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ORIENTAÇÃO DE GESTÃO N.º16/2014
SISTEMAS DE INCENTIVOS QREN
AVISO N.º 03/SI/2010 - SOLAR TÉRMICO
PARECER FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

(CAT)

O ponto 3 do Aviso n.º 03/SI/2010 prevê a emissão de um parecer sobre o relatório
de execução final para cada candidatura por parte da Comissão de Avaliação Técnica
(CAT), antes de ser efetuado o pagamento final do incentivo às empresas:
3. Condições Específicas de Elegibilidade
(…)
“A Comissão de Avaliação Técnica será ainda responsável por elaborar e
emitir parecer final sobre o relatório de execução final de cada candidatura
aprovada, o qual precederá a autorização do encerramento e pagamento da
tranche final do incentivo aprovado.”
Constatando-se a existência de algumas dificuldades em conseguir obter o referido
parecer, e por forma a não prejudicar o atempado encerramento dos projetos e
pagamento do incentivo às empresas, as Autoridades de Gestão estabelecem a
presente Orientação de Gestão, considerando que o encerramento e pagamento da
tranche final do incentivo dos projetos podem ser efetuados, sem recorrer ao
parecer da CAT, desde que os Organismos Intermédios assegurem as verificações
necessárias, nomeadamente através de visitas físicas ao local.
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Nestes termos e para efeitos do cumprimento do disposto no Ponto 3 do AAC nº
03/SI/2010 – SI Qualificação de PME – Projetos Individuais – Solar Térmico, não
existindo parecer da CAT, os Organismos Intermédios assumem a responsabilidade
pelas verificações necessárias que confirmem o cumprimento das condições
específicas de elegibilidade, nomeadamente, através de visitas físicas ao local, para
cada candidatura aprovada.
A presente Orientação de Gestão aplica-se a todos os projetos aprovados no âmbito
do Aviso n.º 03/SI/2010, incluindo aos projetos relativamente aos quais, na presente
data, já tenha sido processado o pagamento final do incentivo.

Rede Incentivos QREN, 23 de abril de 2014
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