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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão das Petições

22.4.2010

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 1132/2009, apresentada por H. M., de nacionalidade portuguesa, em 
nome da AETP-Associação de Empresas Turísticas Portuguesas, sobre a falta 
de transparência relacionada com um pedido de apoio no quadro dos 
programas operacionais da UE

1. Síntese da petição

O peticionário apela contra a forma como as autoridades portuguesas estão a gerir os fundos 
atribuídos a um determinado número de programas operacionais em Portugal através do 
Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN). Alega que, no caso evocado na sua 
petição relativa a uma recusa de concessão de apoio, houve abuso de poder e nepotismo e, 
como entende que uma acção judicial não conduziria a uma solução para o problema, apela à 
intervenção do Parlamento Europeu.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 25 de Novembro de 2009. Informação solicitada à Comissão nos 
termos do n.º 6 do artigo 202.º.

3. Resposta da Comissão, recebida em 22 de Abril de 2010.

O peticionário enviou uma mensagem por correio electrónico ao Presidente Barroso sobre o 
mesmo assunto em 24 de Setembro de 2009. Na resposta foi-lhe sugerido que, em primeiro 
lugar, recorresse aos procedimentos administrativos e judiciais previstos na legislação 
nacional, e que, em segundo lugar, apresentasse queixa oficialmente caso se verificasse uma 
violação do direito comunitário.
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O peticionário apresentou, então, queixa oficialmente. Na resposta que lhe foi dirigida em 16 
de Dezembro de 2009, os serviços da Comissão informaram-no de que a decisão de conceder 
ou não apoio estrutural à candidatura de um projecto é uma questão que não tem a ver com 
contratação pública.

O peticionário enviou uma mensagem por correio electrónico ao Comissário Samecki em 30 
de Novembro de 2009. Na resposta, foi-lhe explicado o mecanismo da gestão partilhada a 
coberto dos Fundos Estruturais e a distribuição de tarefas entre os Estados-Membros e a 
Comissão: os programas operacionais abrangidos pelo Quadro de Referência Estratégico 
Nacional (QREN) para Portugal são executados no âmbito de uma parceria entre a Comissão 
e as autoridades no Estado-Membro. As tarefas da responsabilidade dos Estados-Membros 
incluem a selecção e o acompanhamento de projectos individuais.

Segundo as informações de que dispõem os serviços da Comissão, a candidatura do projecto 
do peticionário fora avaliada à luz dos critérios definidos pelas autoridades portuguesas. Em 
13 de Agosto de 2009, a Direcção de Investimento do Turismo de Portugal emitiu, nos termos 
do procedimento previsto no artigo 100.º do Código do Procedimento Administrativo, uma 
rejeição definitiva daquela candidatura após duas respostas negativas provisórias (11 de 
Março de 2009 e 28 de Abril de 2009).
De salientar que, segundo o disposto no artigo 11.º do Regulamento (CE) n.º 1083/20061, o 
apoio concedido a título dos Fundos Estruturais é prestado no quadro de uma abordagem de 
complementaridade e parceria entre a Comissão e os Estados-Membros, no pleno respeito das 
competências respectivas de cada um. Neste contexto, e com base no princípio da 
subsidiariedade, a execução das acções co-financiadas é da responsabilidade dos 
Estados-Membros, ao nível territorial mais adequado, em conformidade com o sistema 
institucional específico de cada Estado-Membro (artigo 12.º do Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006).

Isto significa, concretamente, que a Comissão Europeia não pode intervir na selecção dos 
projectos, pois essa é uma função que compete às autoridades de gestão, contanto que as suas 
escolhas sejam consentâneas com os princípios estabelecidos nos documentos de 
programação adoptados em concertação com a Comissão, e cumpram a legislação em vigor.

Na maioria dos aspectos, as regras sobre a elegibilidade das despesas são fixadas a nível 
nacional, o que significa que os Estados-Membros são livres de incluir, ou excluir, 
determinados tipos de operações ou determinadas categorias de beneficiários sob os diferentes 
eixos prioritários de um determinado programa, sempre no respeito dos princípios gerais da 
legalidade, como a igualdade de oportunidades, a não discriminação e a transparência, e 
evitando conflitos de interesses.

Em 18 de Dezembro de 2009, foram recebidas novas informações do peticionário, as quais 
estão neste momento a ser analisadas. Nesse sentido, a Comissão debruçou-se sobre a questão 
de saber se a rejeição da candidatura do peticionário se baseou em critérios de selecção 
objectivos e não constituiu uma mera exclusão de facto daquela candidatura, uma vez que 
(segundo as informações adicionais fornecidas pelo peticionário) foram aprovadas 
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candidaturas semelhantes apresentadas pelo Turismo de Portugal.

O caso está a ser seguido de acordo com as disposições que regem o tratamento de queixas.
Atendendo a que Portugal é um dos Estados-Membros participantes no sistema-piloto da UE 
neste capítulo, as autoridades portuguesas são contactadas através do sistema-piloto para 
tomarem posição sobre questões precisas relacionadas com o processo de selecção dos 
projectos. Nos termos do sistema-piloto da UE, as autoridades portuguesas devem enviar à 
Comissão uma minuta da resposta a dirigir ao queixoso. Cabe depois à Comissão 
pronunciar-se sobre essa minuta de resposta. No entanto, Portugal prefere que seja enviada 
uma resposta directamente pela Comissão ao queixoso. Em todo o caso, a reacção das 
autoridades portuguesas está pendente.

A Comissão voltará ao contacto do Parlamento Europeu com uma posição final.


