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Regras gerais de aplicação dos programas financiados pelos FEEI - 
Primeira alteração 
 
Foi publicado o Decreto-Lei n.º 215/2015, de 6 de 
outubro, que procede à primeira alteração ao 

Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, o 
qual estabelece as regras gerais de aplicação dos 

Programas Operacionais e dos Programas de 
Desenvolvimento Rural financiados pelos Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento. 

Obrigações dos beneficiários 

A reposição dos montantes indevidamente 
recebidos passa a configurar uma 

responsabilidade subsidiária dos titulares dos 
órgãos de direção, de administração ou de 

gestão, e de outras pessoas que exerçam 
funções de administração ou de gestão, em 

exercício de funções à data da prática dos factos 
que a determinem. 

Modalidades de pagamento 

Em situações excecionais, devidamente 
fundamentadas, pode ser fixado, por deliberação 

da Comissão Interministerial de Coordenação do 
Acordo de Parceria, um sistema de financiamento 

específico para os projetos cofinanciados pelo 
Fundo Social Europeu. 

Decisão 

Em caso de apresentação de alegações, o prazo 

para decisão fundamentada sobre as 
candidaturas pode ser alargado até 40 dias úteis. 

Para mais detalhes, consulte o Decreto-Lei n.º 

215/2015, de 6 de outubro. 
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Para mais informações, por favor contacte-nos:  

Lisboa  +351 210 427 500 

Porto  +351 225 439 200 
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