
Reexame das Orientações comunitárias relativas aos auxílios estatais
com finalidade regional � documento de consulta preliminar destinado
aos peritos nos Estados-Membros.

1. Introdução

Os mapas de auxílios dos Estados-Membros em que são indicadas as regiões elegíveis
para efeitos de auxílios regionais em aplicação do nº 3, alíneas a) e c), do artigo 87º do
Tratado CE, deixarão de vigorar em 31.12.20061. Os referidos mapas foram elaborados
com base nas Orientações comunitárias relativas aos auxílios estatais com finalidade
regional2 (em seguida denominadas Orientações).
Por carta de 2 de Abril de 20033, a Comissão informou os Estados-Membros de que
havia decidido proceder a um reexame das referidas Orientações. Os Estados-Membros
foram convidados a apresentar eventuais comentários, observações ou informações que
considerassem úteis para assistir a Comissão na preparação do referido reexame.

As observações recebidas dos Estados-Membros existentes e novos, bem como do
Órgão de Fiscalização da AECL, foram colocadas à disposição dos demais Estados-
Membros através da rede CIRCA. Dois estudos preparatórios encomendados pela DG
Concorrência sobre as áreas assistidas ao abrigo do nº 3, alínea c), do artigo 87º podem
ser igualmente consultados nesta rede. Um desses estudos apresenta uma panorâmica
geral da metodologia e dos indicadores utilizados pelos Estados-Membros para
determinarem os seus mapas de auxílios para o período 2000-2006, bem como sinopses
de uma série de estudos sobre a eficiência e a eficácia das escolhas efectuadas. O outro
estudo examina diversos instrumentos de auxílio susceptíveis de serem úteis nas regiões
elegíveis para efeitos do nº 3, alínea c), do artigo 87º após 2006.

Nos seus comentários transmitidos à Comissão, vários Estados-Membros referiram-se
aos objectivos formulados nomeadamente pelos Conselhos Europeus de Lisboa,
Gotemburgo e Barcelona no que diz respeito à competitividade, ao desenvolvimento
sustentável e à necessidade de melhor orientar os auxílios estatais tendo em vista a
prossecução desses objectivos. Os Estados-Membros sublinharam igualmente os
vínculos existentes entre os auxílios nacionais destinados a promover o
desenvolvimento regional e o financiamento comunitário concedido com esta mesma
finalidade.
A DG Concorrência concorda plenamente com estas observações.

1.1. As Orientações e as conclusões dos Conselhos Europeus

O Conselho Europeu de Lisboa lançou um apelo para que a Europa se tornasse no
espaço económico mais dinâmico e competitivo do mundo baseado no conhecimento,
tendo formulados objectivos com vista a alcançar esta meta ambiciosa. O Conselho
Europeu de Gotemburgo alargou estes objectivos e acrescentou o conceito de

                                                
1 Os mapas de auxílio dos novos Estados-Membros são susceptíveis de serem considerados como auxílios
existentes a partir da data de adesão, e vigorarão igualmente até 31.12.2006.
2 JOCE C 74 de 10.3.1998, p. 9, com a última redacção que lhe foi dada pelo JOCE C 285 de 9.9.2000, p.
5.
3 Ver igualmente a Comunicação publicada no JOCE C 110 de 8.5.2003, p. 24.



sustentabilidade, incluindo a coesão. O Conselho Europeu de Estocolmo apelou para
uma redução do nível de auxílios estatais concedidos �tendo em conta a necessidade de
reorientar os auxílios para objectivos horizontais de interesse comum, incluindo os
objectivos de coesão.� O Conselho Europeu de Barcelona renovou �o seu apelo aos
Estados Membros para que reduzam, até 2003 e daí por diante, o volume global dos
auxílios estatais em termos de percentagem do PIB, e reorientem esses auxílios para
objectivos horizontais de interesse comum, incluindo a coesão económica e social, com
vista a deficiências de mercado bem determinadas. Menos e mais bem orientados
auxílios estatais constituem um elemento-chave de uma concorrência efectiva�.

A aplicação destas conclusões aos auxílios estatais com finalidade regional suscita duas
questões importantes:
A concessão de auxílios ao investimento inicial e à criação de emprego daí decorrente
constitui efectivamente a forma mais eficaz de promover a coesão?
É possível reduzir os níveis de auxílio autorizados ao abrigo das actuais Orientações
sem reduzir a respectiva eficácia?

No intuito de responder à primeira pergunta, a DG Concorrência examinou uma série de
estudos sobre a eficácia dos auxílios ao investimento. As conclusões destes estudos não
são muito homogéneas. Alguns estudos indicam que o grau de eficácia desses auxílios
pode não ser elevado, dado que a maioria dos investimentos teria sido igualmente
realizada na ausência do auxílio. Outros estudos referem que estes auxílios produzem
alguns efeitos, pelo menos no que se refere ao momento de realização do investimento e
à sua localização. As preocupações manifestadas por vários Estados-Membros quanto a
eventuais efeitos de deslocalização resultantes desses auxílios parecem igualmente
indicar que os mesmos consideram que os auxílios ao investimento também
influenciam, entre outros factores, as decisões tomadas em matéria de investimento.
A DG Concorrência considera que, nas regiões menos favorecidas da UE, os auxílios ao
investimento a favor de grandes empresas e PME podem contribuir para o
desenvolvimento regional. Em relação a outras regiões, os efeitos benéficos dos auxílios
ao investimento são mais questionáveis. Tal deve-se ao facto de as dificuldades
defrontadas por essas regiões serem susceptíveis de assumir uma natureza distinta, em
relação às quais as soluções mais adequadas consistiriam num investimento em recursos
humanos ou na criação de um quadro mais favorável às empresas. A solução mais
adequada encontrar-se-á frequentemente fora do domínio dos auxílios estatais.

No que se refere à segunda pergunta, a DG Concorrência faz notar que diversos
Estados-Membros são favoráveis à redução das intensidades de auxílio, nomeadamente
sempre que os beneficiários de tais auxílios sejam grandes empresas. Foi igualmente
manifestado um desejo de integração das novas Orientações e do Enquadramento
multissectorial. A DG Concorrência observa que os Enquadramentos multissectoriais de
1998 e 2002 contribuíram para uma diminuição das intensidades de auxílio a favor de
grandes projectos de investimento. Mas seria possível envidar mais esforços mediante a
redução dos limites de auxílio em todo o território da UE, assegurando simultaneamente
uma maior diferenciação do que a actualmente existente entre as categorias das regiões
menos favorecidas.



1.2 As Orientações e o Terceiro Relatório sobre a coesão

Nas suas conclusões, o Terceiro Relatório sobre a coesão propõe organizar a futura
política de coesão em torno de três objectivos principais: convergência, competitividade
regional e emprego, e cooperação territorial europeia.

O objectivo da convergência será promovido mediante o fomento do crescimento e da
criação de emprego nas regiões e nos Estados-Membros menos desenvolvidos. O
Terceiro Relatório sobre a coesão indica, além disso, que essas regiões devem ser
elegíveis para efeitos das derrogações previstas no nº 3, alíneas a) e c), do artigo 87º, de
modo a permitir que os Estados-Membros concedam auxílios ao desenvolvimento
regional a nível nacional de forma plenamente consentânea com o financiamento
comunitário.

O objectivo da competitividade regional e do emprego será promovido mediante o apoio
a um número limitado de domínios de intervenção: inovação e economia do
conhecimento, ambiente e prevenção de riscos, acessibilidade e serviços de interesse
económico geral. Neste contexto, o FEDER estabeleceria uma distinção do ponto de
vista financeiro entre as regiões que são actualmente elegíveis para efeitos do Objectivo
1 mas que deixarão de ser elegíveis para efeitos do futuro objectivo de �convergência�,
e as outras regiões.
A DG Concorrência entende que deve ser estabelecida uma distinção semelhante entre
as regiões nos termos do nº 3, alínea c), do artigo 87º, atendendo à situação da primeira
categoria que continua a ser muito frágil. Em consonância com as actuais Orientações,
as regiões anteriormente abrangidas pelo nº 3, alínea a), do artigo 87º, devem ser
elegíveis para efeitos dos auxílios ao desenvolvimento regional ao abrigo da derrogação
prevista no nº 3, alínea c), do artigo 87º. Nas restantes regiões, continuarão todavia a
poder ser concedidos auxílios destinados a promover os domínios de intervenção
enumerados no Terceiro Relatório sobre a coesão. Quando necessário, as regras
horizontais aplicáveis a esse tipo de auxílios serão reexaminadas a fim de assegurar a
plena coerência entre os auxílios estatais e o financiamento comunitário.

O objectivo da cooperação territorial europeia será promovido dando ênfase a
programas integrados destinados a prosseguir as prioridades comunitárias fundamentais
associadas às agendas de Lisboa e Gotemburgo. Na medida em que esses programas
envolvam auxílios estatais, tais auxílios devem ser igualmente consentâneos com as
regras horizontais aplicáveis.

A DG Concorrência observa que o reexame das Orientações e as conclusões sobre a
futura política de coesão propiciam uma oportunidade única para assegurar a plena
coerência entre estes dois vectores. Embora actualmente4 se verifique um grau de
coerência muito elevado entre o Objectivo 1 e o nº 3, alínea a), do artigo 87º, existem
diferenças significativas entre as áreas elegíveis para efeitos do Objectivo 2 e as áreas
elegíveis nos termos do nº 3, alínea c), do artigo 87º. A escolha de uma abordagem
temática em detrimento de uma abordagem baseada em áreas geográficas seleccionadas
(ou seja, assente num mapa) permite assegurar a coerência entre a política regional e a
política da concorrência, tanto mais quanto os temas escolhidos decorrem de objectivos

                                                
4 Comunicação da Comissão aos Estados-Membros sobre a política regional e a política de concorrência
� Reforçar a respectiva concentração e coerência (JOCE C 90 de 26.3.1998, p. 7).



comuns a ambas as políticas, enunciados por sucessivos Conselhos Europeus, conforme
referido no ponto 1.1.

2. Estatuto do documento de consulta

Na preparação do presente reexame, a DG Concorrência baseou-se nas seguintes
informações:
• Conclusões dos Conselhos Europeus sobre os auxílios estatais e a política de coesão,

designadamente, o apelo para uma redução do nível de auxílios e a para a sua
reorientação para os objectivos definidos pelos referidos Conselhos (ver ponto 1.1);

• Comentários apresentados pelos Estados-Membros;
• Conclusões das reuniões informais dos Conselhos de Halkidiki de 16.5.2003 e de

Roma de 20.10.2003;
• Experiência adquirida pela Comissão no âmbito das actuais Orientações, mapas de

auxílio e regimes de auxílio;
• Publicações (inquéritos, estudos e documentos académicos) sobre os aspectos

económicos e a eficácia dos auxílios com finalidade regional;
• Terceiro Relatório sobre a coesão, adoptado pela Comissão em 18.2.2004 (ver ponto

1.2).

Na fase actual, a DG Concorrência não tenciona apresentar um projecto completo de
novas Orientações. O presente documento contém apenas uma descrição da abordagem
adoptada pela DG Concorrência, bem como um esboço das novas Orientações. Uma vez
que tal abordagem pressupõe alterações a nível da política prosseguida e dado que a
Comissão se encontra empenhada em cooperar estreitamente com os Estados-Membros
no âmbito deste exercício difícil, é considerado importante proceder a consultas nesta
fase precoce.

Em princípio, as novas Orientações serão aplicáveis a partir de 1.1.2007 até 31.12.2013.

3. Áreas elegíveis ao abrigo da derrogação prevista no nº3, alínea a) do artigo 87º
do Tratado CE

O nº 3, alínea a), do artigo 87º) prevê que �os auxílios destinados a promover o
desenvolvimento económico de regiões em que o nível de vida seja anormalmente baixo
ou em que exista grave situação de subemprego� podem ser considerados compatíveis
com o mercado comum.
Actualmente, as regiões abrangidas pelo nº 3, alínea a), do artigo 87º) são definidas
como regiões NUTS de nível II, cujo PIB per capita (medido em termos de paridade de
poder de compra) é inferior a 75% da média da UE (ponto 3.5 das Orientações). Este
critério de elegibilidade é igualmente utilizado para definir as regiões do Objectivo 15.

                                                
5 Desde 2000, as anteriores regiões do Objectivo  6 (áreas de baixa densidade populacional) passaram a
ser igualmente incluídas na lista de regiões do Objectivo 1. Apesar de apresentarem então um PIB per
capita inferior a 75% da média comunitária, as regiões ultraperiféricas (Madeira, Açores, Ilhas Canárias e
departamentos ultramarinos franceses) também beneficiam, enquanto tal, do estatuto de regiões elegíveis
para efeitos do Objectivo 1.



Após o alargamento, a maioria das regiões nos novos Estados-Membros apresentarão
um PIB per capita bastante inferior à média da UE composta por 25 países (�UE-25�),
pelo que continuarão a ser elegíveis para efeitos do disposto no nº 3, alínea a), do artigo
87º.

Proposta para as novas Orientações:

A DG Concorrência propõe manter o limiar de 75% para as regiões abrangidas pelo nº
3, alínea a), do artigo 87º). Deste modo, as regiões com um PIB per capita inferior a
75% da média da UE-25 serão elegíveis para efeitos da referida derrogação.

Ao abrigo das actuais Orientações, as intensidades de auxílio para as grandes empresas
nas regiões abrangidas pelo n º 3, alínea a), do artigo 87º) são fixadas em 40% ou 50%
líquidos e até 65% líquidos nas áreas ultraperiféricas mais pobres. As PME podem
beneficiar de uma majoração de 15% brutos.

No intuito de respeitar as conclusões do Conselho Europeu no que diz respeito à
redução e reorientação dos auxílios e atendendo aos comentários recebidos de vários
Estados-Membros, a DG Concorrência é da opinião que estes limites de auxílio são
demasiado elevados. Propõe manter  três categorias, mas com limites de auxílio mais
reduzidos. A primeira categoria seria composta por regiões NUTS II cujo PIB per capita
não atingisse 50% da média UE � 25, a segunda por regiões que não alcançassem 60% e
a terceira por regiões que não atingissem 75%. As intensidades de auxílio
correspondentes para as grandes empresas seriam fixadas em 50%, 40% e 30% em
termos de equivalente-subvenção bruto (ver igualmente ponto 9), com majorações de
10% brutos para as médias empresas e 20% para as pequenas empresas. As áreas
ultraperiféricas que preenchessem o critério de um PIB per capita inferior a 75%, sendo
assim elegíveis nos termos do n º 3, alínea a), do artigo 87º), poderiam beneficiar de
uma majoração de 10%, o que as colocaria numa categoria �mais elevada�. Todas as
áreas ultraperiféricas continuariam igualmente a dispor de acesso a auxílios ao
funcionamento para suprir as deficiências a que se refere o nº 2 do artigo 299º do
Tratado CE. Os auxílios ao funcionamento noutras áreas abrangidas pelo nº 3, alínea a),
do artigo 87º), à excepção dos auxílios destinados a cobrir os custos de transporte
adicionais nas regiões de baixa densidade populacional, só podem ser aceites por um
período limitado e com uma intensidade decrescente, em casos excepcionais e com vista
a superar novos obstáculos específicos ao seu desenvolvimento.

4. Regiões �escolhidas� elegíveis para efeitos do nº3, alínea c), do artigo 87º do
Tratado CE

As actuais Orientações estabelecem disposições transitórias específicas no que diz
respeito às regiões que perdem o estatuto de áreas abrangidas pelo nº3, alínea a), do
artigo 87º. O Anexo III das Orientações garante que os limites máximos de população
de cada Estado-Membro serão, caso necessário, corrigidos a fim de assegurar que sejam
suficientemente elevados para �incluir o conjunto das regiões que acabam de perder o
direito à derrogação do nº 3, alínea a), do artigo 87º�6. Ao abrigo das Orientações em

                                                
6 Além disso, o ponto 5.7 das Orientações prevê uma redução progressiva dos limites da intensidade de
auxílio nas regiões que perdem o direito à derrogação prevista no nº 3, alínea a), do artigo 87º.



vigor, essas regiões não foram identificadas e os Estados-Membros dispunham da
possibilidade de não propor regiões (ou partes de regiões) anteriormente abrangidas
pelo nº 3, alínea a), do artigo 87º para efeitos nº 3, alínea c), do artigo 87º7.

4.1. Regiões que perdem o direito à derrogação prevista no nº 3, alínea a), do artigo 87º
devido aos efeitos do alargamento

Na sequência do alargamento, o PIB per capita médio da União diminuirá de forma
significativa. Em consequência, o PIB per capita de um grande número de regiões
actualmente abrangidas pelo nº 3, alínea a), do artigo 87º excederá o limiar de 75% da
média UE-25. Por conseguinte, deixarão de ser elegíveis para efeitos do disposto no nº
3, alínea a), do artigo 87º.

Proposta para as novas Orientações:

Estas regiões8 serão incluídas no mapa de auxílios nos termos do nº 3, alínea c), do
artigo 87º, com uma intensidade de auxílio de 30% brutos para as grandes empresas, o
que corresponde à intensidade de teriam beneficiado em aplicação do nº 3, alínea a) do
artigo 87° sido aplicável sem os efeitos estatísticos do alargamento. Durante o período
abrangido pelo mapa de auxílios, a intensidade máxima será reduzida para 20% brutos.
Serão aplicáveis majorações de 10% brutos para as médias empresas e de 20% brutos
para as pequenas empresas. As regiões ultraperiféricas poderão igualmente beneficiar de
uma majoração de 10%.

4.2. Regiões que perdem o direito à derrogação prevista no n º 3, alínea a), do artigo
87º) por razões económicas

Algumas regiões abrangidas pelo nº 3, alínea a), do artigo 87º deixarão de ser elegíveis,
mesmo num cenário UE-15, devido ao facto de o seu PIB per capita ter alcançado ou
excedido 75% do PIB per capita médio dos actuais Estados-Membros.

Proposta para as novas Orientações:

Tais regiões serão incluídas no mapa de auxílios nos termos do nº 3, alínea c), do artigo
87º, com uma intensidade de 20% brutos para as grandes empresas e majorações de
10% e 20% brutos para as médias e pequenas empresas, respectivamente.

4.3. Regiões ultraperiféricas

Actualmente, todas as regiões ultraperiféricas são elegíveis para efeitos do nº 3, alínea
a), do artigo 87º). Algumas das regiões em causa deixarão de ser elegíveis para efeitos
desta derrogação após 2006 devido ao �efeito estatístico� ou em virtude do seu próprio
desenvolvimento.

                                                
7 A única excepção é a Irlanda do Norte, que é especificamente mencionada nas Orientações, nota nº 44.
A situação particular da Irlanda do Norte terá que ser reavaliada.
8 Certas regiões NUTS II, tais como Hainaut na Bélgica, não dispunham do direito à derrogação prevista
no nº 3, alínea a), do artigo 87º em 2000-2006 mas, de acordo com os dados estatísticos disponíveis,
poderiam ser elegíveis para esse efeito após 2006 num contexto UE-15. Propõe-se que essas regiões
sejam tratadas da mesma forma que as outras regiões afectadas pelo �efeito estatístico�.



Proposta para as novas Orientações:

Em conformidade com as conclusões do Terceiro Relatório sobre a coesão, as regiões
ultraperiféricas definidas no nº 2 do artigo 299° do Tratado que perderem o direito à
derrogação prevista no nº 3, alínea a), do artigo 87º) serão tratadas da mesma forma que
as regiões referidas no ponto 4.1. Em especial, serão incluídas no mapa de auxílios nos
termos do nº 3, alínea c), do artigo 87º com uma intensidade de 40% brutos para as
grandes empresas, o que corresponde à intensidade aplicável às regiões ultraperiféricas
mais prósperas abrangidas pelo nº 3, alínea a), do artigo 87º). Durante o período
abrangido pelo mapa de auxílios, a intensidade máxima será reduzida para 30% brutos.
Serão aplicáveis majorações de 10% brutos para as médias empresas e de 20% brutos
para as pequenas empresas. Além disso, essas regiões ultraperiféricas continuarão a
dispor de acesso aos auxílios ao funcionamento para suprir as  deficiências a que se
refere o nº 2 do artigo 299º do Tratado CE.

4.4. Áreas de baixa densidade populacional

As regiões de baixa densidade populacional, conforme definidas nas actuais
Orientações9, beneficiam actualmente de um limite de auxílio de 30% líquidos10, salvo
se preencherem o critério do PIB per capita de 75%. Os auxílios ao funcionamento
destinados a cobrir os custos adicionais de transporte são igualmente autorizados.

Proposta para as novas Orientações:

As regiões de baixa densidade populacional serão incluídas no mapa de auxílios nos
termos do nº 3, alínea c), do artigo 87º, com uma intensidade de 20% brutos para as
grandes empresas11, salvo se forem já abrangidas por uma das disposições anteriores.
Poderão continuar a ser concedidos auxílios ao transporte, tal como anteriormente.
Em relação às áreas árcticas caracterizadas por um despovoamento contínuo, a
Comissão pode autorizar outros tipos de auxílios ao funcionamento sempre que tais
auxílios sejam necessários para impedir esse despovoamento e na condição de não
afectarem adversamente as condições comerciais numa medida contrária ao interesse
comum.

5. Cobertura da população da UE

Em termos de percentagens da população da UE-25 que viverão nas futuras regiões
abrangidas pelo nº 3, alínea a), do artigo 87º) e nas regiões �escolhidas� nos termos do
nº 3, alínea c), do artigo 87º, conforme definidas nos pontos 3 e 4, pode ser apresentada
a seguinte panorâmica geral12:

• Nível de vida anormalmente baixo: 27,11%
• Outras regiões ultraperiféricas:   0,43%

                                                
9 Regiões NUTS III com menos de 12,5 habitantes por km².
10 Sem a possibilidade de uma majoração para as PME.
11 Mas sem a possibilidade de majorações de 10% e 20% brutos para as médias e pequenas empresas,
respectivamente.
12 Estatísticas relativas aos três últimos anos disponíveis (1999-2001). Por conseguinte, esta situação pode
vir a alterar-se.



• Regiões afectadas pelo efeito estatístico:   4,18%
• Regiões em crescimento económico:       2,71%
• Outras áreas de baixa densidade populacional:   0,41%

A população da UE-25 que vive nas regiões seleccionadas nos termos do nº 3, alíneas a)
e c), do artigo 87º) representaria assim 34,84% da população total.

6. Outras regiões que defrontam dificuldades

Fora das áreas assistidas nos termos do nº 3, alíneas a) e c), do artigo 87º, podem
verificar-se problemas específicos de natureza geográfica, demográfica ou
sócio-económica. Podem ser frequentemente encontradas soluções fora do contexto dos
auxílios estatais. Mas a DG Concorrência reconhece que os Estados-Membros devem
continuar a dispor de uma certa margem de manobra tendo em vista a prossecução de
uma política regional a nível nacional nessas regiões. No entanto, em consonância com
as conclusões dos Conselhos Europeus, referidas no ponto 1.1., os auxílios devem
centrar-se mais em objectivos definidos, de forma a maximizar os seus efeitos em
termos de prossecução desses objectivos. Por conseguinte, quando os Estados-Membros
considerarem que a solução mais eficaz implicaria a concessão de auxílios, as actuais
regras horizontais, muitas das quais serão reexaminadas até 1.1.2007, paralelamente ao
desenvolvimento de uma nova abordagem para a apreciação de auxílios estatais de
montante menos elevado e de determinados auxílios com efeitos limitados sobre o
comércio intracomunitário (critério de impacto significativo), garantem a esses Estados-
Membros uma ampla margem de manobra para abordarem aqueles problemas e
estabelecer uma eventual diferenciação entre as regiões, sempre que a considerarem
necessária. Os Estados-Membros e a Comissão aceitaram reduzir os auxílios estatais e
orientá-los para o tipo de objectivos definidos na agenda de Lisboa e este compromisso
fundamental a favor de uma abordagem temática em matéria de auxílios estatais, que
evita afectar adversamente as condições comerciais numa medida contrária ao interesse
comum, deve ser reflectido em quaisquer novas Orientações relativas aos auxílios com
finalidade regional. Neste contexto, a DG Concorrência toma nota do desejo
manifestado pelos Estados-Membros quanto a uma maior flexibilidade do que a
propiciada pelas actuais Orientações a fim de poderem abordar problemas ou
oportunidades regionais específicos. A utilização dos novos instrumentos associados ao
�critério de impacto significativo�, discutida com os peritos dos Estados-Membros em
4.2.2004, assegura essa flexibilidade em termos dediferenciação regional sem o pesado
processo de reexame de um mapa de auxílios cuja vigência deveria, caso contrário, ser
fixada para um longo período.

7. Enquadramento multissectorial

O Enquadramento multissectorial dos auxílios com finalidade regional para grandes
projectos de investimento13 limita as intensidades de auxílio a favor de grandes
projectos conforme definidos no Enquadramento. O novo Enquadramento adoptado em
2002 vigorará até 31.12.2009, mas pode ser alterado antes dessa data. Vários Estados-

                                                
13 JOCE C 70 de 19.3.2002, p. 8, com a última redacção que lhe foi dada no JOCE C 263 de 1.11.2003,
p.3.



Membros propuseram a fusão do Enquadramento multissectorial com as novas
Orientações.

Proposta para as novas Orientações:

Em princípio, a DG Concorrência é favorável à inclusão de intensidades de auxílio
decrescentes para grandes projectos nas novas Orientações na acepção do
Enquadramento multissectorial, tornando assim este último obsoleto.

8. Coerência com os Fundos Estruturais

Alguns Estados-Membros referiram-se aos vínculos existentes entre os auxílios estatais
e a utilização de fundos estruturais após 2006.

A DG Concorrência gostaria de salientar que a abordagem delineada no presente
documento é perfeitamente consentânea com as conclusões do Terceiro Relatório sobre
a coesão.

No que diz respeito ao futuro objectivo da competitividade regional e do emprego, a DG
Concorrência considera que a �abordagem temática� se coadunará com os
enquadramentos horizontais e regulamentos de isenção aplicáveis, muitos dos quais
deverão ser revistos nos próximos anos. Todos os regulamentos de isenção por
categoria, assim como as orientações relativas aos auxílios com finalidade regional, o
enquadramento dos auxílios à investigação e ao desenvolvimento e a comunicação
relativa ao capital de risco, deverão ser revistos no decurso de 2005 e 2006. Este facto,
juntamente com o começo de um novo período de programação dos Fundos estruturais
comunitários em 2007, proporciona uma oportunidade única para rever as regras
horizontais em matéria de auxílios de forma a ter em consideração tanto os objectivos
de Lisboa como outros objectivos pertinentes, incluindo a coesão. No âmbito de tal
reexame, deve ser atribuída particular atenção aos auxílios destinados a fomentar a
inovação tecnológica nas PME. Além disso, prevê-se um aumento dos limites do auxílio
ao investimento estabelecidos no Regulamento nº 70/2001 de 7,5% para 10% a favor
das médias empresas e de 15% para 20% para as pequenas empresas.

9. Equivalente-subvenção líquido ou bruto

Tanto as actuais Orientações como as versões precedentes desde o início dos anos 70
exprimiram as intensidades do auxílio ao investimento em termos de
equivalente-subvenção líquido (ESL: valor actual do elemento de auxílio contido nas
subvenções, empréstimos, garantias, etc. após impostos, expresso em percentagem do
valor actual dos custos de investimento elegíveis). Tal deve-se ao facto de os
beneficiários potenciais, dadas as diferentes taxas de imposto nos Estados-Membros,
serem susceptíveis de se referir à vantagem líquida de que podem beneficiar como
critério para decidir quando, como e onde investir.

A DG Concorrência prefere aplicar, no reexame das Orientações, o
equivalente-subvenção bruto (ESB) para medir os auxílios com finalidade regional. O
ESB é utilizado para todos os outros tipos de auxílio, sendo mais fácil de calcular e mais



transparente. Permitiria igualmente evitar as dificuldades inerentes à cumulação dos
equivalentes-subvenção líquidos e brutos, conforme previsto, por exemplo, no
Regulamento nº 70/2001. A DG Concorrência reconhece que a aplicação de limites
brutos em detrimento de limites líquidos teria igualmente como efeito reduzir a
intensidade do auxílio ao investimento em todo o território da UE.

Proposta para as novas Orientações:

Utilizar o conceito de equivalente-subvenção bruto para medir as intensidades de
auxílio.

10. Introdução de uma isenção por categoria aplicável aos auxílios com finalidade
regional

É de recordar que o nº 1, alínea b), do artigo 1º do Regulamento de execução nº 994/98
assegura a base jurídica para uma eventual isenção por categoria aplicável aos �auxílios
respeitantes ao mapa aprovado pela Comissão para cada Estado-membro para a
concessão de auxílios com finalidade regional�. Deve ser igualmente recordado que os
auxílios ao investimento regional a favor de PME já podem ser atribuídos sem
notificação prévia nos termos do Regulamento nº 70/2001 e que os auxílios destinados à
criação de emprego podem ser concedidos ao abrigo do Regulamento nº 2204/2002.
Os regimes de auxílio ao investimento regional para as empresas de maior dimensão
continuam a ter de ser notificados, independentemente de serem concedidos com base
nos custos de investimento normalizados ou nos salários relativos aos postos de trabalho
criados.

A apreciação da DG Concorrência dos regimes de auxílio ao investimento regional ao
abrigo das actuais Orientações demonstra que os critérios estabelecidos nas referidas
Orientações são bastante precisos. Verificaram-se muito poucos problemas de
interpretação, tendo a maioria dos regimes sido aprovada sem o início de um
procedimento formal de investigação.

Por conseguinte, a DG Concorrência considera que a Comissão deve tirar partido da
possibilidade propiciada pelo Regulamento de execução para aplicar uma isenção por
categoria aos regimes de auxílio ao investimento regional, desde que os instrumentos de
auxílio utilizados sejam transparentes.
O recurso à isenção por categoria reduzirá de forma significativa o trabalho decorrente
das novas Orientações. É de lembrar que a vigência de todos os regimes de auxílio com
finalidade regional existentes é limitada até ao final de 2006. Sem uma isenção por
categoria, os Estados-Membros deverão proceder à renotificação de todos os regimes de
auxílio ao investimento.

Os regimes de auxílio ao funcionamento, bem como os regimes de auxílio ao
investimento que se pautem pelo recurso a instrumentos de auxílio menos transparentes,
deverão continuar a ser notificados, tal como os grandes auxílios ao investimento,
conforme previsto no quadro da obrigação de notificação individual definida no
Enquadramento multissectorial de 2002. Em relação aos auxílios importantes cujo
montante de investimento elegível exceda 50 milhões de euros, o mecanismo de



transparência previsto no Enquadramento Multissectorial deverá continuar a ser
igualmente aplicado.

11. Outras questões

Vários Estados-Membros apresentaram outras observações, incluindo algumas
propostas interessantes sobre aspectos específicos das Orientações.

Relocalização:
Diversos Estados-Membros manifestaram o receio de as empresas poderem ser
induzidas a encerrar fábricas e a proceder ao reinvestimento noutras regiões a fim de
beneficiarem dos auxílios ao investimento concedidos nestas últimas.

Os auxílios com finalidade regional terão e devem ter como efeito atrair investimentos
móveis. Os limites de auxílio mais baixos, as intensidades de auxílio ainda mais
reduzidas para os grandes projectos, bem como a manutenção do requisito que prevê
que o investimento subvencionado deve ser mantido na região durante pelo menos cinco
anos deverão contribuir para evitar a ocorrência de encerramentos onerosos em virtude
da concessão de auxílios demasiado elevados noutras áreas. Deve ser clarificado,
contudo, que o beneficiário dispõe de total liberdade para substituir o equipamento
subvencionado por novo equipamento � mas sem auxílio � nas mesmas instalações se a
sua vida útil for inferior a cinco anos.

Definição de investimento inicial:
A DG Concorrência propõe reforçar a definição do que se deve entender por
investimento inicial, a fim de excluir qualquer problema de interpretação. Deve ser
nomeadamente sublinhado que os investimentos de modernização não são elegíveis,
dado que qualquer substituição pressupõe também um certo grau de modernização.

Um Estado-Membro propôs excluir os terrenos da definição do conceito de
investimento inicial (apenas os edifícios e o equipamento seriam considerados
elegíveis), devido à remuneração positiva associada ao investimento em terrenos.

A DG Concorrência gostaria de receber outras opiniões sobre esta questão. Outra
possibilidade consistiria em excluir terrenos não urbanizados, no intuito de promover a
reutilização de instalações industriais abandonadas, contribuindo assim para o objectivo
do investimento sustentável.

Foram igualmente apresentadas propostas relativamente à definição de investimentos
incorpóreos e à possibilidade de serem acrescentados outros custos elegíveis (p.ex.
estudos, consultoria). Estas propostas serão analisadas em pormenor, mas a DG
Concorrência não é, por princípio, favorável à introdução de despesas adicionais nos
custos elegíveis no caso de grandes empresas. No que diz respeito às PME, este tipo de
auxílio é já abrangido pelo Regulamento nº 70/2001, que autoriza uma intensidade de
50%.



11. Convite

Os Estados-Membros são convidados a apresentarem as suas observações sobre as
presentes linhas gerais até 1 de Julho de 2004.
As observações recebidas por escrito serão divulgadas aos outros Estados-Membros
através da rede CIRCA. Os serviços da Comissão manifestam igualmente a sua
disponibilidade para realizar eventuais discussões bilaterais.



Anexo: Quadro das intensidades de auxílio propostas

(expressas em equivalente-subvenção bruto)

Grandes empresas Médias empresas Pequenas
empresas

Região abrangida
pelo nº 3, alínea
a), do artigo 87º) ≤
50% PIB

         50%          60%          70%

Região abrangida
pelo nº 3, alínea
a), do artigo 87º ≤
60% PIB

         40%          50%          60%

Região abrangida
pelo nº 3, alínea
a), do artigo 87º ≤
75% PIB

         30%          40%          50%

Região objecto de
�efeito estatístico�
abrangida pelo nº
3, alínea c), do
artigo 87º14

    30% → 20%   40% → 30%     50% → 40%

Outras regiões
�escolhidas� nos
termos do nº 3,
alínea c), do artigo
87º

         20%         30%          40%

Áreas não
assistidas

           0         10%          20%

As regiões ultraperiféricas elegíveis para efeito do nº 3, alínea c), do artigo 87° são
tratadas como regiões objecto de �efeito estatístico�. Além disso, todas as regiões
ultraperiféricas podem beneficiar de uma majoração de 10%.

                                                
14 Ver nomeadamente o ponto 4.1.


