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Comunicação relativa a um procedimento simplificado de tratamento de determinados 
tipos de auxílios estatais   
Resumo para o cidadão 

 
A Comissão Europeia propõe um procedimento simplificado para o 
tratamento de determinados tipos de auxílios estatais  
 
Nos casos simples, os Estados-Membros devem receber uma decisão de autorização no 
prazo acelerado de 1 mês após a notificação  
 
 
1. POR QUE MOTIVO A COMISSÃO EXAMINA OS AUXÍLIOS ESTATAIS? 
 
Os auxílios estatais podem ser muito úteis para a sociedade. Quando utilizados judiciosamente, 
contribuem para melhorar o ambiente, intensificar a investigação e desenvolvimento e aumentar 
as qualificações dos trabalhadores, proporcionando uma economia mais sã e um nível de vida 
mais elevado. Contudo, se forem mal utilizadas, as subvenções estatais têm frequentemente 
efeitos prejudiciais e indesejáveis. Ao contribuírem para manter artificialmente no mercado 
empresas não eficientes, implicam muitas vezes preços mais elevados para os consumidores e 
podem prejudicar as empresas mais eficientes devido às vantagens desleais que as empresas 
subvencionadas recebem. As empresas podem também criar conflitos entre os diversos governos, 
ao ameaçarem transferir os seus investimentos para o país que lhes oferece maiores subvenções, o 
que faz aumentar os custos para os contribuintes. 
 
Por estes motivos, a Comissão está determinada a controlar rigorosamente as despesas com 
auxílios estatais e tem poderes para impedir a concessão de auxílios prejudiciais. Tal significa 
que a Comissão analisa anualmente centenas de projectos de auxílios estatais, muitos dos quais 
relativamente simples porque satisfazem as condições previstas nas regras em matéria de auxílios 
estatais ou porque estão em conformidade com a prática da Comissão. Em 2008, a Comissão 
concebeu um novo sistema destinado a promover os tipos adequados de auxílios estatais, 
isentando-os dos requisitos de notificação e de exame. É igualmente importante que os restantes 
casos sejam tratados de forma eficiente e justa.  Todavia, a adopção pela Comissão das decisões 
de autorização dos auxílios estatais demora em média 5 meses, devido a uma certa falta de 
disciplina tanto por parte da Comissão como dos Estados-Membros.       
 
2. QUAL O CONTRIBUTO DA NOVA COMUNICAÇÃO PARA ACELERAR AS DECISÕES?  
 
A Comissão deseja garantir que os auxílios que são claramente compatíveis são autorizados o 
mais rapidamente possível após o envio de uma notificação completa pelo Estado-Membro. O 
estabelecimento de contactos entre o Estado-Membro e a Comissão na fase de pré-notificação 
deverá permitir uma troca de informações mais eficiente. A comunicação proposta apresenta uma 
lista ilustrativa de medidas de auxílio, incluindo certos auxílios a favor das PME, auxílios à 
protecção do ambiente, auxílios à inovação e auxílios de emergência e à reestruturação que, em 
princípio, se prestam à aplicação do procedimento simplificado.  
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Este novo procedimento deverá revelar-se não só mais rápido mas também mais transparente. Os 
interessados terão uma nova oportunidade para apresentarem observações sobre o auxílio estatal 
projectado quando é publicado um resumo no sítio Web da Comissão. 
 
3. QUEM SERÁ BENEFICIADO?  
 
A comunicação deverá beneficiar tanto os Estados-Membros como os beneficiários dos auxílios 
uma vez que, nos casos simples, obterão as decisões de autorização mais rapidamente. Deverá 
igualmente beneficiar outros interessados, porque terão a possibilidade de expressar as suas 
preocupações antes de a Comissão adoptar uma posição final.      
  
4. QUANDO PRODUZIRÁ EFEITOS A NOVA COMUNICAÇÃO? 
 
A comunicação foi adoptada pela Comissão em 29 de Abril de 2009 e deve entrar em vigor antes 
do Verão.   
 


