
 

DO RECURSO AOS FUNDO

O estímulo ao tecido empresarial trazido pelo programa Portugal 2020 

num conjunto de apoios financeiros destinados a promover as políticas de 

desenvolvimento económico, social, ambiental e territorial, com enfoque nas 

prioridades definidas para a intervenção dos fundos europeus estruturais e de 

investimento (FEEI)

internacionalização da economia, a educação e formação de capital humano, a 

promoção da inclusão social, emprego e coesão social e territorial.

Os apoios a conceder no âmbito dos FEEI podem revestir uma das 

(i)  subvenções reembolsáveis, caso em que o apoio consiste essencialmente no 

acesso a capitais sem pagamento de juros;

(ii)  subvenções não reembolsáveis, o que da perspetiva do beneficiário 

representa uma vantagem, mas não 

potenciais futuros beneficiários, uma vez que os reembolsos gerados através 

de subvenções reembolsáveis são reutilizáveis no âmbito do mesmo 

programa operacional ou programa de desenvolvimento rural;

(iii) prémios (exclusiv

Rural);
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O estímulo ao tecido empresarial trazido pelo programa Portugal 2020 

num conjunto de apoios financeiros destinados a promover as políticas de 

desenvolvimento económico, social, ambiental e territorial, com enfoque nas 

prioridades definidas para a intervenção dos fundos europeus estruturais e de 

investimento (FEEI) em Portugal, designadamente a competitividade e 

internacionalização da economia, a educação e formação de capital humano, a 

promoção da inclusão social, emprego e coesão social e territorial.

Os apoios a conceder no âmbito dos FEEI podem revestir uma das 

subvenções reembolsáveis, caso em que o apoio consiste essencialmente no 

acesso a capitais sem pagamento de juros; 

subvenções não reembolsáveis, o que da perspetiva do beneficiário 

representa uma vantagem, mas não necessariamente na perspetiva de 

potenciais futuros beneficiários, uma vez que os reembolsos gerados através 

de subvenções reembolsáveis são reutilizáveis no âmbito do mesmo 

programa operacional ou programa de desenvolvimento rural;

(iii) prémios (exclusivamente no Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 

Rural); 
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FINANCIAMENTO ATRAVÉS  

IS E DE INVESTIMENTO 

O estímulo ao tecido empresarial trazido pelo programa Portugal 2020 traduz-se 

num conjunto de apoios financeiros destinados a promover as políticas de 

desenvolvimento económico, social, ambiental e territorial, com enfoque nas 

prioridades definidas para a intervenção dos fundos europeus estruturais e de 

em Portugal, designadamente a competitividade e 

internacionalização da economia, a educação e formação de capital humano, a 

promoção da inclusão social, emprego e coesão social e territorial. 

Os apoios a conceder no âmbito dos FEEI podem revestir uma das seguintes formas: 

subvenções reembolsáveis, caso em que o apoio consiste essencialmente no 

subvenções não reembolsáveis, o que da perspetiva do beneficiário 

necessariamente na perspetiva de 

potenciais futuros beneficiários, uma vez que os reembolsos gerados através 

de subvenções reembolsáveis são reutilizáveis no âmbito do mesmo 

programa operacional ou programa de desenvolvimento rural; 

amente no Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(iv) instrumentos financeiros, caso em que o apoio consiste em contribuições 

financeiras de um programa para instrumentos financeiros, que são 

subsequentemente utilizados para prestar apoio direto ao beneficiário; 

(v)  uma combinação das formas anteriormente mencionadas. 

As subvenções podem assumir uma das seguintes modalidades: 

-  Reembolso de custos elegíveis efetivamente incorridos e pagos, incluindo 

amortizações; 

-  Reembolso de contribuições em espécie; 

-  Tabelas normalizadas de custos unitários; 

-  Montantes fixos de até 100.000,00€ de contribuição pública; 

-  Financiamento através de taxa fixa, que corresponde ou a uma taxa fixa de até 

25% dos custos direitos elegíveis, para cobrir os restantes custos de uma 

operação ou a uma taxa fixa de até 15% dos custos diretos elegíveis com 

pessoal, para cobrir os restantes custos de uma operação. 

A atribuição de prémios é tipicamente feita em função da avaliação de qualidade, 

não estando o montante dos prémios necessariamente ligado aos custos 

suportados pelo vencedor, ao contrário das subvenções. 

Quanto aos instrumentos financeiros, esta expressão é utilizada na aceção do 

Regulamento Financeiro
1
, sendo que os instrumentos financeiros podem revestir a 

forma de investimentos em capitais próprios ou quase-capital, empréstimos, 

garantias ou outros instrumentos de partilha de riscos. Têm, em princípio, uma 

natureza mais subsidiária, na medida em que devem ser executados para apoiar 

                                                      

1
 Regulamento (UE, EURATOM) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 

de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

investimentos que se prevê serem viáveis financeiramente mas que, por razões de 

deficiência do mercado, não obtêm financiamento suficiente por parte das fontes 

de mercado.  

Se é crucial que as empresas tenham conhecimento do leque de oportunidades que 

o Programa Portugal 2020 lhes oferece, não é menos crucial que se tenha 

conhecimento do impacto e das consequências do recurso aos apoios prestados no 

seu quadro. 

Na busca da proporção ideal entre capitais próprios e capitais alheios, convém ter 

presente que estes apoios financeiros não surgem sem algum preço associado, 

designadamente não resguardam a empresa de interferências externas da entidade 

que disponibiliza o capital alheio, tal como sucederia quando a empresa recorre a 

financiamento bancário, em que de certa forma existe um desvio, por muito ténue 

que seja, da lógica da prossecução do interesse do shareholder para acomodar 

também os interesses e exigências do debtholder. 

Estas influências externas podem ser divisadas, por exemplo: 

(i)  desde logo, no facto de um dos mais importantes vectores dos FEEI consistir 

na monitorização, avaliação e acompanhamento rigoroso do destino dos 

fundos disponibilizados, com prazos rígidos para a realização dos 

investimentos e com a contratualização dos objetivos a alcançar – as 

empresas deverão estar disponíveis para prestar contas e para que o modo 

de utilização dos fundos seja alvo de escrutínio; 

(ii)  foram criados mecanismos para assegurar a perenidade dos investimentos na 

atividade empresarial e nas infraestruturas, de modo a evitar que os fundos 

sejam utilizados para gerar vantagens indevidas. Avulta, em particular, a 

obrigação de manutenção do investimento produtivo ou em infraestruturas 

comparticipados afeto à respetiva atividade ou, quando aplicável, na 

localização geográfica definida na operação, por um período não inferior a 

cinco anos (ou três no caso de PMEs). Durante este período os beneficiários 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

não podem (i) cessar ou relocalizar uma atividade produtiva para fora da zona 

do programa operacional ou do programa do desenvolvimento rural; (ii) 

mudar a propriedade de um item de infraestrutura que confira a uma 

entidade pública ou privada uma vantagem indevida; (iii) alterar 

substancialmente a operação que afete a sua natureza, os seus objetivos ou 

as condições de realização – as empresas devem, assim, estar preparadas 

para um período em que a flexibilidade nas decisões de gestão não é integral 

durante este período de lock up. 

Caso os beneficiários incumpram alguma das suas obrigações, designadamente a de 

executar as operações nos termos e condições aprovados, ou caso deixe de se 

verificar algum requisito para a concessão dos apoios, os mesmos são objeto de 

recuperação e constituem dívida das entidades que deles beneficiaram. 

O aspeto mais saliente relativamente à cobrança desta dívida decorre de a mesma 

ser efetuada com recurso ao processo de execução fiscal, sendo que em sede de 

execução fiscal, “os titulares dos órgãos de direcção, de administração e de gestão 

dos beneficiários, à data da notificação que determina a restituição dos apoios, 

respondem subsidiariamente pelos montantes em dívida, nos termos previstos no 

artigo 153.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário”
2
. Esta 

responsabilidade subsidiária serve, certamente, como um incentivo muito forte 

para a correta execução dos programas, mas pode também constituir um factor de 

dissuasão do recurso aos apoios financeiros dos FEII. 

Por outro lado, e na ótica de quem se relaciona com os beneficiários, destaca-se 

que os créditos e os respetivos juros de mora resultantes da não utilização ou da 

utilização indevida dos apoios concedidos no âmbito dos FEEI gozam, nos termos do 

n.º 16 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, de privilégio 

mobiliário geral, privilégio imobiliário (sem que se esclareça qual a natureza do 

                                                      

2
 Art.º 26.º, n.º 11, do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

privilégio – uma vez que não se indica quais os imóveis sobre os quais o privilégio 

incide, dir-se-ia que seria geral, com os problemas que tal poderá convocar) e 

hipoteca legal (ainda que, neste caso, não se perceba sobre que bens incide a 

hipoteca legal). 

Em suma, o acesso aos apoios financeiros atribuídos através do FEEI constitui uma 

alternativa certamente interessante aos meios de financiamento tradicionais; 

porém, tal como nestes meios de financiamento tradicionais, quem a eles recorre 

tem de se assumir como um responsible borrower, que conheça exatamente os 

termos e condições associados ao apoio pretendido e que esteja dotado de uma 

estrutura humana e meios técnicos que assegure, a todo o momento, um 

escrupuloso cumprimento das obrigações que lhe competem na rede densa de 

diplomas legais e regulamentares aplicáveis. 

Francisco Boavida Salavessa 

fbs@servulo.com 

 

 

 

 


