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Mapa dos auxílios com finalidade regional para o período 2007-2013 

Excelência, 

1. PROCEDIMENTO 

1. Em 21 de Dezembro de 2005, a Comissão adoptou as Orientações relativas aos 
auxílios estatais com finalidade regional para o período 2007-20131 (em seguida 
denominadas “OAR”).  

2. Em conformidade com o ponto 100 das OAR, cada Estado-Membro deve 
notificar à Comissão, nos termos do n.º 3 do artigo 88.º do Tratado, um único 
mapa dos auxílios com finalidade regional que cubra a totalidade do território 
nacional, que será aplicável no período 2007-2013. Em conformidade com o 
ponto 101 das OAR, o mapa dos auxílios com finalidade regional aprovado será 
publicado no Jornal Oficial da União Europeia e será considerado como 
fazendo parte integrante das OAR. 

3. Por carta de 8 de Novembro de 2006, registada na Comissão em 9 de Novembro 
de 2006 com o número de referência A/38933, Portugal notificou o seu mapa 
dos auxílios com finalidade regional para o período compreendido entre 1 de 
Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2013. 

4. Por carta de 20 de Dezembro de 2006, com o número de referência D/60418, a 
Comissão solicitou informações adicionais às Autoridades portuguesas. 

5. Por carta de 29 de Dezembro de 2006, registada na Comissão em 4 de Janeiro de 
2007, com o número de referência A/30055, as Autoridades portuguesas 
apresentaram as informações adicionais. 

                                                 

1  JO C 54 de 4.3.2006, p. 13. 
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2. DESCRIÇÃO 

2.1. Principais características do mapa português dos auxílios com finalidade 
regional  

6. O novo quadro estratégico nacional de referência português estabelece a base 
para a programação regional para o período 2007-2013, de molde a permitir os 
progressos para a convergência da economia portuguesa face à média 
comunitária, bem como as convergências das economias regionais entre si. 
Portugal propõe uma política territorial e de coesão ambiciosa, centrada num 
número limitado de prioridades destinadas a reforçar o efeito de alavanca 
assegurado pelos fundos estruturais e de coesão, sendo atribuída especial ênfase 
às regiões mais desfavorecidas.  

7. No período compreendido entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezembro de 
20062, a totalidade da população portuguesa era elegível para efeitos da 
derrogação prevista no n.º 3, alíneas a) e c), do artigo 87.º do Tratado CE. Para o 
período 2007-2013, as Autoridades portuguesas propõem que sejam elegíveis 
para efeitos de auxílios ao investimento com finalidade regional, nos termos da 
derrogação prevista no n.º 3, alíneas a) e c), do artigo 87.º do Tratado CE, 
regiões que abrangem 76,7% da população nacional3, sendo-lhes aplicáveis 
diferentes limites máximos de auxílios. A quota da população assistida atribuída 
a Portugal pelas novas OAR para o período 2007-2013 implica, em termos 
absolutos, uma redução de 23,3%. Todavia, tal não impede que cada região 
portuguesa seja potencialmente elegível, embora numa medida diferente, a título 
de região assistida.  

8. O mapa português dos auxílios com finalidade regional constitui um importante 
instrumento de coesão territorial. A grande maioria da população susceptível de 
cobertura pelo mapa dos auxílios com finalidade regional está situada em 
regiões abrangidas pela derrogação prevista no n.º 3, alínea a), do artigo 87.º do 
Tratado CE. De uma cobertura total de 76,7% da população portuguesa, 73,9% 
situa-se em regiões abrangidas pelo n.º 3, alínea a), do artigo 87.º do Tratado 
CE4. Os restantes 2,8% dizem respeito a regiões abrangidas pelo n.º 3, alínea c), 
do artigo 87.º do Tratado CE.  

                                                 
2  Decisão da Comissão de 8 de Dezembro de 1999 relativa ao auxílio estatal N 305/1999 – Portugal – 

Mapa dos auxílios com finalidade regional para o período de 2000 a 2006 e decisão da Comissão de 
28 de Junho de 2000 relativa ao auxílio estatal C 78/1999 – Portugal – relativa à parte do mapa 
português dos auxílios com finalidade regional para o período de 2000 a 2006 que incide sobre as 
regiões elegíveis para efeitos das derrogações previstas no n.º 3, alínea c), do artigo 87.º do Tratado 
CE. 

3  Todos os dados em matéria de população utilizados na presente decisão referem-se ao ano 2002. 
4  Incluindo 3,8% atribuído à região do Algarve, afectada pelo efeito estatístico. 
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2.2. Regiões abrangidas pelo n.º 3, alínea a), do artigo 87.º do Tratado CE 
propostas para todo o período 2007-2013 

9. As Autoridades portuguesas propõem que as regiões de nível II da NUTS 
enumeradas a seguir, com a indicação do respectivo PIB por habitante5, sejam 
consideradas elegíveis para efeitos da derrogação prevista no n.º 3, alínea a), do 
artigo 87.º do Tratado CE para todo o período 2007-2013, com um limite 
máximo de base em matéria de auxílio de 30%. 

Quadro I 

Código 
NUTS  Designação 

PIB 

por habitante 

PT11 NORTE  61,94% 

PT16 CENTRO 63,08% 

PT18 ALENTEJO 65,72% 

PT20 AÇORES 61,61% 

PT30 MADEIRA 87,84% 

 

10. No que respeita às intensidades de auxílio, as Autoridades portuguesas 
pretendem recorrer ao disposto no ponto 92 das OAR, tendo proposto os limites 
máximos de auxílio para as regiões de nível III da NUTS enumeradas no quadro 
a seguir. 

Quadro II 
Limite 

máximo de 
auxílio6 

Limite máximo de auxílio7 
 

Código 
NUTS  

Designação NUTS 

31.12.2006 1.1.2007 1.1.2011 

PT111 Minho-Lima 36 30 30 
PT112 Cávado 32 30 30 
PT113 Ave 32 30 30 
PT114 Grande Porto 32 30 30 
PT115 Tâmega 32 30 30 
PT116 Entre Douro e Vouga 32 30 30 
PT117 Douro 40 30 30 
PT118 Alto Trás-os-Montes 40 30 30 
PT161 Baixo Vouga 43 30 30 
PT162 Baixo Mondego 43 30 30 

                                                 

5  Produto Interno Bruto por habitante expresso em média da paridade do poder de compra no período 
2000-2002 (EU-25 = 100). Neste contexto e em todas as subsequentes alusões ao PIB por habitante, o 
PIB  é medido em termos de paridade do poder de compra. 

6  Limites máximos de auxílio para o período até 31.12.2006 expressos em termos de 
equivalente-subvenção líquido. 

7  Limites máximos de auxílio para o período 1.1.2007-31.12.2013 expressos em termos de 
equivalente-subvenção bruto. 
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PT163 Pinhal Litoral 43 30 30 
PT164 Pinhal Interior Norte 50 40 30 
PT165 Dão Lafões 46.5 36.5 30 
PT166 Pinhal Interior Sul 50 40 30 
PT167 Serra da Estrela 50 40 30 
PT168 Beira Interior Norte 50 40 30 
PT169 Beira Interior Sul 50 40 30 
PT16A Cova da Beira 50 40 30 
PT16B Oeste 20 30 30 
PT16C Médio Tejo 20 30 30 
PT181 Alentejo Litoral 50 40 30 
PT182 Alto Alentejo 50 40 30 
PT183 Alentejo Central 50 40 30 
PT184 Baixo Alentejo 50 40 30 
PT185 Lezíria do Tejo 20 30 30 
PT200 RA dos Açores 62 52 50 
PT300 RA da Madeira 62 52 40 

 

2.3. Outras regiões abrangidas pelo n.º 3, alínea a), do artigo 87.º do Tratado 
CE: regiões afectadas pelo efeito estatístico 

11. As Autoridades portuguesas propõem considerar a região de nível II da NUTS 
PT150 – Algarve elegível para efeitos da derrogação prevista no n.º 3, alínea a), 
do artigo 87.º do Tratado CE até 31 de Dezembro de 2010 (região afectada pelo 
efeito estatístico), com um limite máximo de auxílio de 30%. 

12. Em 2010 proceder-se-á a uma avaliação com base na média de três anos do PIB 
por habitante, em função dos dados disponíveis nessa data. Se o PIB por 
habitante for inferior a 75% da média da UE-25, a região continua elegível nos 
termos da derrogação prevista no n.º 3, alínea a), do artigo 87.º do Tratado CE, 
com um limite máximo de auxílio de 30%; caso contrário, passa a ser elegível 
nos termos da derrogação prevista no n.º 3, alínea c), do artigo 87.º do Tratado 
CE, com um limite máximo de auxílio de 20%. 

2.4. Regiões abrangidas pelo n.º3, alínea c), do artigo 87.º do Tratado CE 

 
2.4.1. Outras regiões abrangidas pelo n.º 3, alínea c), do artigo 87.º do 

Tratado CE, situadas ao nível III da NUTS ou a um nível inferior  

13. Portugal propõe que cinco zonas contíguas distintas sejam designadas elegíveis 
ao abrigo da derrogação prevista no n.º 3, alínea c), do artigo 87.º do Tratado CE 
para todo o período 2007-2013, em aplicação do disposto na alínea g) do ponto 
30 das OAR. Estas zonas são definidas por referência às Unidades 
Administrativas Locais (em seguida denominadas LAU2)8. 

                                                 
8  As Unidades Administrativas Locais (LAU, do inglês "Local Administrative Units") constituem as 

componentes básicas das regiões  NUTS. A nível local, foram definidos dois níveis de LAU. O nível 
superior das LAU (LAU1, anterior nível 4 da NUTS) é definido para a maioria, embora não para todos 



5 

14. Propõem-se quatro zonas contíguas distintas, a saber, “Setúbal”, “Palmela”, 
“Montijo” e “Alcochete”, constituídas por 24 LAU2, para serem designadas no 
âmbito da região de nível III da NUTS PT172 – Península de Setúbal. A outra 
zona comporta 4 LAU2 em “Vila Franca de Xira”, na região de nível III da 
NUTS PT171 – Grande Lisboa.  

15. O quadro a seguir enumera as zonas e a cobertura da população propostas tendo 
em vista um limite máximo de auxílio de 15%. 

Quadro III 

(*) Parcialmente coberta, inclui apenas as LAU2 de Alhandra, Alverca do Ribatejo, 
Castanheira do Ribatejo e Vila Franca de Xira. 

16. A definição precisa das zonas elegíveis com LAU2 susceptíveis de serem 
designadas para efeitos da derrogação prevista no n.º 3, alínea c), do artigo 87.º 
do Tratado CE para todo o período 2007-2013, bem como a respectiva 
intensidade de auxílio, figuram no Anexo à presente decisão.  

 
2.5. Supressão progressiva das regiões actualmente abrangidas pelo n.º 3, 

alínea c), do artigo 87.º 

17. Em conformidade com o ponto 95 das OAR, Portugal propõe que sejam 
designadas 13 zonas distintas pertencentes à “PT172 - Península de Setúbal” e à 
“PT171 - Grande Lisboa”9 como elegíveis para a supressão progressiva das 
zonas actualmente abrangidas pelo n.º 3, alínea c), do artigo 87.º do Tratado CE. 
As zonas e a cobertura da população designadas elegíveis para auxílios com 
finalidade regional no período de 1 de Janeiro de 2007 até 31 de Dezembro de 
2008, com um limite máximo de auxílio de 10%, são as seguintes:  

                                                                                                                                                 

os países. O segundo nível das LAU (anterior nível 5 da NUTS) engloba cerca de 112 000 municípios 
ou unidades equivalentes nos 25 Estados-Membros da UE (situação em 2005). O nível LAU2 
corresponde em Portugal às “freguesias”. Existem 4257 freguesias em Portugal. 

9  As zonas designadas na região da Grande Lisboa excluem a cidade de Lisboa, com uma população de 
584 857 habitantes.  

Zona Designação da zona População 

1512 Setúbal 113 934 
1508 Palmela 53 353 
1507 Montijo 39 168 
1502 Alcochete 13 010 
1114 Vila Franca de Xira (*) 61 991 
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Quadro IV 

(*) Refere-se apenas às zonas LAU2 de Vila Franca de Xira não incluídas no ponto 15 da presente decisão. 
Trata-se das freguesias de Cachoeiras, Calhandriz, Póvoa de Santa Iria, São João dos Montes, Vialonga, 
Sobralinho e Forte da Casa. 

18. Informações sobre as zonas elegíveis que comportam LAU2 propostas para 
serem designadas para efeitos da derrogação da supressão progressiva das 
regiões actualmente abrangidas pelo n.º 3, alínea c), do artigo 87.º, bem como as 
respectivas intensidades de auxílio, figuram no Anexo à presente decisão.  

2.6. Majorações a favor das PME 

19. Todos os limites máximos básicos de auxílio propostos, tal como descritos nos 
pontos 2.2 a 2.5 da presente decisão, dizem respeito a investimentos realizados 
por grandes empresas. Em relação às médias empresas10, este limites máximos 
de auxílio podem ser majorados11 em 10 pontos percentuais e, em relação às 
pequenas empresas12, em 20 pontos percentuais. 

3. APRECIAÇÃO 

3.1. Observações gerais  

20. Em conformidade com o Anexo V das OAR, cinco regiões portuguesas de nível 
II da NUTS são elegíveis para auxílios com finalidade regional ao abrigo da 
derrogação prevista no n.º 3, alínea a), do artigo 87.º do Tratado CE para todo o 
período 2007-2013: Norte, Centro, Alentejo, Açores e Madeira. Uma outra 
região de nível II da NUTS, o Algarve (região afectada pelo efeito estatístico), é 
elegível para auxílios regionais ao abrigo da derrogação prevista no n.º 3, alínea 

                                                 

10  Como definidas na Recomendação da Comissão de 6 de Maio de 2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36) ou em qualquer documento subsequente. 

11  Excepto em relação aos auxílios concedidos no sector dos transportes e aos auxílios a favor de grandes 
projectos de investimento. 

12  Idem nota 10. 

Código da zona  Designação da zona População 
1114 Vila Franca de Xira (*) 60 917 
1107 Loures 199 059 
1115 Amadora 175 872 
1510 Seixal 150 271 
1111 Sintra 363 749 
1503 Almada 160 825 
1110 Oeiras 162 128 
1105 Cascais 170 683 
1504 Barreiro 79 012 
1116 Odivelas 133 847 
1109 Mafra 54 358 
1511 Sesimbra 37 567 
1506 Moita 67 449 
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a), do artigo 87.º do Tratado CE para o período 2007-2010. No seu conjunto, 
estas regiões abrangem 73,9% da população portuguesa. Além disso, Portugal 
dispõe da possibilidade de designar mais 2,8% da sua população para ser 
elegível para auxílios regionais ao abrigo da derrogação prevista no n.º 3, alínea 
c), do artigo 87.º do Tratado CE.  

3.2. Regiões abrangidas pelo n.º 3, alínea a), do artigo 87.º do Tratado CE 
propostas para todo o período 2007-2013 

21. Em conformidade com o primeiro travessão do ponto 44 das OAR, o limite 
máximo de auxílio para as regiões abrangidas pelo n.º 3, alínea a), do artigo 87.º 
do Tratado CE não deve exceder 30% ESB para as regiões cujo PIB por 
habitante seja inferior a 75% e superior a 60% da média da UE-25, o que é o 
caso das regiões situadas ao nível II da NUTS, Norte, Centro e Alentejo, como 
se comprova pelo PIB por habitante respectivo, apresentado no Quadro I da 
presente decisão.  

22. Em conformidade com o ponto 17 das OAR, tendo em conta as desvantagens 
próprias com que se deparam devido ao seu afastamento e as limitações 
específicas de integração no mercado único, a Comissão considera que os 
auxílios regionais às regiões ultraperiféricas abrangidas pelo n.º 2 do artigo 
299.º do Tratado CE também beneficiam da derrogação prevista no n.º 3, alínea 
a), do artigo 87.º do Tratado CE, independentemente de o PIB por habitante 
destas regiões ser ou não inferior a 75% da média comunitária. Isto aplica-se às 
regiões de nível II da NUTS PT30 – Madeira e PT20 – Açores.  

23. Em conformidade com o primeiro travessão do ponto 44 das OAR, o limite 
máximo de auxílio para as regiões abrangidas pelo n.º 3, alínea a), do artigo 87.º 
do Tratado CE não deve exceder 30% ESB para as regiões cujo PIB por 
habitante seja inferior a 75% da média da UE-25 ou para as regiões 
ultraperiféricas cujo PIB por habitante seja mais elevado. Nos termos do ponto 
45 das OAR, as regiões ultraperiféricas podem beneficiar de uma majoração 
suplementar de 20% se o seu PIB por habitante for inferior a 75% da média da 
UE-25 e de 10% nos demais casos. O PIB por habitante da Madeira corresponde 
a 87,84% da média da UE-25. Consequentemente, o limite máximo de auxílio 
aplicável à região PT30 - Madeira é de 40%. O PIB por habitante da região 
PT20 – Açores é 61,61% da média UE-25. Consequentemente, o limite máximo 
de auxílio aplicável à região PT20 - Açores é de 50%. 

24. Em conformidade com o ponto 92 das OAR, nos casos em que a aplicação das 
referidas orientações provoque uma redução superior a 15 pontos percentuais 
nas intensidades máximas de auxílio, de líquido para bruto13, pode proceder-se a 
essa redução em duas fases, através de uma redução inicial de um mínimo de 10 
pontos percentuais em 1 de Janeiro de 2007 e o restante em 1 de Janeiro de 
2011. Será este o caso de algumas regiões situadas ao nível III da NUTS 
enumeradas no Quadro II. Consequentemente, os limites máximos de auxílio 
propostos para estas regiões respeitam as OAR. 

                                                 

13  Isto é, de 50% equivalente-subvenção líquido para 30% equivalente-subvenção bruto. 
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3.3. Outras regiões abrangidas pelo nº 3, alínea a), do artigo 87.º do Tratado 
CE: regiões afectadas pelo efeito estatístico  

25. O ponto 18 das OAR define as regiões afectadas pelo “efeito estatístico" como 
as regiões que se situam no nível II da NUTS, cujo PIB por habitante é superior 
a 75% da média da UE-25, mas inferior a 75% da média da UE-1514. Em 
Portugal é afectada a região situada ao nível II da NUTS PT15 – Algarve, uma 
vez que o seu PIB por habitante corresponde a 80,05% da média da UE-25.  

26. O ponto 19 das OAR prevê que estas regiões devem continuar a beneficiar da 
derrogação prevista no n.º 3, alínea a), do artigo 87.º do Tratado CE, a título 
transitório, até 31 de Dezembro de 2010. 

27. O ponto 20 das OAR prevê que a Comissão reapreciará a situação destas regiões 
com base na média de três anos dos dados mais recentes relativos ao PIB 
fornecidos pelo Eurostat. Se o PIB por habitante tiver diminuído para menos de 
75% da média da UE-25, as regiões em causa continuarão a ser elegíveis para a 
derrogação prevista no n.º 3, alínea a), do artigo 87.º do Tratado CE. Se tal não 
acontecer, as regiões afectadas pelo efeito estatístico tornar-se-ão elegíveis para 
auxílios ao abrigo da derrogação prevista no n.º 3, alínea c), do artigo 87.º a 
partir de 1 de Janeiro de 2011 até 31 de Dezembro de 2013.  

28. Em conformidade com o primeiro travessão do ponto 44 das OAR, a intensidade 
dos auxílios regionais não deve exceder 30% ESB para as regiões afectadas pelo 
efeito estatístico até 1 de Janeiro de 2011 e o ponto 46 das referidas orientações 
prevê que as regiões afectadas pelo efeito estatístico abrangidas pela derrogação 
prevista no n.º 3, alínea c), do artigo 87.º podem beneficiar, a partir de 1 de 
Janeiro de 2011, de uma intensidade máxima de auxílio de 20%. Assim, o limite 
máximo de auxílio proposto para esta região está em conformidade com as 
OAR. 

3.4. Regiões abrangidas pelo n.º 3, alínea c), do artigo 87.º do Tratado CE 

3.4.1. Observações gerais  

29. As OAR permitem que Portugal designe 2,8% da sua população como elegível 
para auxílios regionais em conformidade com a derrogação prevista no n.º 3, 
alínea c), do artigo 87.º do Tratado CE. Com base nos dados de 2002 que 
apontam para uma população total de 10 368 400 habitantes, a cobertura 
máxima admissível da população corresponde a 290 315 habitantes. A cobertura 
total da população proposta por Portugal ascende a 281 456 habitantes, nível 
que se situa abaixo deste limite máximo.   

                                                 
14  75 % da média do PIB por habitante da UE-15 corresponde, para os anos 2000-2002, a 82,2 % da 

média do PIB por habitante da UE-25.  
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3.4.2. Outras regiões abrangidas pelo n.º 3, alínea c), do artigo 87.º do 
Tratado CE designadas ao nível III da NUTS ou a um nível inferior 

3.4.2.1. Regiões designadas nos termos da alínea g) do ponto 30 
das OAR 

30. A alínea g) do ponto 30 das OAR estabelece que as regiões de nível III da 
NUTS ou partes dessas regiões adjacentes a uma região elegível para auxílios a 
título do n.º 3, alínea a), do artigo 87.º do Tratado CE podem ser designadas 
para efeitos de auxílios ao abrigo do n.º 3, alínea c), do artigo 87.º do Tratado 
CE. 

31. Portugal propôs cinco zonas elegíveis ao abrigo desta disposição para todo o 
período 2007-2013.  

32. Quatro destas zonas situam-se na região nível III da NUTS PT172 – Península 
de Setúbal, sendo cada uma adjacente a uma região elegível para auxílios a 
título do n.º 3, alínea a), do artigo 87.º do Tratado CE (PT18 – Alentejo), 
designadamente: 

– concelho de Setúbal; 

– concelho de Palmela; 

– concelho de Montijo; 

– concelho de Alcochete.  

33. A quinta zona é composta por parte do concelho de Vila Franca de Xira, que 
pertence à região de nível III da NUTS PT171 – Grande Lisboa, adjacente a 
duas regiões elegíveis para auxílios nos termos do n.º 3, alínea a), do artigo 87.º 
do Tratado CE (PT16 – Centro e PT18 – Alentejo).  

34. Estas cinco zonas são efectivamente adjacentes a uma região abrangida pelo 
n.º 3, alínea a), do artigo 87.º do Tratado CE. Por conseguinte, a designação das 
cinco zonas propostas encontra-se em conformidade com o disposto na alínea g) 
do ponto 30 das OAR.  

35. Nos termos do ponto 48 das OAR, as regiões (correspondentes ao nível III da 
NUTS ou a um nível inferior) adjacentes a uma região abrangida pelo n.º 3, 
alínea a), do artigo 87.º do Tratado CE e seleccionadas pelos Estados-Membros 
para beneficiarem do n.º 3, alínea c), do artigo 87.º do Tratado CE, podem 
sempre beneficiar de uma intensidade de auxílio de 15% ESB.   

36. Consequentemente, a intensidade de auxílio proposta de 15% para estas cinco 
zonas encontra-se em consonância com o ponto 48 das OAR.  

3.4.3. Supressão progressiva das regiões abrangidas pelo n.º 3, alínea c), 
do artigo 87.º do Tratado CE 

37. O ponto 95 das OAR estabelece que a fim de facilitar a transição harmoniosa 
das regiões que deixarão de ser elegíveis para auxílios ao investimento com 
finalidade regional, os Estados-Membros podem, excepcionalmente e até 31 de 
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Dezembro de 2008, designar mais regiões elegíveis para beneficiarem de 
auxílios regionais ao abrigo do n.º 3, alínea c), do artigo 87.º do Tratado CE. 

38. A região PT171 – Grande Lisboa era elegível para auxílios regionais nos termos 
do n.º 3, alínea c), do artigo 87.º do Tratado CE em 31 de Dezembro de 2006. 

39. Em conformidade com o Anexo V das OAR, a cobertura adicional a título 
transitório para o período 2007-2008 nos termos do n.º 3, alínea c), do artigo 
87.º do Tratado CE corresponde a 19,2% da população total de Portugal. 
Consequentemente, a cobertura da população proposta de 1 815 737 habitantes 
situa-se abaixo do limiar de 1 990 732 habitantes. 

40. Nos termos do ponto 95 das OAR, a intensidade de auxílio proposta para as 
regiões afectadas pela supressão progressiva das regiões abrangidas pelo n.º 3, 
alínea c), do artigo 87.º do Tratado CE não deve exceder 10%. 

41. Consequentemente, a intensidade máxima de auxílio proposta de 10% para as 
regiões afectadas pela supressão progressiva das regiões abrangidas pelo n.º 3, 
alínea c), do artigo 87.º do Tratado CE no período compreendido entre 1.1.2007 
e 31.12.2008 está em conformidade com o ponto 95 da OAR. 

3.5. Disposições gerais do mapa 

42. Em conformidade com o ponto 49 das OAR, exceptuando os auxílios 
concedidos ao sector dos transportes, todas as intensidades máximas de auxílio 
acima referidas podem ser majoradas de 10% ESB no que se refere aos auxílios 
às médias empresas e de 20% ESB no que diz respeito aos auxílios às pequenas 
empresas. Contudo, nos termos do ponto 67 das OAR, não são autorizadas 
majorações a favor das PME para projectos de investimento cujas despesas 
elegíveis excedam 50 milhões de euros.  

 
43. Na sequência da análise acima referida, as intensidades máximas de auxílio para 

os auxílios ao investimento com finalidade regional notificadas por Portugal 
para o período 2007-2013 encontram-se em conformidade com as intensidade 
máximas de auxílio admissíveis ao abrigo das OAR.  

 
44. A Comissão recorda que, nos termos do ponto 8 das OAR, estas intensidades 

máximas de auxílio aplicam-se à transformação e comercialização de produtos 
agrícolas, embora apenas na medida prevista pelas Orientações comunitárias 
para os auxílios estatais no sector agrícola15 ou outras orientações que as 
substituam. A Comissão recorda ainda que as novas Orientações comunitárias 
para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2007-2013 
entraram em vigor em 1 de Janeiro de 2007.16 

  
45. A Comissão toma nota dos seguintes compromissos assumidos pelas 

Autoridades portuguesas na notificação: 
                                                 
15  JO C 28 de 1.2.2000, p. 2. Rectificação publicada no JO C 232 de 12.8.2000 p. 17. 

16  JO C 319 de 27.12.2007. 
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(a) As Autoridades portuguesas confirmaram que apenas as regiões 
identificadas no mapa dos auxílios com finalidade regional publicado pela 
Comissão em conformidade com a presente notificação serão elegíveis 
para  auxílios ao investimento com finalidade regional em conformidade 
com as OAR ou com um regulamento de isenção por categoria em matéria 
de auxílios estatais relevante para efeitos de auxílios regionais. 

(b) As Autoridades portuguesas confirmaram que apenas serão elegíveis para 
auxílios às pequenas empresas recentemente criadas, conforme previsto na 
secção 6 (pontos 84-91) das OAR, as pequenas empresas que 
desenvolvam a sua actividade económica nas regiões identificadas no 
mapa dos auxílios com finalidade regional publicado pela Comissão em 
conformidade com a presente notificação. 

(c) As Autoridades portuguesas confirmaram que todos os auxílios ao 
investimento com finalidade regional respeitarão os limites máximos 
fixados para a região em causa no mapa dos auxílios com finalidade 
regional publicado pela Comissão em conformidade com a presente 
notificação. 

(d) As Autoridades portuguesas confirmaram que, em relação aos grandes 
projectos de investimento, os limites máximos fixados para a região em 
causa no mapa dos auxílios com finalidade regional publicado pela 
Comissão em conformidade com a presente notificação serão ajustados de 
acordo com a fórmula estabelecida no ponto 67 das OAR.  

(e) As Autoridades portuguesas confirmaram que todos os projectos de 
concessão de auxílios com finalidade regional serão notificados à 
Comissão em conformidade com o n.º 3 do artigo 88.º do Tratado CE, 
quer como regime de auxílios, quer a título de notificação individual, 
salvo se lhe for aplicável um regulamento de isenção por categoria em 
matéria de auxílios estatais. 

(f) As Autoridades portuguesas confirmaram que todos os grandes projectos 
de investimento em relação aos quais o montante de auxílio proposto 
exceda o montante de auxílio máximo admissível de que um investimento 
com despesas elegíveis de 100 milhões de euros pode beneficiar ao abrigo 
da tabela estabelecida no ponto 67 das OAR serão notificados 
individualmente à Comissão 

3.6. Medidas adequadas  

46. Por carta de 6 de Março de 2006, com a referência D/(06)234, a Comissão 
propôs medidas adequadas às Autoridades portuguesas com base nas quais, 
nomeadamente, a aplicação dos seus actuais regimes de auxílios com finalidade 
regional é limitada até 31 de Dezembro de 2006. As Autoridades portuguesas 
aceitaram estas medidas adequadas incondicionalmente por carta de 10 de Maio 
de 2006 (A/33613)17. 

                                                 

17  JO C 153 de 1.7.2006, p. 13. 
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4. DECISÃO 

47. Consequentemente, a Comissão decidiu o seguinte: 

– Considerar o mapa português dos auxílios com finalidade regional para 
2007-2013, conforme definido no Anexo, compatível com o Tratado CE, 
uma vez que preenche as condições enunciadas nas Orientações relativas 
aos auxílios estatais com finalidade regional para o período 2007-2013. 
Este mapa vigorará de 1 de Janeiro de 2007 até 31 de Dezembro de 2013.  

– Reexaminar em 2010 a posição da região afectada pelo efeito estatístico 
PT15 – Algarve em conformidade com as condições enunciadas no ponto 
20 das Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional 
para o período 2007-2013.  

– Publicar o mapa, tal como apresentado no Anexo à presente decisão, no 
Jornal Oficial da União Europeia. O texto integral da presente carta na 
língua que faz fé será publicado no seguinte sítio Web:  
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm 

Qualquer pedido relativo à presente carta deve ser enviado por carta registada ou 
por fax para o seguinte endereço: 

Comissão Europeia 
Direcção-Geral da Concorrência  
Direcção dos Auxílios Estatais 
Registo dos Auxílios Estatais 
B – 1049 Bruxelas 

Fax: 0032.2.296 12 42 

Com os melhores cumprimentos, 
Pela Comissão 

Neelie KROES 
Membro da Comissão 
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Anexo à Decisão relativa ao auxílio N 727/2006 

 
Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional para o período 

2007-2013  
(JO C 54 de 4.3.2006, p. 13) 

N727/2006 – PORTUGAL – Mapa nacional dos auxílios estatais com finalidade 
regional para 1.1.2007-31.12.2013 

(Aprovado pela Comissão em 07.02.2007 

 

) 

NUTS II  NUTS III 

Limites máximos aplicáveis aos 
auxílios ao investimento com 

finalidade regional1 (aplicáveis às 
grandes empresas) 

1. Regiões elegíveis para auxílio nos termos do n.º 3, alínea a), do artigo 87.º do 
Tratado CE durante todo o período 2007-2013

  1.1.2007-
31.12.2010 

1.1.2011-
31.12.2013 

Alto Trás-os-Montes 30 30 
Ave 30 30 
Cávado 30 30 
Douro 30 30 
Entre Douro e Vouga 30 30 
Grande Porto 30 30 
Minho Lima 30 30 

Norte 

Tâmega 30 30 
Baixo Mondego 30 30 
Baixo Vouga 30 30 
Beira Interior Norte 40 30 
Beira Interior Sul 40 30 
Cova da Beira 40 30 
Dão Lafões 36.5 30 
Pinhal Interior Norte 40 30 
Pinhal Interior Sul 40 30 
Pinhal Litoral 30 30 
Serra da Estrela 40 30 
Médio Tejo 30 30 

Centro 

Oeste 30 30 
Lezíria do Tejo 30 30 Alentejo 
Alto Alentejo 40 30 

                                                 

1  No que respeita aos projectos de investimento cujas despesas elegíveis não excedam 50 milhões 
de euros, este limite é majorado de dez pontos percentuais para as médias empresas e de vinte 
pontos percentuais para as pequenas empresas, tal como definidas na Recomendação da Comissão 
de 6 de Maio de 2003 relativa à definição de micro, pequenas e médias empresas (JO L 124 de 
20.5.2003, p. 36). Em relação aos grandes projectos de investimento cujas despesas elegíveis 
excedam 50 milhões de euros, este limite está sujeito ao ajustamento estabelecido no ponto 67 das 
Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional para o período 2007-2013. 
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Alentejo Central 40 30 
Alentejo Litoral 40 30 
Baixo Alentejo 40 30 

RA da Madeira RA da Madeira 52 40 
RA dos Açores RA dos Açores 52 50 
2. Regiões elegíveis para auxílio nos termos do n.º 3, alínea a), do artigo 87.º do 
Tratado CE até 31.12.20102   (regiões afectadas pelo efeito estatístico) 

Algarve Algarve 30 20 
3. Regiões elegíveis para auxílio nos termos do n.º 3, alínea c), do artigo 87.º do 
Tratado CE durante todo o período 2007-2013 

Grande Lisboa Vila Franca de Xira (Alhandra, Alverca do 
Ribatejo, Castanheira do Ribatejo, Vila 
Franca de Xira) 

15 15 

Setúbal 15 15 
Palmela 15 15 
Montijo 15 15 

P. de Setúbal 

Alcochete 15 15 
5. Regiões elegíveis para auxílio nos termos do n.º 3, alínea c), do artigo 87.º do 
Tratado CE no período 1.1.2007-31.12.2008, com um limite máximo de 10% 

Vila Franca de Xira (Cachoeiras, 
Calhandriz, Póvoa de Santa Iria, São João 
dos Montes, Vialonga, Sobralinho, Forte 
da Casa) 

10 

 

Mafra 10 
Loures 10 
Sintra 10 
Amadora 10 
Cascais 10 
Odivelas 10 

Grande Lisboa 

Oeiras 10 
Seixal 10 
Almada 10 
Barreiro 10 
Moita 10 

P. de Setúbal 

Sesimbra 10 
 

                                                 

2  Uma ou mais destas regiões poderão continuar a ser elegíveis nos termos do n.º 3, alínea a), do 
artigo 87.º e o limite máximo para o período 1.1.2011-31.12.2013 será majorado de 30% se o 
reexame a realizar em 2010 demonstrar que o PIB por habitante da região em causa desceu para 
níveis inferiores a 75% da média UE-25. 


