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Contributo de Portugal à 2ª consulta pública sobre a revisão do 
Regulamento Geral de Isenção por Categoria (RGIC) 

Lisboa, 9 de dezembro de 2016 

 

 

PT considera que a proposta em apreço sobre a revisão do Regulamento Geral de 

Isenção por Categoria de 2014 (Regulamento (UE) n.º 651/2014, da Comissão 

Europeia, de 16 de junho) é globalmente positiva e merecedora de apoio. 

Consideramos no entanto que a proposta pode ser melhorada relativamente às 

alterações referentes aos aeroportos regionais e, no que se refere às Regiões 

Ultraperiféricas, mediante (i) o aumento dos limiares de auxílios ao funcionamento; (ii) 

controlo destes limiares por setor de atividade e não por empresa, (iii) alargamento 

das condições de elegibilidade respeitantes aos AE ao investimento a setores excluídos 

dos auxílios regionais ao investimento; e, (iv) alteração de algumas disposições portos 

marítimos. 

Propomos assim introduzir as alterações que se seguem: 

 

Considerandos: 

O considerando 3 deve ser alterado do seguinte modo: 

“(3) Os auxílios ao investimento a favor de aeroportos regionais com um volume de 

tráfego anual até 3 milhões de passageiros e dos aeroportos localizados nas regiões 

ultraperiféricas, podem melhorar tanto a acessibilidade de determinadas regiões 

como o desenvolvimento local, dependendo das especificidades de cada aeroporto…”. 

Os aeroportos das regiões ultraperiféricas não devem ser sujeitos a qualquer limiar de 

tráfego nos termos do estatuto particular de que beneficiam ao abrigo do artigo 349º 

do Tratado. 
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Artigo 1º (2): O artigo 2.º deve ser alterado do seguinte modo:  

Alínea b) - Discordamos da alteração da definição de “auxílios regionais ao 

funcionamento” para dela suprimir a expressão “que não estejam ligadas a um 

investimento inicial”, que nos parece que se deve manter. 

A atual redação possibilita que num investimento inicial sejam incluídas despesas 

correntes, como por exemplo contratação de serviços – como consultoria económico-

financeira, arquitetura, engenharia – que não devem a nosso ver ser considerados 

auxílios ao funcionamento. 

Alínea f) - Embora se concorde com a explicitação do conceito de “encerramento da 

mesma atividade ou de uma atividade semelhante”, entende-se que na definição de 

“perda substancial de postos de trabalho” o referencial de redução seja fixado em, 

pelo menos, 50% dos efetivos de um estabelecimento. O referencial alternativo de 

perda de, pelo menos, 100 postos de trabalho é excessivo em algumas regiões, 

designadamente nas regiões ultraperiféricas e nas zonas escassamente povoadas, 

tendo em conta que uma redução bastante inferior poderá ter um elevado impacto 

nos níveis de desemprego destas regiões.  

Alínea g) - Propõe-se a seguinte redação para o ponto 153 do artigo 2º: 

“153) “Aeroporto regional”, um aeroporto com um volume de tráfego anual até 3 

milhões de passageiros, ou superior, desde que esse aeroporto se localize numa 

região ultraperiférica.” 

Entende-se, à semelhança da alteração proposta para o considerando 3, que os 

aeroportos localizados nas regiões ultraperiféricas não devem estar sujeitos a qualquer 

limiar de tráfego, dada a sua situação especial prevista no artigo 349.º do Tratado. 

 

Artigo 1º (7) 

Considera-se que a nova redação proposta para o artigo 12º, designadamente o seu nº 

2, obriga a um procedimento desnecessário, na medida em que a verificação anual das 

condições de compatibilidade dos auxílios fiscais concedidos de forma automática com 

base nas declarações fiscais dos beneficiários é um procedimento normal e rotineiro, 

decorrente da lei e que é obrigatoriamente feito para a totalidade dos beneficiários. 
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Por outro lado, considera-se excessiva a obrigatoriedade de conservação de registos 

pormenorizados pelo prazo de 10 anos. 

 

Artigo 1º (8) 

Para além das alterações ao artigo 14.º já incluídas na proposta da Comissão, propõe-

se igualmente a seguinte redação para a alínea c) do n.º 4 do artigo 14.º: 

“c) Uma combinação das alíneas a) e b) que não exceda o montante de a) ou b) 

consoante o que for mais elevado.” 

Julga-se oportuno, no presente contexto, alterar a atual redação da alínea c) do n.º 4, 

de modo a permitir que os custos elegíveis possam ser uma combinação de custos de 

investimento em ativos corpóreos e incorpóreos e de custos salariais, sem que o 

montante total desses custos esteja limitado à componente de custos mais elevada, à 

semelhança, aliás, ao que está previsto no n.º 2 do artigo 17.º Auxílios ao investimento 

a favor das PME.  

Entende-se que só assim se conseguirá um verdadeiro incentivo à criação de emprego 

que, em alguns projetos de investimento, é fundamental para a viabilização dos 

investimentos realizados em ativos corpóreos e incorpóreos. Acresce referir que ao 

montante global dos custos elegíveis são aplicadas as taxas de auxílios máximas 

definidas no Mapa Nacional dos Auxílios com Finalidade Regional que limitam o 

montante global máximo de auxílios passíveis de atribuição ao conjunto das despesas 

elegíveis. 

 

Artigo 1º (9)  

No número 4 do artigo 15.º consideramos que existe um erro na versão portuguesa 

que dispõe que os limiares se referem a todos os regimes de auxílios ao 

funcionamento. Nas versões em língua francesa e inglesa e nos esclarecimentos dados 

na 2ª reunião do comité consultivo do RGIC os limiares previstos neste artigo referem-

se aos regimes de auxílio ao funcionamento no perímetro do RGIC. Solicitamos à 

Comissão que confirme este entendimento. 

A confirmar-se este entendimento, nas últimas duas linhas do nº4 do artigo 15º onde 

se lê, na versão portuguesa “[….] desde que o montante anual de auxílio por 

beneficiário a título de todos os regimes de auxílio ao funcionamento não exceda uma 
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das seguintes percentagens”  deve ler-se “[….] desde que o montante anual do auxílio 

por beneficiário a título de todos os regimes de auxílio ao funcionamento ao abrigo 

deste Regulamento não exceda uma das seguintes percentagens”. 

 

Desta forma, propõe-se a seguinte redação para o nº 4.º do artigo 15.º: 

“4. Nas regiões ultraperiféricas, os regimes de auxílio regional ao funcionamento 

devem compensar os custos adicionais de funcionamento suportados nessas regiões 

em consequência direta de uma ou várias das desvantagens permanentes referidas no 

artigo 349.º do Tratado, sempre que os beneficiários exerçam a sua atividade 

económica numa região ultraperiférica desde que o montante anual de auxílio por 

beneficiário a título de todos os regimes de auxílio ao funcionamento ao abrigo deste 

Regulamento não exceda uma das seguintes percentagens: 

a) 30% do valor acrescentado bruto gerado anualmente pelo beneficiário na região 

ultraperiférica em causa; ou 

b) 40% dos custos anuais de mão de obra suportados pelo beneficiário na região 

ultraperiférica em causa; ou 

c) 30% do volume anual de negócios do beneficiário realizado na região ultraperiférica 

em causa.  

Estas percentagens podem ser aumentadas em [10 pontos percentuais] para empresas 

com um volume anual de negócios até 2.000 000 EUR.» 

 

Embora no proémio seja referido “…desde que o montante anual de auxílio por 

beneficiário a título de todos os regimes não exceda uma das seguintes 

percentagens…”, ao não se incluir a disjunção “OU” poder-se-á incorrer na situação de 

se ter de verificar o cumprimento simultâneo das três percentagens limite, muito 

embora o montante do auxílio não exceda uma das percentagens. 

Na atual versão do RGIC, as alíneas das correspondentes percentagens limite incluem a 

expressão “OU” e o proémio refere unicamente “…o montante anual de auxílio por 

beneficiário a título de todos os regimes não excede…”. 

Nesse sentido, para uma melhor clarificação da linguagem e da metodologia a aplicar, 

consideramos que se deverá retomar, neste âmbito, a redação existente no atual RGIC. 
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Por outro lado, entende-se que o limite de 300.000 euros, para além de muito 

reduzido, não está fundamentado do ponto de vista técnico e económico. O valor 

proposto (2.000.000 euros) corresponde ao limite definido para o volume de negócios 

de uma microempresa. Nas regiões ultraperiféricas existe um número significativo de 

empresas com um volume de negócios nessa ordem de grandeza e cuja atividade é 

muito afetada pelos custos adicionais de transporte. 

Reitera-se que esta majoração deve ser concedida às microempresas (volume de 

negócios anual que não excede 2 milhões de euros) conforme a definição de micro, 

pequenas e médias empresas adotada pela Comissão, reproduzida no anexo I do RGIC. 

 

Artigo 1º (16) 

No artigo 56º-A, número 4, considera-se necessário rever a formulação proposta de 

forma a acautelar que, no que se refere às RUP, a referência à distância inferior a 100 

quilómetros ou a um tempo de viagem inferior a 60 minutos em automóvel, autocarro, 

comboio ou comboio de alta velocidade relativamente a um aeroporto existente não 

se aplica a situações de descontinuidade territorial, nomeadamente em ilhas.  

Nestas regiões, não existem outras alternativas ao transporte aéreo, pelo que deve ser 

prevista uma exceção para as RUP. 

Deve igualmente ser prevista uma exceção para as RUP no parágrafo 5 e 6, uma vez 

que não faz sentido limitar a concessão do auxílio ao volume de tráfego anual, no caso 

de aeroportos situados em Regiões Ultraperiféricas, que não constituem alternativas a 

outros aeroportos no espaço europeu.  

Uma exceção semelhante deve ainda ser prevista no número 7. 

Propõe-se ainda o aditamento de um novo ponto ao nº 4 do 56º-A,  o ponto nº 14 com 

a seguinte redação: 

“14. Os nºs 4,5,6 e 7 não se aplicam no caso dos aeroportos localizados em regiões 

ultraperiféricas”. 
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No artigo 56.º-A, número 12, é imprescindível acrescentar a referência às regiões 

ultraperiféricas, para que as intensidades máximas de auxílio possam ser aumentadas 

à semelhança do que está previsto para as regiões periféricas. 

Recorde-se que a noção de região periférica está fixada no ponto 7) do artigo 2.º e a 

noção de região ultraperiférica está estipulada no ponto 12) do mesmo artigo 2.º 

(embora a segunda decorra do TFUE e a primeira não). 

Assim, propõe-se que o n.º 12 do artigo 56.º-A seja alterado de modo a que as 

intensidades máximas de auxílio nos aeroportos das regiões ultraperiféricas possam 

ser de 75% dos custos elegíveis, no caso dos aeroportos com um volume de tráfego 

anual médio entre 1 e 3 milhões de passageiros e de 100% dos custos elegíveis no caso 

dos aeroportos com um volume anual médio inferior a 1 milhão de passageiros.  

Para o efeito, propõe-se que o ponto 12 passe a ter a seguinte redação: 

“12. As intensidades máximas de auxílio podem ser aumentadas em 20 pontos 

percentuais no caso dos aeroportos situados em regiões periféricas e em 25 pontos 

percentuais no caso de aeroportos situados nas regiões ultraperiféricas.” 

Esta alteração é fundamental para acautelar os condicionalismos dos aeroportos das 

regiões ultraperiféricas que ainda não atingiram determinados patamares de 

desenvolvimento, em resultado da própria insularidade, pequena superfície, relevo e 

clima difíceis, em conformidade com o disposto no artigo 349.º do Tratado. 

 

No artigo 56.º-B, número 3, julga-se crucial acautelar que nas regiões ultraperiféricas 

sejam elegíveis nos custos de investimento em portos marítimos os custos de 

investimentos com atividades não relacionadas com o transporte, nomeadamente 

instalações de produção industrial ativas no perímetro do porto, escritório ou lojas, 

bem como superestruturas, desde que associada à prestação de serviços de interesse 

económico geral, atendendo ao papel dos portos marítimos no desenvolvimento 

económico das regiões ultraperiféricas. 

Assim, propõe-se que o número 3 do artigo 56.º-B passe a ter a seguinte redação: 

“3. Não são elegíveis os custos de investimentos com atividades não relacionadas com 

o transporte, nomeadamente instalações de produção industrial ativas no perímetro 

do porto, escritórios ou lojas, bem como superestruturas, com exceção dos casos em 
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que estas atividades se desenvolvam em portos marítimos situados em zonas 

assistidas que preencham as condições do artigo 107.º, n.º 3, alínea a) do Tratado.” 

 

No artigo 56.º-B, número 7, julga-se conveniente acautelar as situações em que a 

realização de um investimento pelo mesmo beneficiário no período de três anos a 

contar do início dos trabalhos no mesmo porto decorra em resultado de calamidades 

e, como tal, não deverá concorrer para o conceito de “projeto de investimento único”. 

Assim, propõe-se que o número 7 do artigo 56.º-B passe a ter a seguinte redação: 

“7. Qualquer investimento objeto de auxílio iniciado pelo mesmo beneficiário num 

período de três anos a contar da data de início dos trabalhos num outro investimento 

objeto de auxílio no mesmo porto marítimo deve ser considerado parte de um projeto 

de investimento único, com exceção dos casos em que esse investimento decorra em 

resultados de calamidades naturais”. 

 

No artigo 56.º-C considera-se que também aqui se deverá ajustar a redação do 

número 6 do presente artigo, nos termos acima propostos, para que se excecione da 

regra a realização de novos investimentos num período de três anos quando 

motivados pela necessidade de remediar danos causados por calamidades naturais. 

 


