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Excelência:

I. Por carta nº 2328 de 25/07/2001 da Vossa Representação Permanente, registada
na Comissão em 30/07/2001, as autoridades portuguesas notificaram à
Comissão, nos termos do nº 3 do artigo 88º do Tratado, o regime de auxílios em
epígrafe. Esta notificação estava incompleta uma vez que, por um lado,
faltavam alguns dos anexos referidos e, por outro, não eram prestadas
informações sobre os limites aplicáveis aos auxílios estatais concedidos a
empresas em dificuldade através de instrumentos complementares, em especial
empréstimos e garantias. Por carta de 03/09/2001 dirigida à Vossa
Representação Permanente, os serviços da Comissão solicitaram às autoridades
portuguesas informações adicionais sobre o regime de auxílios.

Por carta nº 3064 de 15/10/2001 da Vossa Representação Permanente, registada
na Comissão em 18/10/2001, as autoridades portuguesas prestaram as
informações que faltavam.

II. O regime em epígrafe destina-se a introduzir alterações num regime existente
para a modernização das empresas (SIRME), autorizado pela Comissão em
22/12/1998 (Regime de auxílios NN 100/1998 (ex N 393/1998) - carta SG(99)
D/457 de 21/01/1999). O período de validade deste regime foi ulteriormente
prolongado até 31/12/2003 pela Comissão em
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07/03/2000 (Regime de auxílios N 8/2000 - carta SG(2000) D/102161 de
09/03/2000).

As alterações agora propostas pelas autoridades portuguesas destinam-se a
adaptar o regime às novas Orientações comunitárias dos auxílios estatais de
emergência e à  reestruturação concedidos a empresas em dificuldade adoptadas
em 1999 (JO C 288 de 09/10/1999) e que produziu efeitos a partir de
30/06/2000. O Governo português aceitou as medidas adequadas incluídas
nestas orientações por carta nº 1269 da Vossa Representação Permanente, de
15/12/1999, mas não procedeu às necessárias alterações do regime no prazo
fixado (30/06/2000). Por carta de 14/02/2001 (SG(2001) D/50658), a Comissão
comunicou às autoridades portuguesas que não tinha recebido quaisquer
informações que permitissem verificar a conformidade do regime com as novas
orientações e insistiu para que tais informações fossem fornecidas. Por carta nº
1561 de 15/05/2001 da Vossa Representação Permanente, as autoridades
portuguesas responderam, assegurando que os princípios do SIRME estavam
em conformidade com as orientações, mas sem apresentarem elementos de
prova desse facto. Por conseguinte, no seu pedido de informações
suplementares acima referido, a Comissão recordou às autoridades portuguesas
que qualquer auxílio concedido no âmbito do regime entre 30 de Junho de 2000
e 30 de Julho de 2001 era ilegal nos termos do disposto no nº 3 do artigo 88º do
Tratado e susceptível de ser incompatível com o mercado comum. A Comissão
solicitou, portanto, por um lado, que o SIRME fosse imediatamente suspenso
até à verificação da sua conformidade com as novas orientações e, por outro,
que as autoridades portuguesas fornecessem informações sobre todas os auxílios
concedidos a PME que não preenchessem os critérios de elegibilidade nos
termos das novas orientações, durante o período de 30 de Junho de 2000 a 31 de
Julho de 2001. Por carta nº 3295 de 08/11/2001 da Vossa Representação
Permanente, as autoridades portuguesas asseguraram à Comissão que, durante
este período, não tinham sido concedidos auxílios a empresas que não
preenchessem os critérios especificados nas novas Orientações comunitárias
relativas aos auxílios estatais de emergência e à reestruturação concedidos a
empresas em dificuldade. A Comissão reserva-se, no entanto, o direito de
proceder a novas investigações relativas a potenciais auxílios incompatíveis
concedidos no período acima referido.

Tal como o anterior, o presente regime destina-se a facilitar o financiamento de
operações de consolidação financeira e de reestruturação industrial de empresas
em dificuldade. Este objectivo é prosseguido através de assistência prestada à
aquisição destas empresas quer pelos gestores/trabalhadores, quer por empresas
financeiramente sólidas. A medida abrange todo o território português e não
apoia qualquer objectivo sectorial específico.

Para poder beneficiar deste regime de auxílios, considera-se que uma empresa
está em dificuldade:

(a) Se se tratar de uma sociedade de responsabilidade limitada, quando a sua
situação líquida for igual ou inferior a 50% do somatório do capital social
com as prestações acessórias ou suplementares e se mais de 25% desses
fundos tiverem sido perdidos durante os últimos 12 meses;
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(b) Se se tratar de uma  sociedade de responsabilidade ilimitada, quando a sua
situação líquida for igual ou inferior a 50% do somatório do capital social
com as prestações acessórias e se mais de 25% desses fundos tiverem sido
perdidos durante os últimos 12 meses; ou

(c) Relativamente a todas as formas de sociedade, a empresa preencha em
termos de direito nacional as condições para ficar sujeita a um processo
especial de recuperação de empresas.

Os auxílios concedidos no âmbito deste regime assumem normalmente a forma
de uma participação por  um de dois fundos para a modernização e recuperação
de empresas (um dos quais é especialmente orientado para as regiões
monoindústria) no capital da sociedade que adquire a empresa em dificuldade, a
seguir denominados "os Fundos". Esta participação é adquirida no contexto de
um contrato de consolidação financeira e reestruturação empresarial que deverá
assegurar a viabilidade financeira da empresa a médio e longo prazos, avaliada
em termos de um nível mínimo de autonomia financeira (rácio fundos
próprios/activos líquidos) de 25%. Para além das participações de capital, outros
instrumentos de auxílio previstos são os empréstimos e as garantias. Qualquer
auxílio concedido no âmbito do SIRME, independentemente do seu montante
ou do instrumento utilizado, não provocará, durante o período de reestruturação,
um aumento da capacidade de produção da empresa em dificuldade.

O orçamento global para este regime, que corresponde ao capital social actual e
futuro dos Fundos, é de 23 500 milhões de escudos (+/- 117,2 milhões de euros)
para todo o período entre a sua  aprovação inicial pela Comissão em 22/12/1998
e o seu termo de vigência que ocorrerá quando as dotações orçamentais dos
Fundos tiverem sido gastas na sua totalidade ou, o mais tardar, em 31/12/2010.

O montante de auxílio global em cada operação, incluindo a participação de
capital, os empréstimos e as garantias, está limitado a 40% (50% no caso de
regiões monoindústria) dos capitais permanentes da operação e não excederá
normalmente 2,5 milhões de euros nem, em caso algum, 5 milhões de euros. A
participação no capital da empresa adquirente está limitada a 25% no caso de
sociedades por quotas ou a 1/3 do capital social da empresa no caso de
sociedades por acções, e o montante global de auxílio concedido pelos Fundos
deverá ser acompanhado por um montante similar a cargo das empresas
adquirentes. O cálculo do valor de venda das participações adquiridas pelos
Fundos, ou seja a determinação da taxa de rendibilidade pretendida para o
capital investido, será efectuado segundo um dos três critérios seguintes: valor
nominal a uma taxa mínima composta igual à taxa Euribor a seis meses
majorada de 1,5%; valor dos fundos próprios da empresa multiplicado por um
factor de 1,25 ou o método dos cash flows descontados. A remuneração do
auxílio concedido sob forma de suprimento será calculada por referência à taxa
Euribor a 6 meses. Cada operação, independentemente do instrumento utilizado,
será limitada no tempo e terá uma duração máxima de  8 anos.

Finalmente, a execução do regime está sujeita às seguintes condições:
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(a) notificação individual à Comissão de todos os pedidos que impliquem a
reestruturação de empresas em certos sectores industriais (construção naval,
fibras sintéticas, sector automóvel, aço e carvão), bem como nos sectores
dos transportes e da pesca;

(b) notificação individual à Comissão de todos os pedidos que impliquem a
reestruturação de empresas que não preencham os critérios previstos na
definição comunitária de pequenas e médias empresas (JO L 107 de
30/04/1996);

(c) observância das orientações comunitárias em matéria de cumulação de
auxílios e consideração do efeito cumulativo de todos os montantes de
auxílio concedidos a cada empresa beneficiária no sentido de adaptar as
formas de concessão do auxílio a cada situação específica;

(d) transmissão à Comissão de um relatório anual sobre a aplicação do regime,
em conformidade com o ponto 3.2.2. das Orientações comunitárias dos
auxílios estatais de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em
dificuldade;

(e) não elegibilidade das empresas pertencentes ao sector agrícola, das
sociedades anónimas e clubes desportivos, empresas recentemente criadas e
empresas integradas em grupos empresariais.

III. Tendo em conta o que precede, a Comissão considera que o regime notificado
constitui um auxílio na acepção do nº 1 do artigo 87º do Tratado e do artigo 61º
do Acordo EEE. A actividade dos Fundos dirige-se às empresas em dificuldade
e a taxa de rendibilidade pretendida para o capital investido pelos Fundos, que é
fixada de acordo com os três métodos alternativos previamente identificados,
não seria normalmente aceitável para um investidor privado operando em
condições normais de mercado, tal como previsto no ponto 3.3. das Regra
relativas às injecções de capital do Estado (Boletim CE 9/1984). Enquanto que
no caso dos dois primeiros métodos propostos é razoável assumir que existe
auxílio, no caso do terceiro método proposto, ou seja o método dos cash flows
descontados, e em função dos parâmetros utilizados na projecção, a participação
no capital poderá não constituir auxílio. Da mesma forma, o método proposto
para fixar a remuneração dos suprimentos poderá resultar numa rendibilidade
normal de mercado, sendo que neste caso este tipo de intervenção poderá
igualmente não constituir auxílio. No entanto, estas considerações não afectam a
presente decisão.

Na sua apreciação das intervenções do Estado a favor de empresas em
dificuldade, a Comissão considera que existe auxílio quando a situação
financeira da empresa beneficiária é tal que a mesma é incapaz de assegurar a
sua recuperação através dos seus próprios recursos, com fundos obtidos junto
dos seus accionistas ou através de empréstimos obtidos em condições de
mercado.

O  facto de uma empresa se encontrar em dificuldades traduz-se normalmente
em prejuízos crescentes, diminuição do volume de negócios, aumento das



5

existências, sobrecapacidade, redução da margem bruta de autofinanciamento,
endividamento crescente, progressão dos encargos financeiros e
enfraquecimento ou desaparecimento do valor do activo líquido. Neste contexto,
os critérios de elegibilidade revistos estão em conformidade com a definição de
empresa em dificuldade das Orientações comunitárias dos auxílios estatais de
emergência e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldade e são
adequados para garantir a segurança jurídica e a transparência na aplicação das
medidas de auxílio previstas.

Apesar de o auxílio concedido pelo Estado permitir à empresa em dificuldade
reestruturar-se, ser vendida numa óptica de continuidade e, portanto, prosseguir
as suas actividades, este tipo de auxílio suscita preocupações de concorrência
particularmente graves, visto que dele pode resultar a transferência de uma parte
não equitativa dos encargos com o ajustamento estrutural e os correspondentes
problemas sociais e económicos para outros produtores que conseguem
sobreviver sem auxílios e para outros Estados-Membros. O princípio geral
consiste pois em apenas autorizar auxílios à reestruturação nos casos em que se
possa demonstrar que a sua concessão não é contrária ao interesse da
Comunidade. Tal acontece quando são observados critérios rigorosos e quando
as eventuais distorções de concorrência são compensadas pelos benefícios que
decorrem da sobrevivência da empresa. Neste contexto, a Comissão reconhece
que se estima que o regime impeça o despedimento de entre 9 000 e 13 000
trabalhadores durante o período de execução.

A medida de auxílio em apreciação contém elementos de auxílio que não podem
ser calculados a priori. Em especial, o elemento de auxílio envolvido em cada
intervenção dos Fundos dependerá da capacidade de cada empresa para obter
financiamento externo em condições normais de mercado, por comparação com
as condições em que os Fundos participam no capital. Cada intervenção dos
Fundos implicará um contrato de consolidação financeira e de reestruturação
industrial, que estabelece os objectivos a atingir e as responsabilidades das
empresas adquirentes. Só será concedido um auxílio a cada empresa, no
contexto de um plano de reestruturação, aspecto que o Governo português se
comprometeu a respeitar, destinado a restaurar a viabilidade a longo prazo da
empresa num período de tempo razoável e sem aumentar a sua capacidade de
produção. Além disso, as empresas adquirentes contribuirão para o novo plano
de reestruturação com um montante similar à participação do Fundo. Este facto,
juntamente com a possibilidade de utilizar diferentes instrumentos em função da
situação específica de cada empresa, permite considerar que os montantes de
auxílio não são desproporcionados relativamente aos custos e benefícios da
operação. Neste contexto, a Comissão alerta as autoridades portuguesas para o
facto de, ao abrigo das Orientações acima referidas, o montante máximo de cada
intervenção estar limitado a 10 milhões de euros, incluindo qualquer auxílio
proveniente de outras fontes ou de outros regimes, e de este limite ser aplicável
mesmo no caso de alterações do plano de reestruturação durante o período de
reestruturação.

A Comissão reconhece que o regime respeita o requisito de notificação
individual tanto para as grandes empresas como para as empresas pertencentes a
certos sectores industriais (construção naval, fibras sintéticas, sector automóvel,
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aço e carvão), bem como nos sectores dos transportes e da pesca. Por último, a
Comissão regista que as empresas do sector agrícola, as sociedades anónimas e
clubes desportivos, as empresas recentemente criadas e as empresas integradas
em grupos empresarias não podem beneficiar do presente regime.

IV. A Comissão lamenta o facto de as autoridades portuguesas, tendo aceite as
medidas adequadas constantes das novas Orientações comunitárias dos auxílios
estatais de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldade
adoptadas em 1999, não terem procedido às necessárias alterações do regime
antes do termo do prazo previsto (30/06/2000). No entanto, com base na
apreciação anterior, a Comissão decidiu, nos termos do artigo 87º do Tratado e
do artigo 61º do Acordo EEE, não levantar objecções ao regime notificado uma
vez que as medidas de auxílio previstas preenchem os critérios necessários para
serem consideradas compatíveis com o mercado comum nos termos do nº 3,
alínea c), do artigo 87º do Tratado e do nº 3, alínea c) do artigo 61º do Acordo
EEE. Deverá, no entanto, sublinhar-se que, tendo em conta a data de entrada em
vigor do presente regime, apenas os auxílios individuais que tenham respeitado
estritamente as modalidades de concessão nele previstas podem ser
considerados como cobertos pelo referido regime.

Caso a presente carta contenha elementos confidenciais que não devam ser
divulgados a terceiros, a Comissão deve ser informada desse facto, no prazo de
quinze dias úteis a contar da data de recepção da presente carta. Se a Comissão
não receber um pedido fundamentado nesse sentido no prazo indicado,
presumirá que existe acordo quanto à divulgação a terceiros e à publicação do
texto integral da carta, na língua que faz fé, no sítio Internet:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. O referido pedido
deve ser enviado por carta registada ou por fax para :

Comissão Europeia
Direcção-Geral da Concorrência
Registo dos Auxílios Estatais
Rue de la Loi / Wetstraat, 200
B-1049 Bruxelles

Fax nº: +32.2.2961242

Queira Vossa Excelência aceitar a expressão da minha mais elevada
consideração

Pela Comissão

Mario MONTI

Membro da Comissão


		S
	2002-01-29T12:43:05+0100
	Maria Jesus Puch Rubio




