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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão das Petições

16.12.2011

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 ação 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 eletrónico 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.

O peticionário apresentou, então, queixa oficialmente. Na resposta que lhe foi dirigida em 16 
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de dezembro de 2009, os serviços da Comissão informaram-no de que a decisão de conceder 
ou não apoio estrutural à candidatura de um projeto é uma questão que não tem a ver com 
contratação pública.

O peticionário enviou uma mensagem por correio eletrónico 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 seleção e o 
acompanhamento de projetos individuais.

Segundo as informações de que dispõem os serviços da Comissão, a candidatura do projeto do 
peticionário fora avaliada à luz dos critérios definidos pelas autoridades portuguesas. Em 13 
de agosto de 2009, a Direção 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 1083/2006, 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 respetivas de cada um. Neste contexto, e com base no princípio da 
subsidiariedade, a execução das ações  cofinanciadas 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 seleção dos 
projetos, 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 adotados em concertação com a Comissão, e cumpram a legislação em vigor.

Na maioria dos aspetos, 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 seleção 
objetivos e não constituiu uma mera exclusão de facto daquela candidatura, uma vez que 
(segundo as informações adicionais fornecidas pelo peticionário) foram aprovadas 
candidaturas semelhantes apresentadas pelo «Turismo de Portugal».

O caso está a ser seguido de acordo com as disposições que regem o tratamento de queixas. 
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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 seleção dos 
projetos. 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 diretamente pela Comissão ao queixoso. Em todo o caso, a reação das 
autoridades portuguesas está pendente.

A Comissão voltará ao contacto do Parlamento Europeu com uma posição final. JO L 210 de 
31.07.2006

4. REV Resposta da Comissão, recebida em 16 de dezembro de 2011.

Em 22 de abril de 2010, a Comissão transmitiu a primeira reação ao Parlamento Europeu 
relacionada com a presente petição.

Após a reunião da Comissão das Petições em 25 de janeiro de 2011, a Comissão recebeu a 
reação oficial das autoridades portuguesas ao respetivo pedido de 2010. A grande quantidade 
de material recebido de diferentes autoridades portuguesas teve de ser traduzido e 
posteriormente analisado.
Em 8 de agosto de 2011, foi enviada uma segunda nota informativa às autoridades 
portuguesas e uma resposta pormenorizada ao queixoso/peticionário. Do ponto de vista da 
Comissão, dá-se assim por concluída a queixa. Contudo, existe um elemento da queixa que 
pode dizer respeito a um problema de concessão de ajuda estatal, pelo que será seguido 
separadamente.

Apresenta-se seguidamente uma síntese dos diferentes aspetos da presente petição/queixa.

a) CANDIDATURA AETP n.º 4449

A presente queixa foi apresentada pela «Associação de Empresas Turísticas 
Portuguesas» (AETP) relativamente à recusa das autoridades portuguesas em apreciar 
positivamente duas candidaturas de projetos para ajuda financeira no âmbito do 
programa «Fatores de Competitividade» (POFC), apoiado pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) no quadro do período de programação da 
Política de Coesão 2007-2013.

A candidatura da AETP foi recusada pelo «Turismo de Portugal» (TP), o órgão 
técnico que avalia este tipo de candidaturas no âmbito do programa POFC, por razões 
de incumprimento do quadro regulamentar estabelecido pelas autoridades portuguesas 
para este regime de ajuda. A Comissão observa que, na última carta de recusa enviada 
à AETP, as bases factuais foram efetivamente apresentadas, mas não foi indicada 
qualquer base legal inequívoca para a recusa. Embora ainda possa haver alguma 
margem para uma interpretação diferente por parte da Comissão e das autoridades 
nacionais relativamente à questão da candidatura do projeto ser ou não um projeto 
«conjunto», a Comissão pode aceitar uma recusa com base em informações 
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incompletas no que toca à alocação de custos indivisíveis à AETP e à distribuição do 
custo total a ser suportado por cada PME envolvida. Ambas parecem ser suficientes 
para recusar a candidatura, uma vez que a candidatura da AETP não cumpre os termos 
dos convites à apresentação de propostas.

Contudo, como os factos presentes estão associados a um convite à apresentação de 
propostas específico do passado, cujos prazos já tinham terminado quando o queixoso 
se dirigiu à Comissão, esta última não pode exigir que as autoridades portuguesas 
reabram o processo para avaliar uma candidatura reformulada a apresentar pela AETP. 
Como, entretanto, a AETP instaurou um processo judicial em Portugal, competirá aos 
tribunais portugueses julgarem sobre uma possível indemnização requerida pela 
AETP, caso venha a ser considerado que as candidaturas foram recusadas de forma 
ilegal.

b) CANDIDATURA AETP n.º 4470

Neste caso, a candidatura da AETP foi recusada pela Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal (AICEP), um órgão técnico que avalia este tipo de 
candidaturas no âmbito do programa POFC, por razões de incumprimento do quadro 
regulamentar estabelecido pelas autoridades portuguesas para este regime de ajuda. 
Tal como no outro caso, a Comissão pode aceitar alguns aspetos da recusa 
(relativamente ao montante de despesa elegível), ao passo que outro aspeto da recusa 
(relativamente à alegada falta de atividades promocionais internacionais a realizar nos 
mercados estrangeiros) ainda não foi devidamente esclarecido pelas autoridades 
portuguesas.

Contudo, como foi referido anteriormente no que toca à candidatura n.º 4449, a 
Comissão não pode analisar mais este assunto, mesmo que tenha sido comunicada ao 
candidato uma base legal incorreta para a recusa, não podendo ser concedida uma 
segunda oportunidade à candidatura da AETP uma vez que os prazos determinados 
nos regimes já expiraram. Competirá aos tribunais portugueses julgarem sobre uma 
possível indemnização requerida pela AETP, caso venha a ser considerado que as 
candidaturas foram recusadas de forma ilegal.

c) O PAPEL DO «TURISMO DE PORTUGAL»

Um aspeto adicional prende-se com a questão de saber por que razão o candidato não 
foi contactado durante a fase preliminar de avaliação. A este respeito, a Comissão 
observa uma possível contradição na resposta obtida das autoridades portuguesas. Por 
um lado, a AICEP salientou a necessidade de contactos informais com o TP para 
facultar os conhecimentos técnicos adequados. Por outro lado, a AICEP declarou que 
não houve necessidade de esclarecimentos adicionais por parte do candidato porque 
uma série de omissões levou à exclusão imediata da candidatura n.º 4449 por não 
satisfazer uma série de condições de elegibilidade.

O TP é um dos vários «órgãos técnicos» que avalia determinadas categorias de 
candidaturas. O TP também é um beneficiário no âmbito de outras partes do mesmo 
POFC, para o qual a AETP não poderia submeter uma candidatura. O 
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peticionário/queixoso argumentou que o TP não deveria avaliar candidaturas para 
evitar um conflito de interesses.

No que toca à separação de funções relativamente ao TP no seu papel de órgão técnico 
para determinadas medidas e de beneficiário para outras medidas, a Comissão ficou 
satisfeita com os esclarecimentos dados pela autoridade competente do programa 
POFC. As atividades para as quais o TP pode ser beneficiário no âmbito do POFC, 
tais como o «Sistema de Apoio a Ações Coletivas» (SIAC), são diferentes na sua 
natureza das atividades para as quais o TP é o órgão de avaliação (tais como SI à 
Qualificação e à Internacionalização de PME). As atividades ou projetos apoiados no 
âmbito do SIAC conduziram à criação de bens públicos para satisfazer interesses de 
natureza geral, ao passo que as atividades ou projetos apoiados no âmbito do SI à 
Qualificação satisfazem os interesses privados das PME envolvidas. Não obstante, os 
limites podem não ser tão claros como afirmam as autoridades portuguesas, dado que 
há margem para sobreposição.

No que diz respeito à questão de quem avalia os projetos de turismo, a Comissão ficou 
satisfeita com o esclarecimento dado pela autoridade competente. Observa ainda que a 
AICEP não avalia todos os projetos ligados à internacionalização, somente aqueles em 
que a maioria do investimento (mais de 50 %) está relacionada com a 
internacionalização. Consequentemente, os projetos ligados à internacionalização 
relacionados com o setor do turismo, mas em que menos de 50 % do investimento está 
efetivamente relacionado com internacionalização, são avaliados pelo TP.

Contudo, a Comissão observa que num sistema como o português, onde as condições e 
regras de regimes como os SI à Inovação ou os SI de PME são muito pormenorizadas, 
a consulta aos candidatos não está explicitamente prevista. A queixa revela que a 
prática de regras muito pormenorizadas pode levantar dúvidas sobre a justiça do 
procedimento quando são feitos contactos informais ou formais que não estejam 
explicitamente abrangidos pelas ditas regras. O facto de as regras serem tão 
pormenorizadas pode levar os candidatos a pensar que não existem outras regras para 
além daquelas que foram estabelecidas por escrito e que, por conseguinte, esses 
contactos informais ou formais, estando abrangidos pelo princípio geral da boa 
administração, não são explícita nem implicitamente permitidos. Por conseguinte, a 
Comissão irá sugerir às autoridades portuguesas que, no futuro, quando alterar estes 
regimes ou criar novos regimes, mencione de forma explícita esse tipo de consulta,
como boa prática de gestão.

d) ELEGIBILIDADE DA AETP NO ÂMBITO DAS AÇÕES COLETIVAS

A Comissão, tal como foi explicado nas alíneas a) e b), não pode requerer às 
autoridades portuguesas a reavaliação das duas candidaturas no âmbito dos regimes 
fechados. Contudo, como forma de apoiar construtivamente as iniciativas empresariais 
da AETP, a Comissão pediu explicitamente às autoridades portuguesas para 
averiguarem se e de que forma a AETP poderá submeter candidaturas no âmbito das 
Ações Coletivas. No que toca à questão de a AETP poder ser beneficiária no âmbito 
dessas ações coletivas caso o projeto fosse desenvolvido no interesse geral, a 
Comissão está satisfeita com a resposta dada pela autoridade competente e pelo TP, 
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observando que a AETP pode qualificar-se no âmbito do regime do SIAC. Segundo a 
resposta do TP, tal até seria possível separadamente, ou seja, sem necessidade de 
envolver diretamente empresas, desde que cumpra os critérios de elegibilidade 
estabelecidos no âmbito deste regime.

No que diz respeito ao possível envolvimento da AETP, assim como dos seus 
conhecimentos técnicos e iniciativa, no Polo de Competitividade e Tecnologia 
Turismo 2015, a Comissão observa que tal dependeria da adesão da AETP à estratégia 
aprovada. Contudo, tal como salientou o TP, o Polo Turismo 2015, tal como qualquer 
estratégia de eficiência coletiva, não gere quaisquer Fundos Estruturais. Por 
conseguinte, seria necessário que todos os projetos abrangidos ou que venham a ser 
abrangidos se candidatem aos instrumentos de apoio financeiro que, dependendo da 
natureza do projeto e do respetivo promotor, se revelem mais adequados.

e) REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS PELO TP E CONCESSÃO DE AJUDA 
ESTATAL

No decurso da petição/queixa, a AETP avançou outro aspeto: o TP pode receber apoio 
público (principalmente oriundo do orçamento de Estado, mas possivelmente também 
oriundo dos Fundos Estruturais) para prestar serviços comparáveis aos que poderão ser 
prestados pela AETP.

A Comissão perguntou se o Decreto-Lei n.º 191/2009, pelo facto de a política pública 
considerar o turismo como um setor estratégico para a economia nacional, altera as 
possibilidades de os intervenientes no setor do turismo participarem no POFC. Frisou 
que a resposta deveria incidir especialmente na obrigação de pagar pela possibilidade 
de se ser abrangido por campanhas promocionais organizadas pelo TP [artigo 19.º, 
alínea b)]. Além disso, pediu às autoridades portuguesas para explicar se uma tal 
alteração se refletiria numa modificação do programa POFC ou na informação dada 
aos potenciais beneficiários.

Infelizmente, a resposta dada pela autoridade competente não foi satisfatória. 
Especificamente, a autoridade competente não reagiu à questão de uma possível 
obrigação de pagar pela possibilidade de se ser abrangido por campanhas 
promocionais organizadas pelo TP [artigo 19.º, alínea b)] e se tal alteração se refletiria 
numa modificação do POFC ou na informação dada aos potenciais beneficiários.

Por conseguinte, a Comissão reserva a sua posição sobre o potencial problema de 
concessão de ajuda estatal, pretendendo analisar mais pormenorizadamente este 
aspeto.

Conclusão

As duas candidaturas no âmbito dos programas cofinanciados pelos Fundos Estruturais 
[alíneas a) e b)] foram recusadas, não podendo ambas voltar a ser reavaliadas. Os tribunais 
portugueses terão de decidir se as recusas foram ilegais e retirar daí as conclusões adequadas.

Por conseguinte, a Comissão abordará as questões de melhoria das disposições e dos 
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procedimentos nacionais para o futuro durante as suas reuniões regulares com as autoridades 
dos programas com o intuito de melhorar a informação disponível aos candidatos dos projetos 
e de garantir que, nas cartas de recusa, os requisitos legais não cumpridos pela candidatura 
sejam mencionados de forma exaustiva e correta [alíneas a) a c)]. Para além disso, a Comissão 
explorou as possibilidades de como a AETP se pode candidatar no futuro e, em particular, no 
âmbito de regimes de ação coletiva, tendo informado a AETP em conformidade [alínea d)].

O problema levantado sobre a concessão de ajuda estatal na alínea e) será analisado em mais 
pormenor. A Comissão voltará a dirigir-se ao Parlamento Europeu com uma posição final 
sobre este aspeto na devida altura.


