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REAPRECIAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES RELATIVAS AOS 

AUXÍLIOS DE EMERGÊNCIA E À REESTRUTURAÇÃO 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 
 
O período de vigência das actuais Orientações relativas aos auxílios de emergência e à 
reestruturação termina em Outubro de 20091.  Para preparar a revisão destas Orientações, a 
Comissão convida todos os Estados-Membros a comunicarem a sua experiência até ao 
momento, com base no questionário a seguir apresentado.  Convidam-se igualmente todos os 
outros interessados a apresentarem as suas observações (sempre que possível). Serão 
igualmente bem-vindos outros comentários que ultrapassem o âmbito do questionário.  

Desde já agradecemos a vossa colaboração. 

O prazo de resposta é o dia 30 de Novembro de 2007. As respostas devem ser enviadas para 
Comissão Europeia, DG COMP, State aid Registry, HT 1117, B-1049 Brussels, mas de 
preferência por correio electrónico para stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

Uma vez que a Comissão tenciona publicar, no seu sítio Web, as respostas a este questionário, 
agradecemos que sejam indicadas as informações consideradas confidenciais. 
 
 
 
Questões gerais 
 
1.a)  Âmbito e aplicação das Orientações 
 

As autoridades públicas portuguesas concederam auxílios de emergência ou à 
reestruturação a empresas em dificuldade desde 2000? 
 
Em caso afirmativo:  
 Indique o número de casos (no total e por ano). Quantas medidas de auxílio foram 

concedidas ao abrigo de regimes de auxílios? 
 Forneça a melhor estimativa possível da proporção de beneficiários (a) do sector 

público e (b) situados em regiões assistidas. 
 Quais os objectivos das medidas de auxílio (salvaguarda de postos de trabalho, 

considerações de carácter regional, etc.)? Para cada objectivo referido, indique a 
percentagem de casos. 

 Por que razão as Autoridades portuguesas consideram que os auxílios estatais são 
adequados para alcançar estes objectivos? Os objectivos foram, em última análise, 
alcançados? Em que medida o contexto económico (ou seja, solidez e adaptabilidade 

                                                 
1 Para uma panorâmica geral no que se refere às actuais Orientações e às decisões da Comissão adoptadas no 
âmbito das mesmas, ver igualmente o capítulo dedicado aos Auxílio de emergência e à reestruturação no Painel 
dos auxílios estatais (Outono de 2006). 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
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da economia nacional ou regional) constitui um factor relevante? Qual a influência do 
contexto jurídico (eficácia da legislação em matéria de falência/insolvência)?  

 As Autoridades portuguesas acompanham sistematicamente a evolução das empresas 
que beneficiaram de auxílios? Com base nesta experiência, as empresas beneficiárias 
de auxílios sobrevivem normalmente a longo prazo? Forneça exemplos (recentes).  

 
Em caso negativo: 
 A não concessão de auxílios de emergência ou à reestruturação constitui uma opção 

política (implícita ou explícita) ou não foram apresentados pedidos nesse sentido às 
Autoridades portuguesas por parte de empresas em dificuldade? 

 Caso se trate de uma opção política, por que razão as Autoridades portuguesas não 
consideram adequado conceder auxílios à reestruturação? A experiência (negativa) 
anterior no domínio dos auxílios de emergência e à reestruturação é um factor 
relevante? Em que medida o contexto económico (ou seja, solidez e adaptabilidade da 
economia nacional ou regional) constitui um factor relevante? Qual a influência do 
contexto jurídico (eficácia da legislação em matéria de falência/insolvência)?  

 São utilizados outros instrumentos destinados a facilitar a adopção de medidas de 
emergência e de reestruturação de empresas em dificuldade?  

 
 

1.b) Âmbito/aplicação individual das Orientações 
 

Alguma vez recebeu, a sua empresa ou uma empresa por si participada um auxílio de 
emergência ou à reestruturação desde 2000? 
 
Em caso afirmativo:  
 Indique o(s) ano(s) e o número de medidas. O auxílio foi concedido sob a forma de 

auxílio de emergência ou de auxílio à reestruturação (ou ambos)? O auxílio foi 
concedido sob a forma de auxílio individual ou no âmbito de um regime de auxílios? 
Qual o montante do auxílio?  

 A sua empresa (a) pertence ao sector público e/ou (b) está situada numa região 
assistida? 

 Quais os objectivos das medidas de auxílio (salvaguarda de postos de trabalho, 
considerações de carácter regional, etc.)? Para cada objectivo referido, indique a sua 
importância relativa (ou seja, objectivo principal, objectivo secundário, etc.). 

 Por que razão as Autoridades portuguesas consideram que os auxílios estatais são 
adequados para alcançar estes objectivos? Os objectivos foram, em última análise, 
alcançados? Em que medida o contexto económico (ou seja, solidez e adaptabilidade 
da economia nacional ou regional) constitui um factor relevante? Qual a influência do 
contexto jurídico (eficácia da legislação em matéria de falência/insolvência)?  

 As Autoridades portuguesas acompanham sistematicamente a evolução das empresas 
após terem beneficiado de auxílios? A sua empresa sobreviveu a longo prazo? 
Apresentar informações pormenorizadas.  

 
Se, apesar de se encontrar em dificuldade, as autoridades públicas não concederam à sua 
empresa auxílios de emergência ou à reestruturação: 
 Trata-se de uma opção política (implícita ou explícita) ou a sua empresa nunca 

apresentou um pedido nesse sentido às Autoridades portuguesas? 
 Caso se trate de uma opção política, por que razão as Autoridades portuguesas não 

consideraram adequado conceder auxílios à reestruturação? A experiência (negativa) 
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anterior no domínio dos auxílios de emergência e à reestruturação é um factor 
relevante? Em que medida o contexto económico (ou seja, solidez e adaptabilidade da 
economia nacional ou regional) constitui um factor relevante? Qual a influência do 
contexto jurídico (eficácia da legislação em matéria de falência/insolvência)?  

 Foram utilizados outros instrumentos destinados a facilitar a adopção de medidas de 
emergência e de reestruturação em relação à sua empresa? Em caso afirmativo, quais? 

 
 
2.  Abordagem económica mais sofisticada 
 
a)  Objectivo do auxílio 
 

O Plano de Acção no domínio dos auxílios estatais estabelece que, ao apreciar se uma 
medida de auxílio pode ser considerada compatível com o mercado comum, a Comissão 
deve aplicar o critério do equilíbrio.  Um elemento importante deste critério é a existência 
de um objectivo de interesse comum claramente definido.  Por conseguinte, as 
Orientações relativas aos auxílios de emergência e à reestruturação revistas deverão 
definir claramente os objectivos que podem ser invocados pelos Estados-Membros para 
justificar a concessão deste tipo de auxílios. 

 
Na sua opinião, que objectivos/justificações podem ser considerados válidos no âmbito 
dos auxílios de emergência e à reestruturação? As medidas de auxílio de emergência e à 
reestruturação devem ser utilizadas quando tal se afigura eficiente de um ponto de vista 
económico (em caso afirmativo, explicar o objectivo exacto, por exemplo, devido ao facto 
de o auxílio permitir que uma empresa que enfrenta dificuldades financeiras a curto prazo 
se mantenha em funcionamento e gere receitas a médio e a longo prazo), ou devem ser 
utilizadas para alcançar objectivos de equidade (em caso afirmativo, explicar o objectivo 
exacto, por exemplo, evitar situações sociais difíceis na sequência de uma possível 
falência) ou ambas as razões de forma alternativa/cumulativa? 

 
Na sua opinião, quais os interesses que devem ser protegidos através da política da 
Comissão em matéria de auxílios de emergência e à reestruturação, tal como estabelecida 
nas Orientações (por exemplo, os trabalhadores da empresa beneficiária, os 
clientes/fornecedores, a direcção da empresa, os concorrentes, os trabalhadores dos 
concorrentes, a posição de mercado / as quotas de mercado dos concorrentes, a 
concorrência no mercado, o emprego global na UE, os consumidores em geral)? 

 
 
b)  Distorções da concorrência e das trocas comerciais 
 

Uma outra etapa da aplicação do critério do equilíbrio diz respeito aos efeitos negativos 
do auxílio estatal, nomeadamente sobre a concorrência e as trocas comerciais. Na 
aplicação do critério do equilíbrio deve verificar-se se estas distorções são limitadas de 
forma a que o equilíbrio geral se mantenha positivo.  
 
Quais são, na sua opinião, as distorções da concorrência e das trocas comerciais mais 
significativas provocadas pelas medidas de auxílio de emergência e à reestruturação? 

 
Em que medida e de que modo (por exemplo, perda de clientes, quotas de mercado, 
emprego ou oportunidades de expansão não aproveitadas) considera que as empresas 
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podem ser prejudicadas pela concessão de auxílios de emergência e à reestruturação a um 
concorrente no seu país ou noutro Estado-Membro? Pode fornecer exemplos (recentes)? 

 
 
 
 
c)  Adequação – existência de legislação nacional em matéria de falência/insolvência  
 

A legislação material e processual em matéria de falência/insolvência pode influenciar a 
reestruturação das empresas em dificuldade uma vez que determina as opções à sua 
disposição. Descreva (resumidamente) as principais características da legislação material 
e processual portuguesa em matéria de falência/insolvência. A legislação em matéria de 
falência/insolvência pode ser considerada uma alternativa às medidas de auxílio de 
emergência e à reestruturação? Quais são os principais elementos, a existirem, da 
legislação portuguesa em matéria de falência/insolvência que impedem a manutenção em 
funcionamento sem perturbações dos activos de produção em causa (ou de uma parte 
importante destes)?  
 
As Autoridades portuguesas procederam, antes  da concessão de auxílios à reestruturação, 
a uma comparação hipotética entre uma intervenção com auxílios e um cenário alternativo 
sem auxílios (que conduza potencialmente ao prosseguimento de parte da actividade 
económica após o processo de falência/insolvência), demonstrando os diferentes efeitos 
sobre o emprego e a actividade?  Em caso afirmativo, quais os resultados destes 
exercícios? 

 
As empresas portuguesas podem beneficiar de outros apoios se se encontrarem em 
situação de insolvência, por exemplo de pagamentos ao abrigo da Directiva 80/987/CEE 
do Conselho2  relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à 
protecção dos trabalhadores assalariados em caso de insolvência do empregador? 

 
Considera que seria útil estabelecer uma ligação mais estreita entre os procedimentos de 
falência/insolvência e os auxílios de emergência e à reestruturação, por exemplo apenas 
autorizando este tipo de auxílios no contexto de um procedimento formal de insolvência? 

 
 
B. Disposições específicas das actuais Orientações 
 
1.  Definição de “empresa em dificuldade” 
 

Não existe qualquer definição comunitária de "empresa em dificuldade". Contudo, os 
pontos 9 a 12 das actuais Orientações estabelecem alguns critérios.   
 Descreva a sua experiência na aplicação destes critérios. 
 Considera que estes critérios são demasiado latos/estritos, tendo igualmente em 

consideração o facto de as empresas em dificuldade não serem elegíveis ao abrigo de 

                                                 
2  Directiva 80/987/CEE do Conselho, de 20 de Outubro de 1980, relativa à protecção dos trabalhadores 
assalariados em caso de insolvência do empregador. JO L 283 de 20.10.1980, p. 23, com a redacção que lhe foi 
dada pela Directiva 283/74/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Setembro de 2002, que altera a 
Directiva 80/987/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à 
protecção dos trabalhadores assalariados em caso de insolvência do empregador JO L 270 de 8.10.2002, p. 10.  
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outros instrumentos como as regras de minimis, o Enquadramento I&D&I ou as 
Orientações relativas ao capital de risco? 

 Pode apresentar propostas no sentido de alterar estes critérios a fim de os tornar mais 
eficazes/objectivos? 

 
 
2.  Grupos de empresas 
 

O ponto 13 das actuais Orientações estabelece regras específicas aplicáveis às empresas 
que pertençam ou que estejam em vias de ser adquiridas por um grupo de empresas de 
maiores dimensões. 
 A aplicação desta regra colocou/coloca problemas específicos, tendo igualmente em 

consideração as disposições específicas da legislação nacional relativas à definição de 
grupo de empresas e à forma como as diferentes partes de um grupo se podem auxiliar 
mutuamente no âmbito de um procedimento de falência?  

 A regra segundo a qual uma empresa em vias de ser adquirida por um grupo de 
empresas de maiores dimensões não pode, em princípio, beneficiar de auxílios à 
reestruturação coloca problemas específicos no contexto da privatização de empresas 
estatais? 

 
 
3.  Auxílios de emergência 
 

Por forma a determinar o montante necessário para manter em funcionamento uma 
empresa em dificuldade,  a alínea d) do ponto 25 faz referência a uma fórmula que consta 
do anexo das actuais Orientações. A aplicação desta fórmula colocou/coloca problemas? 
Deseja propor alterações? 
 
O ponto 26 das actuais Orientações estabelece que, se o Estado-Membro tiver apresentado 
um plano de reestruturação no prazo de seis meses a contar da autorização do auxílio, o 
prazo para o reembolso do empréstimo ou para a extinção da garantia é alargado até à 
Comissão deliberar sobre esse plano. Verificaram-se/poderão verificar-se situações em 
que uma empresa teria necessitado de um apoio à tesouraria superior para se manter em 
funcionamento até à aprovação do plano pela Comissão?  

 
 
4.  Restauração da viabilidade 

 
Em conformidade com o ponto 35 das actuais Orientações, um plano de reestruturação 
deve permitir estabelecer a viabilidade a longo prazo da empresa. As Orientações não 
fixam rácios financeiros precisos para definir a viabilidade a longo prazo.  
 Na sua opinião, deviam ser introduzidos indicadores exactos nas Orientações?  
 Em caso afirmativo, que tipo de indicadores poderiam ser utilizados (ou seja, 

rendibilidade do capital, margem de exploração em comparação com empresas sãs que 
desenvolvem actividades no mesmo sector)? 

 
 
5.  Medidas compensatórias 
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O ponto 38 das actuais Orientações prevê que devem ser tomadas medidas compensatórias 
para minimizar os efeitos negativos sobre as trocas comerciais. 
 Que tipo de distorções devem, na sua opinião, ser consideradas/evitadas através de 

medidas compensatórias?  
 Que tipo de medidas compensatórias (por exemplo, alienação de activos, reduções de 

capacidade, redução das barreiras à entrada) são, na sua opinião, mais adequadas para 
dar resposta às preocupações em matéria de concorrência? Como devem tais medidas 
ser aplicadas às médias empresas? Como devem ser aplicadas às empresas "mono-
produto" (ou seja, as empresas cujas filiais não podem ser separadas para efeitos de 
alienação)?  

 O ponto 40 das actuais Orientações estabelece que as contrapartidas devem ser 
proporcionais à dimensão e ao peso relativo da empresa no seu ou seus mercados, 
devendo dizer respeito em especial ao mercado ou mercados onde a empresa terá uma 
posição significativa após a reestruturação. A aplicação desta regra colocou/coloca 
problemas principalmente no que se refere à definição do mercado ou mercados 
relevantes? 

 De acordo com a sua experiência, alguma vez as medidas compensatórias impediram a 
viabilidade (a médio e a longo prazo) da empresa beneficiária em questão? Qual o 
eventual impacto (positivo ou negativo) das medidas compensatórias sobre o grau de 
concorrência nos mercados em causa? Por exemplo, os consumidores foram 
afectados?  

 Que tipo de problemas surgiram aquando da proposta/aplicação de medidas 
compensatórias? As medidas compensatórias utilizadas em casos específicos foram 
adequadas para dar resposta aos problemas em matéria de concorrência? Foram 
realizadas avaliações da situação do mercado após a aplicação das medidas 
compensatórias? 

 
 

6.  Contribuição da empresa 
 
Espera-se que o beneficiário contribua de forma significativa para o plano de 
reestruturação através de fundos próprios. O ponto 44 quantifica o nível da contribuição 
da empresa, em função da dimensão dos beneficiários. 
 Na sua opinião, considera que os limiares previstos no ponto 44 são adequados? 
 Surgiram problemas por ocasião do cálculo da contribuição da empresa em casos 

específicos? 
 
 

7.  Planos de reestruturação para as PME 
 

Nos termos do ponto 59 das actuais Orientações, no caso das PME o plano de 
reestruturação não carece de aprovação da Comissão. No entanto, deve ser aprovado pelo 
Estado-Membro e comunicado à Comissão.  
 Qual a sua experiência no que se refere à aplicação destas disposições? Em especial, 

que tipos de problemas enfrentou ao avaliar os planos de reestruturação de PME?  
 Como foram efectuadas estas avaliações e como estão organizadas a nível interno, ou 

seja, qual é a entidade responsável pela aprovação? 
 Foi alguma vez realizada uma avaliação ex post de um auxílio à reestruturação 

concedido a uma PME? 
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8.  Forma dos auxílios de emergência/auxílios à reestruturação 

 
A alínea a) do ponto 25 das actuais Orientações estabelece que os auxílios de emergência 
devem em geral consistir em auxílios à tesouraria sob a forma de garantias de 
empréstimos ou de empréstimos. No que se refere aos auxílios à reestruturação, não está 
prevista qualquer limitação em termos da forma que devem assumir.  
 Considera adequado limitar os auxílios à reestruturação a determinadas formas de 

auxílio?  
 Em caso afirmativo, quais as formas de auxílio que deveriam ser utilizadas nos 

auxílios à reestruturação? 
 
 

9. Controlo e relatórios anuais 
 
Os pontos 49 a 51 e 86 das actuais Orientações estabelecem disposições específicas em 
matéria de relatórios anuais. Estas disposições prevêem, em especial, (a) relatórios 
periódicos e pormenorizados para os casos individuais até que se possa considerar que os 
objectivos do plano de reestruturação foram atingidos (com regras simplificadas para as 
PME) e (b) exigências específicas em matéria de apresentação de relatórios no que se 
refere aos regimes de reestruturação. 
 Qual a sua experiência no que se refere à observância destas disposições? 
 Existem, na sua opinião, medidas alternativas (pelo menos igualmente eficazes) para 

garantir a observância das decisões da Comissão em matéria de auxílios à 
reestruturação? 

 
 

C. Diversos 
 
Deseja apresentar outras observações relativamente à aplicação das Orientações relativas 
aos auxílios de emergência e à reestruturação ou propostas relativas à sua alteração sobre 
questões não abrangidas pelo presente questionário? 


