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0. A razão do título está na (re)busca de um tema por nós analisado
há cerca de um ano[1] e muito rebuscado na jurisprudência. Em síntese,
trata-se de saber qual o prazo de que as Administrações nacionais dis‑
põem para anular actos administrativos de concessão de apoios ilegal‑
mente atribuídos ou, sob outra perspectiva, qual o prazo de prescrição
com que o beneficiário pode contar para se eximir do reembolso do apoio
indevidamente auferido. Antes de abordar esse problema, que constitui
a questão central do acórdão que se comenta, vale a pena tecer algumas
considerações introdutórias.
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1. A execução da política de coesão, tal como da grande maioria de outras
políticas da União Europeia, constitui tarefa cometida, em larga medida,
aos Estados-Membros. Este dever de execução foi desde cedo afirmado
pelo Tribunal de Justiça da UE (TJ) e constitui uma decorrência, desde
logo, do princípio da cooperação leal, actualmente consagrado generica‑
mente no artigo 4º/3, do Tratado da União Europeia (=TUE)[2]. Assim,
a execução do Direito da UE cumpre, em regra, às administrações nacio‑
nais dos Estados-Membro, tal como prevê o artigo 291º/1, do TFUE[3].
A política de coesão envolve a atribuição de fundos aos Estados‑
-membros, incumbindo à Comissão o reembolso das quantias por estes
pagas por conta de tais financiamentos. A Comissão dispõe de idêntica
competência para recusar o reembolso, se considerar a despesa não elegí‑
vel, ou caso verifique a existência de uma outra qualquer irregularidade.
Este poder é susceptível de gerar tensões entre o interesse colectivo da
UE e os interesses dos Estados-Membros[4].
O regime jurídico aplicável pelas administrações públicas nacionais
no âmbito destes procedimentos será o que resulta do Direito da UE, em
especial dos regulamentos aplicáveis aos fundos. Onde o Direito da UE
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