar
a entidade selecionada par
ara nos prestar consultoria noos serviços de âmbito
âm
dos Valees.
Aparentem
mente esta infor
ormação é incoorreta, pois quuando tentámoss identificar a terceira entiddade e a que foi
f
selecionadaa (procedimento
to obrigatório ppara submissãoo do termo de aceitação)
a
diz-nnos que não poode ser a mesm
ma
que elaboroou a candidatur
ura […]
[…] Trata-sse de uma decissão quanto a uum vale simplifificado entregue na primeira fa
fase, anterior a Agosto
A
de 20155 e
que, por iss
sso, qualquer decisão
de
de aprov
ovação (que foi o caso) não deveria
de
ser abraangida pelas reg
egras do Processso
de Acreditaação de 3 de Agosto
Ag
de 2015 ("à exceção doo referido na alílínea b) do ponnto 5 e na alíneea d) do pontoo 4
que neste se
s encontra conntemplado"). O
Os argumentos para
p a devoluçãão do projeto aaprovado são os
o seguintes:
"Informamoos V. Exª que,
e, após validaçãão dos docum
mentos submetiidos, procede-sse à sua devollução por se ter
t
verificado o seguinte:
[…] A entid
idade escolhida/
a/selecionada é simultaneamen
ente a entidadee consultora pa
para elaboraçãoo da candidaturra,
pelo que se solicita a escolha de nova entidadde. A informaação agora soolicitada deverrá ser remetiida
obrigatoriam
amente por via eletrónica atraavés do Balcão 2020, no prazoo máximo de 5 dias úteis a contar
c
da data de
d
envio da prresente comuniicação."
Com base nesta resposta,
a, e após primeeiro contacto com
c o responsáável pela análisse do projeto (IAPMEI),
(
foi nos
n
dito que o motivo pela devolução
d
se enncontra abrangi
gido pela alíneaa i), do nº 4, do Processo de Acreditação (eem
anexo). Tenndo em conta que
q a candidatu
tura foi realizadda na primeira fase
f e que, segu
gundo o mesmoo documento, "As
"A
alterações agora
a
introduzzidas a este Proocesso de Acreeditação aplicam
m-se aos pedido
dos de registo (ou
( de alteraçãão)
apresentado
dos a partir da data
d da present
nte publicação, com
c exceção do referido na aalínea b) do pon
onto 5 e na alínnea
d) do pont
nto 4, as quaiss se aplicam iggualmente aoss registos de acreditação
a
já eefetuados.", acr
creditamos quee a
decisão não
ão deveria ser aplicada retrooativamente tenndo em contaa que a alíneaa i) do n.º 4 não
n se enconttra
abrangida.
Com base nesta informaçção, entramos novamente em
m contacto com
m o responsáveel do projeto do
d IAPMEI tenddo
sido referiddo que são as ordens
o
que a Au
Autoridade de Gestão
G
lhes fornneceu.[…]
[…]as meddidas que com
meçaram a ser implementadaas no início da semana de 7 de dezembrro de 2015, peelo
Organismoo Técnico IAPM
MEI, ao impôr a nossa substittuição enquantto consultores ppreviamente seelecionados pellos
promotoress, nos irão caussar danos mateeriais e não mat
ateriais que dificcilmente serão reparados.
Não tendoo sido previam
mente notificaados de qualqquer impedimeento quanto aao nosso envo
volvimento com
mo
consultoress nos projetoss visados, conntactámos o IA
APMEI que nos
n informou eestar simplem
mente a cumpr
prir
orientaçõess das Autoridaddes de Gestão.
Na prática, as Autoridadees de Gestão esstão a aplicar às
à candidaturass submetidas en
entre maio e juunho e aprovaddas
em julho, regras que appenas foram ppublicadas em agosto num aviso que tinh
nha indicação expressa da sua
su
aplicabilidaade aos pedidoss de registo (ouu de alteração)) apresentados a partir daquela
la data.
Esta situaçã
ção vem provoccar-nos prejuízo
zos muito grave
ves, na medida em que impedde que possam
mos desenvolverr a
prestação de
d serviços junnto de clientess com os quaiss já tínhamos acordos
a
estabeelecidos antes de
d publicadas as
novas regraas.
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Para além de
d prejuízos materiais,
m
de vallor significativoo para uma peqquena empresaa como a nossaa, estão em cauusa
prejuízos na
n imagem e nootoriedade da eempresa junto de
d clientes quee são notificados
os com informaç
ações que causaam
sempre dessconforto e com
m as quais já exxistiam comproomissos assumiidos e trabalhoo desenvolvido.
Quase seiss meses após encerramento
e
dda Fase I dos concursos e quatro
q
meses após assinaturra dos primeirros
Termos dee Aceitação, ass Autoridades dde Gestão vêm
m agora aplicaar regras que ppõem em cauusa o trabalho já
desenvolviddo..
Os prejuízoos para a imaggem da empressa, associados aos
a prejuízos económicos
e
dec
ecorrentes do cancelamento
c
d
dos
contratos existentes
e
com os clientes irãão conduzir a consequênciass ao nível labor
oral. Ao estarm
mos impedidos de
d
desenvolverr a atividade para
pa a qual fom
mos contratadoss pelos nossos clientes seremo
mos forçados a rever
r
a estrutuura
da empresaa e a adotar as medidas necesssárias.
[…] as emppresas que tiveeram o resultaddo de aprovação
ão em Julho de 2015 estão a seer notificadas com
c o assunto de
Devolução ao Termo de Aceitação,
A
obriggando a seleçãoo de nova entiddade consultoraa em 5 dias úteeis;
os resultaddos saíram em Julho de 2015,
5, tendo sido a documentaçãoo entregue em Agosto de 201
015. Os trabalho
hos,
tendo em conta,
c
inclusive,
e, o cumprimennto dos prazos estipulados,
e
deeram início de im
imediato;
sabendo aiinda que que a seleção de eentidade execuutora do projeeto, foi um pro
rocesso anterioor à candidaturra,
contemplanndo passos, tim
mings e parâmeetros específicoos - certificaçãoo, prazos, preçoo, âmbito de attuação - os quaais
as empresaas tiveram em consideração
c
na seleção da enntidade. Face aoo exposto, não faz para nós sentido,
se
nem paara
as empresaas beneficiáriass, recuar no prrocesso, pondo em questão e incorrendo em
m custos em tudo
t
o que já foi
f
realizado atté à data[…]

22. Informação adicional
1-

mação prestadda pela Autorridade de Gesstão do PO Compete
C
enquuanto coordennadora da redde
Inform
dos sistemas de inccentivos, em 1 8-12-2015:

[…] concluii-se que as novvas regras, publ
blicadas a 3 de agosto de 20155, se aplicam a todas as entiddades acreditada
das,
tendo estass em devido teempo sido infoormadas sobre as obrigações de atualizaçãoo do seu registto na plataform
ma,
através de comunicação publicada a 188 de agosto de 2015 (em annexo), a qual vveio esclarecerr a obrigação da
atualizaçãoo dos dados de registo das enttidades segundo
do as novas regrras, para que es
estas pudessem ser selecionada
das.
Os dados sobre a seleç
eção da entida
dade acreditada
da são solicitaddos ao benefificiário dos vaales na fase da
d
contratualiz
ização da conceessão do incentitivo, ou seja, aqquando da assinnatura do Term
mo de Aceitaçãoo sobre a decissão
de financiam
amento.
Neste conte
texto, não se con
onsidera que esttejamos perantte uma aplicaçãão retroativa dee uma norma.
Ainda assim
m, e para acauttelar comprom
missos contratuaais assumidos pelos
p
beneficiár
ários dos vales em
e data anteriior
à publicaçãão da comunicaação de 18 de aagosto de 2015,, relativa ao escclarecimento soobre a obrigaçãão da atualizaçção
dos dados de registo dass entidades acrreditadas segunndo as novas regras,
r
ficou ac
acordado em seede de Rede dos
d
Sistemas de
d incentivo que
q as respetitivas AG, após
ós avaliação doo caso em cooncreto, poderrão assegurar o
cumprimennto das condiçções previstas no processo de
d acreditação, tendo em coonta a data dee adjudicação do
d
serviço à enntidade acredittada e se essa fo
for anterior à data
d da referidaa publicação.
Salienta-se, contudo, que esse pedido de
deve ser apresenntado à AG do PO financiadoor pelo Beneficiiário dos Vales,
s, e
não pela enntidade acreditaada, quando ess
sse for informaddo do não cum
mprimento da co
condição previstta na alínea i) do
d
ponto 4 doo Processo de Acreditação, um
uma vez que ass AG não têm qualquer relaçção contratual ou de obrigaçção
estabelecida
da com as emprresas prestadorra de serviços (entidade
(
acredditada), podenddo inclusivamennte o Beneficiárrio
decidir opta
tar por outra enntidade acredittada dado que foi
f obrigado a proceder
p
a um
m processo de consulta
c
a 2 ouu 3
entidade, conforme
co
aplicáável. […]
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2- Inform
mação prestadda pela AD&C
C em 30-09-20015 a uma dass entidades quue apresentou
u queixa:
[…]as emppresas podem contratar enntidades consuultoras para procederem
p
à “definição dos
d requisitos e
apresentaçãão das candidatturas”, não exisstindo qualquerr impedimentoo a essa atividadde.
No entantoo, em sede de aviso de concuurso, bem com
mo em Processoo de Acreditaçã
ção é claro quee deverá ser fei
eita
uma consul
ulta ao mercadoo, neste caso àss entidades acreeditadas, não poodendo estas se
ser as mesmas.
A circunstâância de uma entidade
e
consuultora que elabborou a candiddatura ser tamb
mbém a entidadde selecionada de
d
uma candiddatura, fere, dee forma clara, o princípio da transparência
t
e da consulta obbrigatória ao mercado.
m
Por essa raazão, e como essta situação vei
eio levantar alguumas dúvidas, no
n dia 18 de aggosto de 2015 foi
f publicado um
u
comunicado
do, esclarecendoo que todas ass entidades acreeditadas, em data
da anterior a 04 de agosto de
d 2015 (data de
d
alteração do
d aviso), paraa serem selecioonadas para a prestação de serviços nos VVales, devem obrigatoriamen
o
nte
atualizar o seu registo, deeclarando que nnão fornecem serviços
s
de connsultadoria parra a elaboraçãoo de candidaturras
aos projetoos simplificadoss “Vales”, nos qu
quais venham a ser contratadoos enquanto ent
ntidade acreditaada.

2| Â
Âmbito de inncidência dass queixas
1..

O Processso de acreditaçção
a|

Proceesso de acrediitação de entiidades para prrestação de seerviços nos vaales – 07-05-22015

No uso daa competênciaa prevista no nn.º 1 do artigoo 17.º do Regu
ulamento Esppecífico da Com
mpetitividadee e
Internacionnalização (REECI), norma hhabilitante que frisa expresssamente que o escopo do mecanismo de
d
acreditação das entidaddes prestadoraas de serviçoss é ”garantir a transparênccia e qualidadde dos serviçoos
prestados””, as autoridaades de gestãão do PO COMPETE
C
2020 e dos PO
O Regionais do Continentte,
estabelecerram o referrido mecanism
mo chamanddo-lhe “Proceesso de acred
editação de entidades
e
para
prestação de serviços “PProjeto Simpliificado Vale”, de 7 de maio de 2015.
Consultando este proccesso, enconttram-se dispoosições quantto a objetivoos, natureza das entidadees,
processo de
d acreditaçãoo, avaliação daas entidades acreditadas
a
e divulgação
d
de resultados dee acreditação.
Entre essees requisitos, por força do disposto na alínea d) do n.º 3 daquelee processo dee acreditação, a
entidade tem
t
de declaarar (o proccesso de acreeditação é deeclarativo) quue não presttará serviços a
entidades nas quais tennha relacionaamentos socieetários (particcipe ou seja pparticipada) ou
o participaçãão
m órgãos sociaais (na entidaade acreditadaa ou na empreesa onde serãoo prestados os
o serviços).
comum em
Nada é referido quantoo à impossibillidade de o beneficiário esccolher a mesm
ma entidade/cconsultora para
d candidaturra (aos Vales)) e, simultaneeamente ou em
e
prestar serviços de connsultadoria naa elaboração de
rviços no âmbito dos Vales (enquanto enntidade acreditada).
momento posterior, parra prestar serv

b|

Alteeração do proocesso de acreeditação – 03--08-2015

O Processso de acreditaação foi alteraado em 03-08
8-2015, alteraçção que prevêê a aplicação aos pedidos de
d
registo (ouu de alteraçãoo) apresentadoos a partir deessa data - com
m exceção dee 2 alterações que se aplicam
igualmentee aos registoss de acreditaçãão já efetuadoos.
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O Processso de acreditaação assim allterado contem
mpla disposiçções quanto aao âmbito e objetivos (com
alterações)), processo dee contrataçãoo do serviço (com
(
alteraçõões), naturezaa das entidadees, processo de
d
acreditação (com alterações), limite aao número dee áreas acredittadas e contraatações (novoo), avaliação das
entidades acreditadas (ccom alteraçõees), e divulgaçção dos resultaados de acredditação.
Nesta alteeração de 3 de
d agosto são introduzidoss, no agora ponto “4. Proccesso de acreeditação”, novoos
critérios que
q configuram
m restrições rrelevantes à elegibilidade dos beneficiáriios e das desp
pesas, dos quaais
destacamoos os seguintes:


O da alínea g), que obrigaa a entidadee a declarar “que não ttem nem virá
vi a ter, em
e
entiddades/empresaas nas quais ttenha relacionnamentos sociietários, projeetos de “Valess” nas áreas eem
que solicita
s
acreditação”;



O daa alínea i), quee obriga a enttidade a declaarar que “nãoo fornece servviços de consu
ultadoria paraa a
elabooração de canndidaturas aos
os projetos sim
mplificados “V
Vales”, nos quuais venha a ser contrataddo
enquanto entidadee acreditada”.

Nenhuma destas alíneass é aplicável aaos processoss de acreditação já efetuadoos à data da sua publicaçãão,
apenas viggorando de 3 de agosto em
m diante para novos
n
pedidoss de registo (oou de alteraçãão).
Ou seja, nos
n processos de acreditaçãão entrados atté 3 de agostoo, a empresa acreditada nãão era obrigadda
a declararr que não forrnece serviçoss de consultadoria para a elaboração dde candidaturaas aos projetoos
simplificaddos “Vales” noos quais venhaa a ser contraatado enquantto entidade accreditada.

c|

Com
municação sobre a obrigaçção da atualização dos dados de registo das entidades acreditadas –
18-008-2015

Em 18 de agosto, foi em
mitida pelas aautoridades de gestão do PO
P CI e dos PPO Regionais do Continennte
municação sobbre a obrigaçção da atualizzação dos dad
dos de registoo das entidaddes acreditadaas”
uma “Com
relativa aoo “Processo dee acreditação dde entidades para prestação de serviços projeto simp
plificado “Vale”””,
que estabeelece o seguinnte:
“ Tendo em
m consideração
ão que no dia 03 de agosto de 2015 foi publicada
p
uma alteração ao procedimento
p
d
do
“Processo de
d Acreditaçãoo”, com vista a que os dadoos das entidadees acreditadas para prestação
ão de serviços se
encontrem atualizados e em
e linha com aas regras estabbelecidas nessa alteração, as AAutoridades de Gestão dos PO
O´s
financiadorres dos projetoss simplificados - Vales, vêm através
at
do preseente comunicaddo informar o seguinte:
s
1. As entidaades acreditadaas em data ante
terior a 04 de agosto
a
de 2015,, para serem seelecionadas parra a prestação de
d
serviços noos Vales, devem
m obrigatoriameente de atualizaar o seu registoo;
2. Para essee efeito as entiidades devem eenviar um novoo pedido de reggisto, através dda sua área esppecífica no Balccão
2020.
3. A não concretização
c
dessa
d
atualizaçã
ção até ao dia 15 de outubroo de 2015 (24h
4h00), implica a caducidade do
d
respetivo registo
re
de acredditação.
Salienta-se que para além
ém deste comuunicado, as enntidades referiddas no ponto 1 são igualmeente informada
das,
individualm
mente, através do
d endereço eleetrónico disponnibilizado nos dados
d
de registo
to da entidade.

Esta “comuunicação” obrriga todas as eentidades já acreditadas
a
a atualizar
a
os seeus dados atéé 15 de outubrro,
devendo para
p
o efeito enviar
e
um noovo pedido dee registo, sob pena de caduucidade do reespetivo registo
de acreditaação anteriorm
mente obtido..
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O cumpriimento desta obrigação dee atualização de dados ob
briga as entiidades acredittadas até 3 de
d
agosto dee 2015 a submeter um noovo pedido de
d registo e, sendo um nnovo registo de pedido, as
autoridadees de gestão citadas con sideram poder aplicar o disposto naa alteração do processo de
d
acreditação publicada a 3 de agosto de 2015, interrpretação cujaa legitimidade importa ponderar.

22. Os Avisos 13 e 15/SI/20115 – Sistema dde incentivos
a|

ma de incentivvos “empreen
ndedorismo qqualificado e criativo”
c
– vaale
Aviiso N.º 13/SI/22015 – Sistem
empreendedorism
mo

Realçam-see as seguintess disposições ddeste aviso:
6. Condiçõões específicas de acesso deste
te Aviso
Para além dos critérios específicos
e
de elegibilidade do
d beneficiário e dos projetos
os, previstos noo Decreto-Lei n.º
n
159/2014 e no RECI, os projetos
pr
a seleciionar no presennte concurso têm
tê ainda de saatisfazer as segguintes condiçõões
específicas de acesso:
b) Efetuarr consulta a pelo menoos duas entiddades acreditaadas para esste domínio de intervençção
(“empreenddedorismo”), deevendo as aquisisições de serviçços preencher cumulativamen
c
nte as seguintess condições:
i. Serem exxclusivamente im
mputáveis ao eestabelecimentoo do beneficiáriio onde se deseenvolve o projeeto;
ii. Resultareem de aquisiçõões em condiçõe
ões de mercado a terceiros nãoo relacionados ccom o adquiren
ente;
iii. Resultarrem de aquisiçõ
ções a entidades
es acreditadas para
p a prestaçãão do serviço em causa, não sendo
s
admitidaa a
subcontrata
tação de outras entidades.
c) Não ter
t outras caandidaturas approvadas ou em fase de decisão nass tipologias de
d investimennto
“Empreenddedorismo Quallificado e Criattivo” e “Inovaçãão Produtiva PME”
PM identificaddas, respetivam
mente, nas alíneeas
b) e c) do n.º
n 1 do artigo 19.º do RECI;
8. Critérioss de seleção dass candidaturas
As candidaaturas são avaliiadas com basee nos critérios de elegibilidadde previstos noo artigo 5.º, noo n.º 6 do artig
igo
26.º e no n.º
n 2 do artigo
go 29.º do REC
CI e no presennte Aviso em matéria
m
de enqquadramento e elegibilidade do
d
beneficiárioo e do projeto.

Neste Avisso n.º 13/SI/20015, nada se eestipula quannto à proibição de a mesm
ma empresa de consultadorria
prestar serviços na fasee de elaboraçção de candidatura ao proccesso simplificcado dos Vales e depois ser
selecionada como emprresa acreditadaa para prestaçção de serviçoos no âmbito dessa mesma candidatura.

b|

mpreendedorismo
Alteeração do Aviiso N.º 13/SI/22015– Vale em

Realçam-see as seguintess disposições:
1. Face à prrocura significaativa de candida
daturas no pressente concurso, os Órgãos dee Gestão compeetentes decidiraam
proceder a um ajustamennto dos termos do Aviso, confo
forme previsto no
n seu ponto 12
12.
As alteraçõões vêm introduuzir ajustamenttos às seguintes
es condições:
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• Reforço das
d dotações orrçamentais prevvistas para o cooncurso (quanddo aplicável);
• Suspensãão da receção de
d candidaturass por parte do Programa
P
Operracional Regionnal de Lisboa;
• Alteraçãoo da condição relacionada
r
com
m o número mínimo
m
de consultas a entidaades acreditadaas e especificaçção
do momentto limite para a seleção da enntidade acreditaada;
• Introduçãão da condiçãoo específica dee acesso relacioonada com a obbrigação de obbter ou atualizzar a Certificaçção
Eletrónica no
n sítio do IAPPMEI, para efeittos de comprovvação do estatuuto PME;
• Clarificaçção do âmbito setorial definin
indo como priooridade as ativvidades económ
micas que visam
m a produção de
d
bens e servviços transacionnáveis e internaacionalizáveis.
2. Nestes termos,
te
os Ponttos 4, 5, 6, 15 e 17 do Aviso n.º
n 13/SI/2015 – SI Empreendeedorismo Qualilificado e Criativ
ivo
– Vale Emppreendedorismoo foram alteraddos dando-se seequência à resppetiva republica
cação do Aviso.
3. As alteraações previstass na presente al
alteração ao Avi
viso aplicam-se a partir da datta da sua publilicação a todas as
candidaturaas entradas e ainda
a
sem análisise.

Nesta alteeração ao Avisso n.º 13/SI/2 015, nada se estipula quan
nto à proibiçãão de a mesm
ma empresa de
d
consultadooria prestar seerviços na fasse de elaboraçção de candid
datura ao proocesso simplifiicado dos Vales
e depois ser
s selecionada como emprresa acreditadda para prestaação de serviçços no âmbito dessa mesm
ma
candidaturra.

c|

AVISO N.º 15/SI//2015 – Sistem
ma de incentivvos “qualificaçção das PME – vale inovaçãão

Realçam-see as seguintess disposições:
6. Condiçõe
ões específicas de
d acesso destee Aviso
Para além dos critérios específicos
e
de elegibilidade do
d beneficiário e dos projetos
os, previstos noo Decreto-Lei n.º
n
159/2014 e no RECI, os projetos
pr
a seleciionar no presennte concurso têm
tê ainda de saatisfazer as segguintes condiçõões
específicas de acesso:
b) Efetuar consulta a peelo menos duaas entidades acreditadas
a
parra este domínio
io de intervençção (“Inovaçãoo”),
devendo a aquisição
a
de seerviços preenchher cumulativam
mente as seguinntes condições:s:
i. Serem exxclusivamente im
mputáveis ao eestabelecimentoo do beneficiáriio onde se deseenvolve o projeeto;
ii. Resultareem de aquisiçõões em condiçõe
ões de mercado a terceiros nãoo relacionados ccom o adquiren
ente;
iii. Resultarrem de aquisiçõ
ções a entidades
es acreditadas para
p a prestaçãão do serviço em causa, não sendo
s
admitidaa a
subcontrata
tação de outras entidades.
c) Não terr outras candiddaturas aprovaddas ou em fasee de decisão naa tipologia de investimento “Qualificação das
d
PME” identtificada na alíneea b) do n.º 1 ddo artigo 40.º do
d RECI;
8. Critérioss de seleção dass candidaturas
As candidaaturas são avaliiadas com basee nos critérios de elegibilidadde previstos noo artigo 5.º, noo n.º 4 do artig
igo
45.º e no n.º
n 3 do artigoo 48.º do REC
CI e no presennte Aviso em matéria
m
de enqquadramento e elegibilidade do
d
beneficiárioo e do projeto.

Neste Avisso n.º 15/SI/20015, nada se eestipula quannto à proibição de a mesm
ma empresa de consultadorria
prestar serviços na fasee de elaboraçção de candidatura ao proccesso simplificcado dos Vales e depois ser
selecionada como emprresa acreditadaa para prestaçção de serviçoos no âmbito dessa mesma candidatura.
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d|

Alteeração ao Aviso N.º 15/SI/2 015 – Vale inovação – 30.0
07.15

Realçam-see as seguintess disposições:
1. Face à prrocura significaativa de candida
daturas no pressente concurso, os Órgãos dee Gestão compeetentes decidiraam
proceder a um ajustamennto dos termos do Aviso, confo
forme previsto no
n seu ponto 12
12.
As alteraçõões vêm introduuzir ajustamenttos às seguintes
es condições:
Reforço dass dotações orçaamentais previsstas para o conncurso (quandoo aplicável);
Suspensão da receção de
d candidaturas
as por parte do
d Programa Operacional
O
Re
Regional do Noorte e Program
ma
Operacionaal Regional de Lisboa;
L
Alteração da
d condição rellacionada com o número mínnimo de consult
ltas a entidadess acreditadas e especificação do
d
momento limite
li
para a seeleção da entida
dade acreditada;;
Introduçãoo da condição específica
e
de aacesso relacionnada com a obbrigação de obt
bter ou atualizaar a Certificaçção
Eletrónica no
n sítio do IAPPMEI, para efeittos de comprovvação do estatuuto PME;
Clarificaçãoo do âmbito set
etorial definindoo como prioriddade as atividaddes económicass que visam a produção
p
de beens
e serviços transacionáveis
t
s e internacionaalizáveis.
2. Nestes termos,
t
os Ponntos 4, 5, 6, 155 e 17 do Avisoo n.º 15/SI/20155 – SI Qualifica
cação das PME – Vale Inovaçção
foram alterrados conformee republicação qque a seguir see publica.
3. As alteraações previstass na presente al
alteração ao Avi
viso aplicam-se a partir da datta da sua publilicação a todas as
candidaturaas entradas e ainda
a
sem análisise.

Nesta alteeração ao Avisso n.º 15/SI/2 015, nada se estipula quan
nto à proibiçãão de a mesm
ma empresa de
d
consultadooria prestar seerviços na fasse de elaboraçção de candid
datura ao proocesso simplifiicado dos Vales
e depois ser
s selecionada como emprresa acreditadda para prestaação de serviçços no âmbito dessa mesm
ma
candidaturra.

3| D
Do direito
1..

Legitimidaade dos requeerentes
Para análiise da legitim
midade proceedimental doss requerentess, entidades aacreditadas para
p
prestareem
serviços noo âmbito dos vales, fazemoos uso do artiigo 68.º do Decreto-lei
D
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, quue
aprova o Novo
N
Código do
d Procedimeento Administtrativo, o qual estabelece:
“Arrtigo 68.º
Legitimidadde procedimenttal
1 — Têm legitimidade
l
paara iniciar o pro
rocedimento ouu para nele se constituírem
c
coomo interessado
dos os titulares de
d
direitos, int
nteresses legalm
mente protegido
dos, deveres, enncargos, ónus ou
o sujeições noo âmbito das decisões
d
que neele
forem ou possam
p
ser tom
madas, bem com
mo as associaçõ
ções, para defennder interessess coletivos ou proceder
p
à defe
fesa
coletiva de interesses indiv
ividuais dos seuus associados que
q caibam no âmbito
â
dos resp
spetivos fins.
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2 — Têm
m, também, leegitimidade paara a proteçãão de interessses difusos peerante ações ou
o omissões da
d
Administraç
ação passíveis de
d causar prejuuízos relevantess não individuaalizados em ben
ens fundamentaais como a saúúde
pública, a habitação,
h
a edducação, o ambbiente, o ordennamento do teerritório, o urba
banismo, a qual
alidade de vida, o
consumo de
d bens e serviçços e o patrimóónio cultural:
a) Os cidaadãos no gozoo dos seus dirireitos civis e políticos e oss demais eleitoores recenseaddos no territórrio
português;
b) As assocciações e fundaç
ações representa
tativas de tais interesses;
in
c) As autarq
rquias locais, em
m relação à prooteção de tais interesses
i
nas áreas
á
das respet
etivas circunscri
rições.
3 — Têm, ainda, legitimiidade para asseegurar a defesaa de bens do Estado,
Es
das regiõ
iões autónomass e de autarquiias
locais afetaados por ação ou
o omissão da Administração,
o, os residentes na circunscriçã
ção em que se localize
l
ou tenh
nha
localizado o bem defendiddo.
4 — Têm igualmente
i
legi
gitimidade os ór
órgãos que exerççam funções addministrativas qquando as pesssoas coletivas nas
n
quais eles se integram sejam
s
titularess de direitos ou interesses legalmente prrotegidos, pode
deres, deveres ou
o
sujeições quue possam ser conformados ppelas decisões que
q nesse âmbbito forem ou ppossam ser tom
madas, ou quanddo
lhes caiba defender
d
intereesses difusos quue possam ser beneficiados
b
ouu afetados por ttais decisões.”

Nos casoos em análise, titulares de direitos ou intereesses legalmeente protegidos serão as
entidades//candidatos que apresentaam as candiddaturas, entid
dades estas pprovavelmentee distintas das
entidades consultoras que
q apresentam
m as queixas, existindo um
m caso em quee haverá coinccidência entree o
reclamantee e o titular/bbeneficiário daa candidatura..
Os requerrentes que, assinam
a
as qqueixas em annálise não id
dentificam as candidaturass nem os o((s)
beneficiáriio(s) concretaamente em caausa, nem refferem a que título
t
ou por que meio lhees foi conferidda
legitimidadde para, em nome ou em
m representaação dos ben
neficiários, soolicitarem a intervenção
i
d
do
Curador do
d Beneficiárioo.
Nos termoos ainda dos artigos
a
107.º e 108.º do Decreto-lei n.º 4/2015,
4
de 7 dde janeiro, e sem
s prejuízo de
d
o requerim
mento inicial dever
d
satisfazzer o dispostoo no artigo 1022.º do mesmoo diploma, “devem
de
os órgão
ãos
e os ageentes adminisstrativos proocurar suprirr oficiosamennte as deficiê
iências dos requerimentos
r
os”,
exposiçõess, reclamaçõess ou outros esscritos semelhhantes, apresentados pelos interessados, com o objetivvo
de “evitarr que os inteeressados sofr
fram prejuízoss por virtudee de simples irregularidade
des ou de meera
imperfeiçãão na formulaç
ação dos seus ppedidos”.
A questãoo de legitimidade é questãoo diversa de simples irreggularidades ouu de mera im
mperfeição, peelo
que não pode
p
ser oficciosamente suuprida. Acressce ainda quee, nos termoos do artigo 111º do mesm
mo
Decreto-leei n.º 4/2015, de 7 de janeeiro, “As notifficações são efetuadas
e
na ppessoa do intteressado, salv
lvo
quando esste tenha consstituído manddatário no proocedimento, caaso em que de
devem ser efetu
tuadas a este.““
Os requerrentes não são os benefi ciários cujas candidaturass estarão conncretamente em causa, nãão
apresentam
m nem refereem mandato qque os habilitte a requerer em nome daa(s) eventual(aais) empresa((s)
beneficiariia(s), as quais não identificaam de forma suficiente.
Mas sendoo, como invoccam, empresass acreditadas para a prestaação de serviçços no processso simplificaddo
“Vales”, têêm legitimidadde para iniciaar o procedim
mento ou paraa nele se consstituírem com
mo interessadoos
uma vez que
q são tambbém “titularess de direitos e interesses legalmente
l
prrotegidos, devveres, encargoos,
ónus ou suujeições no âm
mbito das deccisões que nele forem ou poossam ser tom
madas”.
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De facto, as decisões tomadas
t
no ââmbito dos Avisos
A
n.ºs 13 e 15 têm im
mpacto (se nãão direto pelos
menos refflexo) na sua esfera de direeitos e interessses impondo-lhes restriçõees ao seu exeercício, os quaais
têm digniddade legal e devem ser tam
mbém protegiddos.
Assim, nenhuma exceçção obsta a qque se prossiga com a an
nálise dos peddidos feitos por
p quem tem
m,
também (aalém dos beneeficiários), leggitimidade.

22. Critérios de
d elegibilidadde
Prevê o arrtigo 12.º do Decreto-Lei
D
n.ºº 159/2014, dee 27 de outub
bro, alterado ppelo Decreto-llei n.º 215/20115,
de 6 de ouutubro:
Arrtigo 12.º
Benneficiários
1 — Pode beneficiar dos apoios dos FEEEI qualquer entidade,
en
singullar ou coletiva,, do setor públ
blico, cooperativvo,
social ou privado,
p
com ouu sem fins lucrrativos, que pre
reencha as conddições previstass no presente decreto
d
-lei, beem
como as entidades
e
previ
vistas na regula
lamentação esppecífica ou noos avisos para apresentação de candidaturras
aplicáveis.

Nesta dispposição legal estipula-se
e
quue os limites à elegibilidadee dos beneficiiários são (só) os constanttes
deste decrreto-lei, da regulamentaçãão específica (que no casoo é a Portari
ria n.º 57-A/22015, de 27 de
d
fevereiro, alterada pela Portaria n.º 1181-B/2015, dee 19 de junho,, e pela Declaaração de Retificação n.º 30mento específico do dom
mínio da Com
mpetitividade e
B/2015, dee 26 de junnho, que adoota o regulam
Internacionnalização) e dos
d avisos.
Dispõe o artigo
a
15.º do mesmo Decrreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, alterado pelo Decreto-lei n.º
n
215/2015, de
d 6 de outubbro,
Arrtigo 15.º
Elegibilidaade das despesaas
1 — São ele
legíveis as desppesas efetuadas no âmbito da realização de operações
o
aprovvadas pela autooridade de gesttão
em conform
midade com os
o critérios de seleção aprova
vados pela resppetiva comissão
ão de acompanh
nhamento, com
m a
regulamenttação específicaa, com os avisoos para apresen
entação de canddidaturas respeetivos e realizaadas no territórrio
das NUTS III abrangidas pelo
p PO ou PDRR, quando apliccável.
11 — A reggulamentação específica
e
e oss avisos para apresentação
ap
dee candidaturas,s, por concursoo ou por convitite,
podem fixaar regras mais restritivas
r
de el
elegibilidade doo que as previsttas nos númeroos anteriores, bem
b como fixarr a
elegibilidadde das despesaas em função das tipologiass das operaçõees elegíveis, em
m termos de âmbito
â
temáticco,
territorial ou
o outras condi
dicionantes aplic
icáveis.

Ora justam
mente, as refe
feridas regras de elegibilidaade de despesa que impeddem que as entidades
e
sejam
simultaneaamente consu
ultoras na fasee de elaboração da candidaatura e prestaadoras de serrviços enquanto
entidades acreditadas na
n mesma caandidatura não estão tamb
bém consagraados em sede de Aviso (v..g.
como critéério de elegibiilidade das deespesas).
Logo, e poorque são maiis restritivas dde elegibilidadde do que as previstas no aartigo 15.º sup
pra citado – só
s
poderiam constar da reegulamentaçãoo específica e//ou dos Avisoss. O que, com
mo se viu, não aconteceu.
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Ainda com
m interesse, esstabelece o arttigo 16.º do ciitado Decreto-lei:
Arrtigo 16º
Modallidades de apreesentação das candidaturas
c
6 — Dos avisos
a
para aprresentação de ccandidaturas, por
po concurso ouu por convite, ddevem constar,, designadamennte
e quando aplicável
a
em fuunção das tipolo
logias das opera
rações em causaa e do dispostoo na regulamenntação específic
ica,
os seguintees elementos:
….
f) As regraas e os limitess à elegibilidadde de despesa, designadamennte através da identificação das
d despesas não
n
elegíveis, quando
q
sejam mais restritivoos do que os previstos no artigo 14.º ouu na regulamenntação específifica
aplicável à tipologia da opperação;
….
7 — Quanndo não exista regulamentação
r
ão específica applicável, os elem
mentos previstoos no n.º 1 do artigo
a
5.º podeem
constar doos avisos para apresentação dde candidaturaas, por concurrso ou por connvite, no respeeito pelas regrras
definidas no presente decr
creto -lei.”

Reitera-se que a vonttade expressaa do legisladoor foi que os
o limites à elegibilidade de despesa –
designadam
mente atravéss da identificcação das desppesas não eleegíveis, quanddo sejam maiss restritivos do
d
que os prrevistos no artigo
a
14.º doo regulamentto Geral dos FEEI ou naa regulamentação específica
aplicável à tipologia da operação – coonstassem doos Avisos.
Consagra o artigo 17.º do
d mesmo dipploma:
Arrtigo 17.º
Análise e seleçção das candidaaturas
1 — As candidaturas
c
são
s analisadas e selecionadaas pelas autorridades de gesstão, ou pelass entidades coom
competênci
cia para o efeitoo, de acordo coom os critérioss de elegibilidadde e de seleçãoo constantes daa regulamentaçção
específica e dos avisos parra apresentação
ão de candidatur
uras, por concurrso ou por conv
nvite.

Também quanto
q
a critéérios de análisse e seleção das
d candidaturras o legisladoor não previu
u outro suporrte
para além da regulamenntação específfica e dos Avisos.
Dispõe o regulamentoo específico ddo domínio Competitividaade e Internnacionalização,, adotado peela
n 57-A/2015, de 27 de fevvereiro, alterada pela Portaaria n.º 181-B/22015, de 19 de junho, e peela
Portaria n.º
Declaraçãoo de Retificação n.º 30-B/22015, de 26 dee junho, de orra em diante designado poor RECI, no seeu
artigo 17.º o seguinte:
Arrtigo 17º
Acreditação das entidades prestadoras
p
de serviços nos va
vales
1- É implem
ementado pelass autoridades de gestão um
m mecanismo de
d acreditação das entidadess prestadoras de
serviços, noo âmbito dos vales,
va para garanntir a transparê
rência e qualidaade dos serviçoss prestados.
2- O proceesso de acredittação é contínuuo e podem seer admitidas enntidades públiccas e privadas, com e sem fins
fi
lucrativos, permitindo
p
a concorrência.
c
3- A acredi
ditação é efetuaada num sistem
ma de registo único
ú
para toddos os program
mas operacionaais envolvidos, no
n
qual se inddicam as áreass para as quaiss as entidades dispõem de competências
c
ppróprias, não sendo
s
admitidaa a
subcontrata
tação.
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4- O beneeficiário avalia o serviço pres
estado pelas enntidades acrediitadas nos term
mos definidos nos avisos paara
apresentaçãão de candidatuuras.

Nada é ditto, nesta sedee, quanto a cri
ritérios ou reqquisitos de eleegibilidade desstas entidadess, pelo que, noos
termos doo n.º 1 do arttigo supra, taal competência é das autorridades de geestão, a exerccer aquando da
d
criação doo mecanismo de
d acreditaçãoo das entidadees prestadoras de serviços, o qual serve para garantirr a
transparênncia e qualidade dos serviçoos prestados.

4| D
Da subsunçãão dos factoss ao direito aaplicável
1..

Natureza jurídica
j
das autoridades dee gestão
As estrutuuras de missão que connstituem as autoridades de gestão ddos programaas operacionaais
pertencem
m, em sentido material e oorgânico, à addministração direta do Esttado. Não sãoo administraçãão
indireta, nem
n administrração autónom
ma, nem exerccício privado de
d funções maaterialmente administrativa
a
as
As estrutuuras de missãão encontram--se previstas no artigo 28.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, a
qual estabbelece os princípios e norm
mas a que devve obedecer a organizaçãoo da administrração direta do
d
Estado. Deecorre da citaada norma, coonjugada com
m o artigo 4.º, a contrario ssensu, da Lei n.º 4/2004, de
d
15 de janeeiro, que as estruturas
e
de missão, por serem estruturas temporáárias dos minnistérios criadas
para a proossecução de missões que não possam, fundamentad
damente, ser desenvolvidass pelos serviçoos
existentes, não estão definidas nas lleis orgânicass de cada min
nistério, sendoo criadas porr resoluções do
d
d Ministros.
Conselho de
Efetivamennte, o probleema da vida administrativva a que se responde com
m este instru
umento é o de
d
executar tarefas cuja transversaliddade, interdissciplinaridade ou conveniiência de geestão integradda
ministrativas formais e permanentees. Procura-sse,
desaconsellhem cometê-las às esstruturas adm
simplesmeente, uma addequação da estrutura organizativa doos ministérioss a uma tarrefa temporárria
específica; e não a adequação da di stribuição doos poderes administrativos por forma a regular certoos
s
evitaando a intervvenção goverrnamental direta, como suucede, por exxemplo, com a
sectores sensíveis
instituiçãoo de autoridaddes administraativas indepenndentes.
Do expostto e como é saabido, as estruuturas de misssão pertencem
m à administrração direta do Estado.

22. Natureza jurídica
j
das normas
Importa perceber
p
a nattureza jurídicca das regras constantes do “Processo dde Acreditação de Entidades
para Presttação de Serviiços - Projetoo Simplificado VALE”, divullgado a 7 de maio de 20155 e alterado a 3
de agosto de 2015, e beem assim da “C
Comunicaçãoo sobre a obriggação da atuaalização dos dados de registo
das entidaades acreditadas”, de 18 de Agosto de 2015.
Com os fuundamentos que
q se detalhaam no Anexo 1, conclui-se, por apelo ao princípio da legalidade, quue
se a previssão legalmente expressa (D
Decreto-Lei n.ºº 159/2014, de 27 de outubrro, alterado pelo
p Decreto-LLei
n.º 215/20115, de 6 de ou
utubro, que aaprova o Reguulamento Geraal dos FEEI), cconsagra a diisciplina de quue
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as normas referentes, entre outra s, à elegibilidade dos beeneficiários e das despesaas são (só) as
constantess da regulamentação especcífica e dos Avisos
A
– não podem adm
mitir-se como válidas as quue
venham a constar de ou
utro qualquerr documento.
O Novo CPA estabelecee no seu artigoo 135.º o concceito de regulamento adminnistrativo
“Para efeito
tos do dispostoo no presente Código, considderam-se regullamentos admin
inistrativos as normas jurídiccas
gerais e abs
bstratas que, noo exercício de ppoderes jurídicoo-administrativoos, visem produ
duzir efeitos jurí
rídicos externoss.”

Dispõe o mesmo
m
Novo CPA no seu aartigo 139.º quue
“a produçãão de efeitos do
d regulamentoo depende da respetiva publlicação, a fazerr no Diário daa República, seem
prejuízo dee tal publicaçãoo poder ser feitta também na publicação
p
oficcial da entidadee pública, e na Internet, no sítítio
institucionaal da entidade em
e causa.”

Já o artigoo 141.º estabeleece a proibiçãão de eficácia retroativa, esttipulando no sseu n.º 1 que
“ Não podee ser atribuída eficácia retroattiva aos regulam
mentos que imp
mponham devere
res, encargos, ónus,
ón sujeições ou
o

sanções, quue causem prejjuízos ou restriinjam direitos ou
o interesses leegalmente prottegidos, ou afettem as condiçõões
do seu exerrcício.”

E, ainda com interesse para efeitos dde aplicação dos
d regulamen
ntos administtrativos, estabbelece o mesm
mo
diploma no seu artigo 142.º n.º 1, quee:
“os regulam
mentos podem
m ser interpret
etados, modificcados e suspennsos pelos órg
rgãos competenntes para a sua
su

emissão.”

e, no n.º 2
“os regulam
mentos não poddem ser derroggados por atos administrativos
a
s de caráter inddividual e concr
creto.”

E finalmennte, estabelecee no n.º 1 do aartigo 146.º do Novo CPA, quanto à Revvogação, que
“os regulam
mentos podem
m ser revogadoos pelos órgãoss competentess para a respet
etiva emissão, sem
s prejuízo do
d
disposto noos números segguintes” e no nn.º 2 que “os regulamentos
re
neecessários à exe
xecução das leiss em vigor ou de
d
direito da União
U
Europeiaa não podem se
ser objeto de reevogação sem que
q a matéria sseja simultaneaamente objeto de
d
nova regulaamentação.”

Importa cooncluir pela natureza
n
dos aatos praticadoos e constantees do processoo de acreditaçção.
Trata-se de
d um regulaamento admiinistrativo? E se se concluir pela afirm
mativa, é um
m Regulamento
Externo?
Conforme já referimos, nos termos e para os efeittos do artigo 135.º
1
do Novoo CPA:
[…] conside
deram-se regulaamentos admin
inistrativos as normas jurídiccas gerais e aabstratas que, no exercício de
d
poderes jurrídico-administr
trativos, visem pproduzir efeitoos jurídicos exteernos[…].

Ora, do processo
p
de acreditação,
a
nna versão alterada a 3 dee agosto de 2015, constam
m os seguinttes
comandos:
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a
g), que obriga a entiddade a declaraar “que não teem nem virá a ter em entiddades/empresas
 O da alínea
nas quuais tenha relacionament
r
tos societárioos, projetos de “Vales” nnas áreas em
m que solicita
acredittação”;
 O da alínea
a
i), que obriga que a entidade declare que “não fornece servi
viços de consu
ultadoria para a
elaboraação de canddidaturas aos projetos sim
mplificados “Vales”, nos quuais venha a ser contrataddo
enquannto entidade acreditada”.
a
Estes comandos impõem
m ónus, restriingem direitoos ou interessees legalmente protegidos, ou,
o pelo menoos,
afetam as condições do
d seu exercíccio. São geraais e abstratoos (dirigem-see a todas as entidades quue
m efeitos exteernos (as entid
dades em caussa são empressas privadas).
queiram seer acreditadass), e produzem
As entidaddes que iniciaalmente podeeriam cumulaar a prestaçãoo de serviços (na fase de preparação da
d
candidaturra e depois na
n fase de pprestação dos serviços quee a candidatuura identificaa) nos projetoos
simplificaddos, não o poddem agora fazzer.
Assim senndo, como efetivamente noos parece que é, da leitura conjugada doos artigos 1355.º, 139.º e 1411.º
do Novo CPA, concluímos que ass regras consstantes do “P
Processo de Acreditação” têm conteúddo
normativoo, são gerais e abstratas, e visam prooduzir efeitos jurídicos exxternos, e portanto são um
regulamennto administraativo, cuja proodução de efeeitos depende da respetiva publicação a fazer no Diárrio
da República, ao qual não
n pode ser aatribuída eficáácia retroativaa porque imppõem deveres e sujeições quue
p
restringem direitoos e interesses legalmennte
causam (causaram já de facto) pprejuízos e porque
e
protegidoss, afetando, dee forma relevaante, as condições do seu exercício.
Ou seja, sãão um regulam
mento adminiistrativo que padece
p
de vícios.
Relativameente à comunnicação sobree a obrigaçãoo da atualizaçção dos dadoos de registo das entidades
acreditadaas”, de 18 de agosto de 20155 aplica-se a mesma
m
interprretação.
De facto, o comando para que todass as entidadess acreditadas em data anteerior a 4 de agosto – geral e
abstrato – obrigatoriam
mente procedaam à atualizaçção do seu reggisto, serve appenas para ficcionar que essta
atualizaçãoo (e ainda qu
ue inexistam ddados a atuallizar) corresponde a um nnovo registo, o qual, por ser
novo, estaria então sujeeito às novas rregras introduuzidas na alteeração ao proccesso de acredditação de 3 de
d
q impede (nno que aqui iimporta) que uma entidade consultora possa prestarr serviços em 2
agosto e que
fases na mesma
m
candidaatura.
Esta comuunicação, vemo-la como pa rte operacionnal daquele regulamento addministrativo que constitui o
“processo de acreditaçção de entidaades para preestar serviçoss no processoo simplificado “Vales”, seem
dignidade per se para configurar
c
perr se um regulaamento.
Acresce que, no processo de candiddatura, o benneficiário iden
ntifica a emprresa que eventualmente lhhe
prestou seerviços de coonsultadoria ((nessa fase) de
d forma facu
ultativa. Ou sseja, casos hoouve em que o
beneficiáriio não preencheu esse cam po, o que nãoo impede a su
ubmissão da ccandidatura.
Assim, um
m beneficiáriio que obtevve apoio de consultoria da empresaa “A” para preparação da
d
candidaturra, mas não preenche
p
essee campo – submete com sucesso a canddidatura, receebe o termo de
d
aceitação, identifica a enntidade “A” coomo entidadee acreditada para lhe prestaar o serviço, devolve
d
o term
mo
assinado – e o termo é validado.
Um outroo beneficiário que obteve apoio de connsultoria da mesma
m
empreesa “A” para preparação da
d
candidaturra, mas que preenche
p
essee campo – submete com sucesso a canddidatura, receebe o termo de
d
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aceitação, identifica a enntidade “A” coomo entidadee acreditada para lhe prestaar o serviço, devolve
d
o term
mo
assinado – e o termo não é validado..
Como se compreende,
c
até por apeloo ao princípio da igualdadee perante a leii, a aplicação deste requisito
– cujo preeenchimento é voluntário, o que originna falsas diferenças entre ccandidaturas de
d facto iguais,
distorcenddo a realidadee e provocanddo desfechos dramaticamen
nte diferentess – não condu
uz a resultadoos
justos.

33. Competênncia para emittir regulamenttos
As autoriddades de gesttão são comppetentes para, dentro dos limites
l
legais,, emitir regulamentos. Loggo,
parece que, querendo, poderiam as autoridades de
d gestão fazeer constar esttas regras que constituem o
m regulamento
“Processo de acreditaçãão de entidaddes” no âmbitto do processoo simplificadoo Vales, de um
administraativo.
Acontece que a lei habilitante nneste caso estabelece
e
que tais norm
mas só podem constar da
d
regulamenntação específfica aplicável ou dos avissos, o que não acontece como já reitteradamente se
aduziu.
Da leituraa dos artigos 4.º/2 b), 12.ºº, 15.º, 16.º e 17.º do Decrreto-Lei n.º 1559/2014, de 27
2 de outubrro,
alterado pelo
p Decreto-lei n.º 215/201 5, de 6 de ouutubro, conclu
uímos que o llegislador quiis (e consagroou
de forma expressa) qu
ue as regras relativas a elegibilidade
e
quer de benneficiários queer de despesas
o da regulam
mentação especcífica ou dos avisos.
constem ou
Ora justaamente, os referidos
r
crittérios que im
mpedem quee as entidaddes sejam simultaneamennte
consultoraas na fase de
d elaboraçãoo da candidatura e presttadoras de seerviços enquanto entidades
acreditadaas na mesma candidatura,
c
nnão estão connsagrados nos Aviso n.º 13 e 15 /SI em caausa (v.g. com
mo
critério dee elegibilidade das despesass).
Chamamos ainda à coolação as dispposições atineentes à fundaamentação juurídica para a emanação de
d
d disposto no
n n.º 3 do aartigo 4.º do Decreto-Lei n.º
n
regulamenntos por instittutos públicoos, por força do
159/2014, de
d 27 de outu
ubro, alterado pelo Decretoo-lei n.º 215/20
015, de 6 de ooutubro, e quee estipula quee :
Artigo
Ar
4º
Regime jurídico
j
de aplilicação dos funddos europeus estruturais
e
e dee investimento
3-Competee à Agência, I. P., adotar as orientações téc
écnicas e de geestão aplicáveiss de forma traansversal aos PO
P
temáticos, regionais
r
do coontinente e de aassistência técnnica, assim com
mo assegurar a sua aplicação pelas
p
autoridaddes
de gestão, designadamennte no que resspeita à harmo
monização de procedimentos
p
e de interprettação do regim
me
jurídico apllicável.

Eventualm
mente, em casso de necessi dade de harm
monização dee procedimenntos ou de innterpretação do
d
regime jurrídico aplicáveel, compete à ADC adotar as orientações técnicas e dde gestão capaazes de superrar
tais dificulldades.
Mas – ateente-se – nãoo se pode ler aqui uma haabilitação para criar um reegime novo ou
o diferente do
d
estabeleciddo. Estas orienntações têm dde ser secundu
dum legem.

44. Legalidadee das normas em causa

P. 15

Sendo ou não regulameento, as norm
mas em causa são legítimas? Quer dizer,, respeita – su
ubordinando-se
– ao regim
me jurídico dee nível superioor aplicável?
Já vimos que o legislaador estabeleeceu expressaamente limitees à elegibiliddade de benneficiários e de
d
despesas – os quais constam
c
do RRegulamento Geral dos FEEI, da regullamentação específica
e
desste
domínio Competitividad
C
de e Internaciionalização e dos
d avisos.
Como estaa previsão é expressa, afaasta – por vioolação do priincípio da leggalidade – qu
uaisquer outrras
normas coonstantes de outros
o
suportees que não oss elencados naa lei.
Para este efeito,
e
tanto faria
f
que os coomandos conccretamente em
m crise constaassem de regu
ulamento ou de
d
orientaçãoo chamada téccnica ou estrattégica – estarriam sempre feridos
f
de ileggalidade.

55. Eficácia daas normas em
m causa
Parece-noss viável defender que, estanndo em causaa um regulam
mento adminisstrativo que padece
p
de vícioos
tais que impõem a sua invalidade e ineficácia – a sanar, deesde logo e aantes de maiss, pelos órgãoos
m estes órgãoos desconheceer que essas normas impeerfeitas, viciosas, produziram
emitentes – não podem
efeitos na esfera jurídica de terceiross de boa-fé cuujos interessess têm também
m dignidade leegal para sereem
protegidoss.

66. Enriquecim
mento sem caausa
Entre a daata de submisssão da candiidatura e a notificação parra indicar outtra empresa acreditada
a
para
prestar oss serviços no âmbito dos V
Vales, as emppresas beneficciárias terão bbeneficiado da
d prestação de
d
serviços por
p entidades consultoras que, por serrem as mesm
mas que presstaram serviçoos aquando da
d
elaboraçãoo das candidatturas, não poddem agora reemunerar com
m o valor paraa o efeito atribbuído pelo Vaale
em causa. Aliás, podem
m vir a recebber a prestaçãão do (mesmoo) serviço aggora prestado (também) poor
outra entiddade consultoora.
Ou seja, as
a empresas consultoras
c
prrestaram servviços – entre a data de suubmissão de candidatura
c
ea
data em que souberaam que não poderiam prestar
p
serviçços como enntidades acreeditadas nessas
candidaturras – pelos quais as emprresas beneficiáárias dos Valees não os poddem remunerrar com o valor
do Vale approvado.
Mas as em
mpresas conssultoras semppre podem, e legitimamen
nte diga-se, laançar mão de um instituto
previsto na
n legislação para
p
casos coomo estes – o instituto doo enriquecimeento sem caussa, tal como se
encontra no Acórdão de 2.11.de 20010 do Tribuunal da Relaçção de Coimbbra, proferido no processso
1867/08.0T
TBVIS.C1, de que
q se faz traanscrição em anexo.
a
Parece-noss – como já aduzimos
a
– q ue os órgãos competentes (as autoridaddes de gestão) devem acuddir
a todos os
o interesses e direitos em
m causa dignnos de proteccção, nos quaais se incluem
m as entidades
acreditadaas para prestarr serviços noss vales.

5| O
Outras consiiderações
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A análise reaalizada à mattéria objecto das queixas que motivam
m a presente recomendaçãão suscitou-noos
aadicionalmentte outras quesstões colateraais que, por não
n constituíreem resposta ddireta às quesstões suscitadas
ppelos interesssados, não fazem parte dass conclusões e do que é recomendado, nnão deixando de a elas fazer
uuma referênccia sumária na
n expectativaa de que sejaam merecedorras de uma rreflexão das autoridades de
d
ggestão.

11.

Os “valees”, nas suaas quatro m
modalidades de
d aplicação, constituem-sse como um
ma modalidadde
simplificcada de pedido de apoio doos FEEI (canddidatura) e dee apresentaçãoo de pedidos de pagamentto.
Assim sãão apresentaddos nos docum
mentos progrramáticos releevantes (Acord
rdo de Parceriia e programas
operacioonais) e assim
m foram apressentados, disccutidos e aceites em sede de preparação do Portuggal
2020.
Não é asssim possível deixar de subblinhar a circcunstância de as PME os bbeneficiárias dos
d sistemas de
d
incentivoos sentirem uma
u
necessidaade tão generralizada de reecurso a umaa outra entidade que, com
mo
consultoora, os apoie na
n formulaçãoo da candidatuura para qualq
quer uma dass quatro modaalidades.

22.

Salvo fallha de inform
mação ou de interpretaçãoo nossa, não se nos afigurrou clara a identificação da
d
entidadee que delibera sobre os peddidos de acredditação de entidades para a prestação dee serviços.
A acredditação destass entidades configura-se como um procedimento
p
integrante das regras de
d
aplicaçãoo dos FEEI ou
u, em alternattiva, como um
m instrumentoo de uma políítica pública de qualificaçãão,
certificaçção e divulgaçção das aptidõões de determ
minados forneccedores de serrviços?
Acresce não nos ter sido possível cclarificar se sãão cada uma das
d autoridadees de gestão (PO
( Competee e
C
qque acreditam
m ou, em alternativa, uuma agência pública com
PO Reggionais do Continente)
responsaabilidades na matéria? A hipótese dee acreditação pela designaada “rede doos sistemas de
d
incentivoos” deve merecer, em n ossa opinião,, as maioress preocupaçõões sobre a sua segurançça
administtrativa.
A clarificcação inequívvoca da pessooa jurídica quue efetua a accreditação afiggura-se-nos particularmen
p
nte
relevantee em sede de decisão de geestão a adotarr com base em
m conclusões dde auditoria.

33.

A exigênncia de uma entidade
e
acredditada não deecorre de uma exigência re
regulamentar europeia, anttes
se consttituindo comoo uma opção nacional enqquanto instru
umento de traansparência e promoção da
d
qualidade do serviço prestado,
p
sobbre o qual foi exigido que fosse
f
“aberto e contínuo, permitindo
p
um
ma

total conncorrência enntre os potennciais prestaddores de serviiços e abertoo a todos os prestadores de
d
serviços nacionais ouu internacionnais”, sendo certo
c
que um
m processo aaberto não é impeditivo de
d
obedecerr a exigências técnicas desdde que objectiivas, públicas e fundamentaadas.
Todavia, trata-se de um
u procedim ento com um
ma natureza declarativa
d
em
m que, aparenntemente, todoos
d
os muitoos candidatoss foram acredditados, o quue poderá jusstificar uma rreflexão das autoridades de
gestão sobre a natureeza do proceddimento: estamos perante um mero exppediente adm
ministrativo seem
p
ssem exigênciaas para a acreeditação? Justtifica-se o mesmo quadro de
d
conteúdoo efectivo e praticamente
exigênciaas para as quaatro modalidaades de vale?
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44.

Quais sãão os valores que se preteendem salvaguardar com o impedimentto de uma mesma
m
entidadde
prestar o serviço de consultoria
c
paara a preparaçção de uma candidatura
c
e de prestação de serviços na
n
execuçãoo da candidatu
ura? Que confflito de intereesses importa de facto obviiar?

6| C
Conclusões
1.

O n.º 1 arttigo 17.º do Decreto-Lei
D
n.ºº 159/2014, dee 27 de outub
bro, alterado ppelo Decreto-llei n.º 215/20115,
de 6 de outubro,
o
é a norma
n
habilittante que auttoriza as autooridades de ggestão compettentes a fixar a
disciplina normativa doo processo dde acreditaçãoo, mais precissamente a Auutoridade de Gestão do PO
P
ntinente.
Compete e as Autoridaddes de Gestãoo dos PO Regiionais do Con
A disciplinna normativa do processo dde acreditaçãoo, à face da leei aplicável, teem a naturezaa de Projeto de
d
Regulamennto Administrrativo, dado qque dispõe de forma geral e abstrata e vi
visa produzir efeitos
e
jurídicoos
externos.

2. O Projeto de Regulameento que estaabelece o “Pro
rocesso de acrreditação de eentidades parra prestação de
d
serviços “Projeto
“P
Simpllificado Vale””, foi criado e divulgado a 7 de maio dee 2015, pelas autoridades de
d
gestão com
mpetentes.
Em 3 de agosto
a
de 20155, as mesmas autoridades de
d gestão, alteeraram o contteúdo do refeerido projeto de
d
Regulamennto, alteraçõees essas que – por alterarrem aquele reegulamento e porque disp
põem de form
ma
geral e abstrata, visandoo produzir efe
feitos jurídicoss externos – têm
t a naturezza de alteração ao projeto de
d
regulamennto administraativo.
33. Em 15 dee agosto de 2015,
2
as messmas entidadees competenttes emitem uuma “Comunnicação sobre a
obrigação da atualizaçã
ção dos dadoss de registo das entidadees acreditadass”, cujo conteeúdo dispõe de
d
forma geraal e abstrata e visa produziir efeitos juríddicos externoss.
Atendendoo ao seu teorr, parece-nos que não conffigura novo Projeto
P
de Reggulamento au
utónomo mas a
segunda alteração
a
ao Projeto
P
de Reggulamento quue estabelece o “Processo de acreditaçãão de entidaddes
para presttação de serviç
iços “Projeto SSimplificado Vale”
V ,.
44. O Regulam
mento referidoo em 3., na veersão alteradaa a 3 e a 15 de agosto de 22015, não foi ainda
a
publicaddo
no Diário da Repúblicca. Ora, nos termos do artigo 139.º do novo CPA,, a produçãoo de efeitos do
d
d respetiva ppublicação, a fazer
f
no Diáriio da Repúblicca.
Regulamennto depende da
55. Nos termoos do artigo 141.º do novoo CPA não poode ser atribu
uída eficácia retroativa aoss regulamentoos
que “impoonham deverres, encargos, […], sujeições ou sançõees, que causeem prejuízos ou restrinjam
direitos ouu interesses leegalmente prootegidos, ou affetem as cond
dições do seu exercício”.
66. Os regulam
mentos podem
m ser, nos teermos dos n.º 1 e nº 2 do artigo 142.º ddo Novo CPA, interpretadoos,
modificadoos e suspensoos pelos órgãoos competentees para a sua emissão, mass não podem ser derrogadoos
por atos administrativo
a
s de caráter i ndividual e cooncreto.
Os regulam
mentos necessários à execuução das leis em vigor ou de direito da União Europ
peia não podeem
ser objeto de revogaçãoo sem que a m
matéria seja simultaneamen
nte objeto de nnova regulamentação.
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77. Atendendoo à leitura conjugada dos aartigos 4.º/2 b),
b 12.º 15.º, 16.º e 17.º do Decreto-Lei n.º
n 159/2014, de
d
27 de ouutubro, alteraado pelo Deccreto-lei n.º 215/2015, de 6 de outubbro, as regrras atinentes à
elegibilidade de beneficiários ou de eelegibilidade de
d despesas qu
uando mais reestritivas do que
q as previsttas
no artigo 15.º do mesm
mo Decreto-leii, são as conttantes desse Decreto-Lei,
D
dda regulamenttação específicca
(Portaria n.º
n 57-A/2015, de 27 de fevvereiro, alteraada pela Portaaria n.º 181-B//2015, de 19 de
d junho, e peela
Declaraçãoo de Retificaçção n.º 30-B/22015, de 26 dee junho) ou dos
d Avisos (noos casos verteentes os Avisoos
n.º 13 e 15 /SI/2015).
m apreço não há qualquer lacuna da lei a integrar ou
o
Assim, ex vi princípio da legalidadee, no caso em
dúvida da lei a esclarecer por via reggulamentar.
88. Inexiste fuundamento leegal para as rregras constaantes do “Processo de acreeditação das entidades para
prestação de serviços – processo Sim
mplificado Vaales” de agostto de 2015 as quais se connfiguram conttra
legem.
99. Devem seer acautelados, nos termoos legais, os efeitos entreetanto produzzidos na esfeera jurídica de
d
terceiros que
q agiram dee boa-fé.

7| R
Recomendação
O Curador doo Beneficiárioo considera quue deve emittir uma recom
mendação aoss órgãos de governação
g
com
ccompetência em
e matéria dee vales.
A
Assim, o Cuurador do Beeneficiário reccomenda às autoridades de gestão ddos programaas operacionaais
C
Compete e Reegionais do Coontinente quee:
aa)

Deixem inaplicado o projeto de reegulamento quue estabelece o “Processo de acreditaçãão de entidades
para preestação de seerviços “Projeeto Simplificado Vale”, por forma a cuumprir as obbrigações legaais
aplicáveiis, designadam
mente em m atéria de proodução de effeitos e de eeficácia retroaativa, conform
me
artigo 1441.º do Novo CPA;
C

bb)

Promovaam a reanálisee de todas as candidaturas apresentadas nas várias faases ao processso simplificaddo
Vales, à luz dos critérrios estabeleciidos no articuulado dos Avisos n.º 13/SI/22015 - Sistema de Incentivoos
“Empreeendedorismo Qualificado e Criativo” – Vale Emprreendedorismoo e Aviso n..º 15/SI/2015 –
Sistema de Incentivos “Qualificaçãoo das PME” – Vale Inovaçãoo;

cc)

Sejam prroferidas novaas decisões, ddesignadamentte para, quando aplicável, cconsiderar eleegíveis todas as
candidatturas submetidas, ou os innerentes termos de aceitação nos quais se verifique que a entidadde
que presstou serviços de consultaddoria para elabboração da caandidatura e a entidade seelecionada para
prestação de serviços neste âmbitoo é a mesma.
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Anexoo 1
Nattureza jurídicaa das regras constantes
c
do “Processo dee Acreditação de Entidades para Prestaçãão de Serviçoss Projeto Simp
plificado VALEE”,

1|

Os Reguulamentos adm
ministrativos
Fernanda Paula Oliveirra, docente dda faculdade de Direito da
d Universidaade de Coim
mbra, define os
o
manadas por órgãos ou aautoridades competentes no
n
regulamenntos Administtrativos comoo “normas em
exercício da
d função adm
ministrativa, ccom valor infrra legal e destinadas, em rregra, à aplicaação das leis ou
o
de normass equivalentess (v.g. disposiçções normativvas diretamentte aplicáveis dda União Euroopeia).”
Refere ainda, quanto à classificação dos regulameentos, que estes podem serr Externos: qu
uando projetam
e
da A dministração que os eman
na (quer relatitivamente a outras entidades
os seus effeitos para o exterior
administraativas, quer em
m relação aos particulares).”.
O Poder reegulamentar exxterno: é um ppoder conferido
do pela lei ou pela
p Constituiçção: se a Lei ou a Constituiçção
nada disserrem a tal respei
eito, não há podder regulamenttar.
Todo o reggulamento está ligado a uma LLei prévia, mass o grau de deppendência varia,a, assim teremos
os:
• Regulameentos executivoos ou de execuçção;
• Regulameentos complem
mentares;
• Regulameentos autorizaddos ou delegadoos;
• Regulameentos autónomoos / regulamenntos independenntes.
1. Regulameentos executivoos ou de execuçção
• Visam obbviar a lacunas involuntárias ddo legislador;
• Visam a aplicação
a
unifor
orme das leis;
• Visam innterpretar as leis
l — esclarec
ecendo-as, se obscuras
o
— prrecisando-as, sse deficientes ou
o lacunosas —
pormenorizzando-as se inccompletas.
- Visam a execução
e
estritta da lei, sem ccriar nada de novo
n
(repetem,, de forma maiis clara os precceitos legais) v.g.
v
fixam regraas orgânico-proocessuais. Explic
icitam técnico-ccientificamente os pressuposto
tos de facto preevistos na lei.
Constitucioonalmente adm
missíveis, a inteenção foi a dee evitar o abuuso de, a preteexto de interpr
pretar a lei, criiar
regimes nov
ovos, mas não pretendeu
p
impeedir a possibiliddade de interprretar ou integraar lacunas da lei.
le
2. Regulam
mentos complem
mentares:
São aqueless que permitem
m à administraç
ação completar as leis, nomeaddamente aquela
las que se limittam a estabeleccer
um quadroo legal amplo:
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Os regulaamentos comp
mplementares de desenvolvvimento são constitucional
almente admis
issíveis para o
desenvolvim
mento das basses gerais de le
lei que não sej
ejam matéria de
d reserva de LLei, devendo, em
e todo o casso,
assumir a forma
f
de decreetos regulamenttares.
3. Regulam
mentos autorizaddos ou delegaddos
A Lei autor
oriza o poder administrativo
a
a atuar em veez do legisladorr (a Lei autoririza a Administtração através de
d
comandos regulamentares
r
s a fixar ela próópria a disciplinna normativa de
d certas relaçõões sociais).
Regulament
ntos autorizadoos ou delegaddos: estão prooibidos quandoo sejam modifificativos (alterram a disciplin
ina
legislativa), suspensivos (limitam-se a tornar ineficcaz uma norm
ma legal, despr
providos de quualquer preceiito
inovador) e revogatórios (eliminam
(
leis ddo ordenamentto jurídico).
Maiores reeservas merece
cem, do pontoo de vista coonstitucional, os
o regulamento
tos emanados pelas entidaddes
administrattivas independeentes: estes apeenas deveriam ser admitidos como regulame
mentos de execuução, devendo ser
s
interpretaddos restritivameente, sob pena de inconstituciionalidade.” Subblinhados nosso
sos.

A este proopósito ainda, Ana Raquel G
Gonçalves Mooniz, in Estudoos sobre os RRegulamento Administrativo
A
os,
Almedina, 2013,
“aos regullamentos indeependentes oppõem-se, porém
ém, certos lim
mites decorrenntes das reseervas legislativvas

constitucion
onalmente estabbelecidas. Desde
de logo, não podde o Governo socorrer-se
s
da fforma de decreeto regulamenttar
para discipplinar originariaamente matériaas de reserva de
d lei: se assim não fosse, estaaria a admitir-sse, defraudandoo a
reserva parrlamentar const
stitucionalmente
te consagrada, que
q o Governoo fizesse, atravéés de regulamen
ento, algo que lhe
lh
estava veda
dado fazer atrav
avés da forma decreto-lei ouu que só podeeria fazer medi
diante decreto-llei autorizado. À
partida, e por uma quuestão de traansparência coonstitucional, parecem, poiss, proibidos os
o regulamenttos
independenntes do Goverrno nesta maté
téria, sem quee isso signifiquue a impossibi
bilidade do exeercício do podder
normativo regulamentar
r
em
e domínios reeservados, desdde que revista apenas
a
caráter eexecutivo.” Subblinhados nossoos.

Daqui connclui-se, mutaatis mutandiss, mas sem dúvida por ap
pelo ao princíípio da legalidade, que se a
previsão leegalmente exp
pressa (Decreeto-Lei n.º 159
9/2014, de 27 de outubro, aalterado pelo decreto-Lei n.º
n
215/2015, de
d 6 de outubbro, que conssagra o Regullamento Geral dos FEEI), cconsagra a disciplina de quue
as normas referentes, entre outra s, à elegibilidade dos beeneficiários e das despesaas são (só) as
A
– não podem adm
mitir-se como válidas as quue
constantess da regulamentação especcífica e dos Avisos
venham a constar de ou
utro qualquerr documento.
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Anexo 2
C1
Acórdãoo de 2.11.de 20010 do Tribunaal da Relação de Coimbra, proferido no processo 1867/08.0TBVIS.C

Sumáário:
I – O enriquecimennto sem causaa constitui, noo nosso ordennamento juríddico, uma fontte autónoma de
d obrigaçõess e
assentta na ideia dee que pessoa alguma
a
deve lo
locupletar-se à custa alheia..
II - A obrigação de restituir/i/indemnizar fu
fundada no instituto
in
do enriquecimen
e
nto sem caussa pressupõe a
verificcação cumulat
ativa dos quatr
tro seguintes rrequisitos: a)) a existência de
d um enriquuecimento; b)) que ele careç
eça
de caausa justificattiva; c) que o mesmo tennha sido obtid
ido à custa do
d empobreciimento daqueele que pede a
restitu
tuição; d) que a lei não facuulte ao empobbrecido outro meio de ser restituído/inde
r
demnizado.
III – O enriquecim
mento tanto pode
po traduzir-s
-se num aumeento do activoo patrimonial,l, como numaa diminuição do
d
passivvo, como, inclu
lusive, na poup
upança de desppesas.
IV – Enriquecimennto (injusto) esse que iguualmente tanto
to poderá ter a sua origem
m ou provir de
d um negóccio
jurídic
ico, como de um
u acto jurídi
dico não negoccial ou mesmoo de um simpples acto mateerial.
V – O enriquecimeento careceráá de causa jusstificativa sem
mpre que o dirreito não o approve ou cons
nsinta, dado nãão
existirr uma relação
ão ou um faccto que, de aacordo com as
a regras ou os princípioss do nosso siistema jurídicco,
justifiq
fique a deslocaação patrimonnial ocorrida, iisto é, que leggitime o enriqquecimento.
VI – D
Dado, porém,, que a lei nãoo define tal coonceito e dada
da a natureza diversa da fonnte de que poode emergir, tal
t
signififica que o enrriquecimento injusto
i
terá ssempre que seer apreciado e aferido casuuisticamente, interpretando
i
oe
integrrando a lei à luz
l dos factoss apurados.
VII – Naquilo quee tem sido enntendido comoo uma ampliaação ao 3º reequisito acimaa enunciado, a obrigação de
d
restitu
tuir pressupõee ainda que o enriquecimennto tenha sido
do obtido imeddiatamente à custa daquelee que se arrog
oga
ao dir
ireito à restituuição, por forrma a não de
dever haver dee permeio, enntre o acto ge
gerador do prrejuízo dele e a
vantag
agem alcançadda pelo enriqquecido, um outro qualquuer acto juríd
ídico – caráccter imediato da deslocaçã
ção
patrim
monial.
VIII – Porém, tal exigência
e
não deverá assum
mir um caráctter absoluto, por
p forma a ddeixar-se ao julgador
j
camppo
de ma
manobra suficie
iente de moddo a poder afferir se a mes
esma aplicada a uma situaç
ação em conccreto se mosttra
excesssiva e evitar, nesse
n
caso, quue ela conduza
za a uma soluçção que choquue com o com
mum sentimennto de justiça..
IX – As acções baseadas
ba
nas regras
r
do inst
stituto do enrriquecimento sem causa tê
têm natureza subsidiária, só
s
podenndo a elas reccorrer-se quanndo a lei não ffaculte ao emp
mpobrecido outtros meios dee reacção.
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