
 
 

POLÍTICA DA UE EM MATÉRIA DE AUXÍLIOS ESTATAIS: 
Regulamento geral de isenção por categoria 
Aplicável desde 29 de Agosto de 2008 até 31 de Dezembro de 2013 
 
 

 

Objectivos 
 

Simplificação e melhor orientação dos auxílios estatais 
para favorecer o crescimento e o emprego. Aprovação 
automática de 26 tipos de medidas de auxílio, permitindo 
aos  Estados-Membros poupar tempo na concessão de 
auxílios estatais.  
 
 

 Este novo regulamento - o Regulamento Geral de Isenção por Categoria (RGIC) - reduz os 
procedimentos inerentes à concessão de auxílios estatais, mediante o aumento, para 26, do 
número de categorias de auxílios que não têm de ser notificados à Comissão, bem como 
através da consolidação num texto único e da harmonização das regras previamente 
existentes em cinco regulamentos distintos.  
 
 As 26 categorias de auxílios estatais são as que trarão benefícios reais para a criação de 

emprego e a competitividade da Europa.  Assim, para além da redução dos encargos 
administrativos para as administrações públicas e a Comissão, o regulamento incentiva os 
Estados-Membros a utilizar os recursos limitados de forma mais eficaz.   
 

 Este RGIC é especialmente importante para as pequenas e médias empresas (PME), dado 
que as 26 medidas de auxílio abrangidas pelo regulamento podem ser concedidas às PME, 
sendo algumas mesmo especialmente concebidas para elas. 

 
 
………………………. 
 

"Estas novas regras estabelecem um quadro claro que permitirá aos Estados-Membros conceder auxílios a favor da 
criação de emprego, do reforço da competitividade e da melhoria do ambiente, sem qualquer intervenção da 

Comissão. A Comissão está assim a respeitar os compromissos que assumiu, em conformidade com o Plano de acção 
no domínio dos auxílios estatais e com a Lei das Pequenas Empresas, no sentido de permitir que os Estados-Membros 

concedam auxílios estatais adequados de forma mais rápida e mais simples."  
 

Neelie Kroes, Comissária europeia da concorrência. 
 
………………………………………………………………………… 
 

1       Princípios gerais do RGIC 
 
 Os auxílios que se enquadrem numa das 26 categorias do RGIC devem respeitar certas condições, por 

forma a assegurar que os auxílios contribuem para a criação de novas actividades que de outra forma 
não existiriam, e a promover o desenvolvimento económico, sem distorcer indevidamente a concorrência.  
 
 Quando estão reunidas essas condições, os auxílios podem ser imediatamente concedidos pelo 

Estado-Membro, sem notificação prévia da Comissão. Os Estados-Membros só têm de informar a 
Comissão -  através de um formulário de informação simples - e apenas após a concessão dos auxílios. 
 
  O regulamento aplica-se a formas "transparentes" de auxílios, ou seja,  subvenções e bonificações de 

taxas de juro, empréstimos em que o equivalente-subvenção bruto tem em consideração a taxa de 
referência, regimes de garantia, medidas fiscais (com um limite máximo) e alguns tipos de adiantamentos 
reembolsáveis.  



 O RGIC aplica-se quase a todos os sectores da economia, com excepção das pescas e aquicultura, da 
agricultura e de partes do sector do carvão. Estão igualmente excluídos os auxílios com finalidade regional 
a favor dos sectores do aço, construção naval e fibras sintéticas, bem como os regimes de auxílio com 
finalidade regional dirigidos a sectores específicos de actividade económica. Não se aplica às 
actividades relacionadas com a exportação ou com a utilização preferencial de produtos nacionais em 
detrimento de produtos importados. Não se aplica a auxílios pontuais a favor de grandes empresas (esta 
exclusão não se aplica aos auxílios regionais a favor do investimento e do emprego). 
 
 É possível cumular as diferentes medidas de auxílio previstas no RGIC, desde que se refiram a custos 

elegíveis identificáveis diferentes. A cumulação não é permitida nos casos em que, havendo sobreposição 
parcial ou total dos custos, tal cumulação provoque a ultrapassagem dos limites máximos de intensidade 
dos auxílios admissíveis nos termos do RGIC. 
 
 As medidas de auxílio não incluídas no RGIC continuam a poder ser autorizadas,  estando apenas sujeitas 

ao requisito tradicional de notificação: a Comissão examinará tais notificações com base nas orientações 
e enquadramentos existentes. 
 
 
………………………………………………………………………… 
 

2       Categorias de auxílios permitidos no âmbito do RGIC 
 
Podem ser concedidas, por força do RGIC, as seguintes categorias de auxílios, até aos montantes 
máximos de auxílio definidos pelo regulamento. 
 

2.1      Auxílios exclusivamente destinados às PME 
 
Auxílios às pequenas e médias empresas  
Além das categorias de auxílios disponíveis para todas as empresas, existem vários tipos de auxílios que 
foram especificamente concebidos para ajudar as PME a superar as deficiências do mercado específicas 
com que se confrontem. As PME podem ser subvencionadas nas várias fases do seu desenvolvimento.  
 

 Auxílios ao investimento e ao emprego a favor das PME  
 Serviços de consultoria para as PME 
 Auxílios à participação das PME em feiras  

 
Auxílios sob forma de capital de risco 
O capital de risco é um instrumento importante para o financiamento das PME. O RGIC isenta de 
notificação os auxílios a favor do capital de risco sob a forma de constituição de fundos privados de 
investimento mobiliário nos quais o Estado seja parceiro, investidor ou participante, mesmo que em termos 
menos vantajosos do que os outros investidores. O fundo de investimento beneficiário pode financiar até 
1,5 milhões de euros por empresa, por cada período de doze meses. 
 
Auxílios a favor da promoção do espírito empresarial feminino 
O RGIC permite aos Estados-Membros apoiar as pequenas empresas recém-criadas por empresárias, por 
forma a permitir-lhes superar as deficiências do mercado específicas com que se confrontem, 
nomeadamente a nível do acesso ao financiamento. O regulamento permite financiar diferentes tipos de 
custos de funcionamento, incluindo despesas de guarda de crianças e ascendentes. 
 

2.2      Auxílios para todas as empresas 
 
Auxílios à investigação e desenvolvimento e à inovação (I&D e Inovação) 
Para além das categorias mais tradicionais de auxílios à I&D, o RGIC inclui  igualmente uma série de 
medidas de inovação para promover a competitividade da indústria europeia através do aumento das 
despesas com I&D e Inovação. 
 

 Auxílios para projectos de investigação e desenvolvimento  
 Auxílios para estudos de viabilidade técnica  
 Auxílios destinados a cobrir as despesas com direitos de propriedade industrial das PME  
 Auxílios a jovens empresas inovadoras 
 Auxílios para serviços de consultoria em inovação e para serviços de apoio à inovação 



 Auxílios ao destacamento temporário de pessoal altamente qualificado  
 Auxílios à investigação e desenvolvimento nos sectores agrícola e das pescas 

 
Auxílios a favor do ambiente  
O RGIC facilita a concessão, por parte das autoridades nacionais, de um grande número de auxílios a 
favor da protecção ambiental ou relativos às alterações climáticas,  
 

 Auxílios ao investimento destinado a superar as normas comunitárias em matéria de 
protecção do ambiente  
 Auxílios à aquisição de veículos de transporte que superam as normas comunitárias em 

matéria de protecção do ambiente  
 Auxílios à adaptação precoce a futuras normas comunitárias aplicáveis às PME  
 Auxílios ao investimento a favor de medidas de poupança de energia 
 Auxílios ao investimento a favor da co-geração de elevada eficiência 
 Auxílios ao investimento a favor da promoção das energias renováveis 
 Auxílios a favor de estudos ambientais 
 Auxílios sob a forma de reduções dos impostos ambientais 

 
Auxílios com finalidade regional 
Os auxílios nacionais com finalidade regional promovem a coesão económica, social e territorial da UE, 
contrabalançando as desvantagens das regiões desfavorecidas.  
 

 Auxílios regionais a favor do investimento e do emprego  
 Auxílios às pequenas empresas recentemente criadas nas regiões assistidas  

 
Auxílios à formação 
O regulamento autoriza os auxílios às acções de formação geral e específica. 
 

 
Auxílios a favor de trabalhadores desfavorecidos e com deficiência  
O RGIC abrange os auxílios que incentivam as empresas a contratar trabalhadores com deficiência ou 
desfavorecidos   
 

 Auxílios à contratação de trabalhadores desfavorecidos sob a forma de subvenções salariais  
 Auxílios à contratação de trabalhadores com deficiência sob a forma de subvenções salariais  
 Auxílios sob a forma de compensação dos custos adicionais decorrentes do emprego de 

trabalhadores com deficiência  
 
 
………………………………………………………………………… 
 

3       Como obter os auxílios estatais autorizados pelo RGIC? 
 
O RGIC aplica-se aos auxílios concedidos pelos Estados-Membros e não pela Comissão. Para obter tais 
auxílios, as empresas devem contactar as administrações públicas a nível nacional ou regional/local. 
 
 

     
 
 
 
 

O texto integral do RGIC pode ser consultado no seguinte endereço: 

Regulamento (CE) n.º 800/2008 da Comissão, de 6 de Agosto de 2008 , que declara certas 
categorias de auxílios compatíveis com o mercado comum, em aplicação dos artigos 87.º e 

88.º do Tratado  
Jornal Oficial L 241 de 9.8.2008, p. 3. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

 Para mais informações sobre o presente regulamento, queira contactar  a Direcção-Geral da 
Concorrência da Comissão Europeia, Unidade A3 - Política e controlo dos auxílios estatais. 

 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm


Para mais informações sobre as regras relativas aos auxílios estatais: 

Vademecum "regras comunitárias em matéria de auxílios estatais" 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html 

Manual das regras em matéria de auxílios estatais para as PME 
 (a publicar brevemente) 

Auxílios estatais: o que permitem as regras da UE – resenha geral 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 

Auxílios estatais: perguntas mais frequentes sobre as regras da UE 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 
 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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