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Nota explicativa que acompanha a proposta de revisão das orientações relativas aos auxílios 

estatais com finalidade regional 

O objetivo da presente nota é esclarecer o objetivo e o âmbito da proposta de revisão das orientações 

relativas aos auxílios estatais com finalidade regional («OAR»), e acompanhar a consulta sobre a 

proposta de OAR que terá uma duração de 10 semanas.  

Os cidadãos, as organizações e as autoridades públicas são convidados a apresentar os seus pontos de 

vista sobre a proposta da Comissão para as novas OAR. Para além da consulta, será realizada uma 

reunião com os Estados-Membros para recolher as suas opiniões sobre o projeto de orientações.  

A consulta será lançada com base na versão inglesa do projeto de orientações. Depois de concluídas, 

as traduções em todas as línguas da UE serão acrescentadas gradualmente no sítio Web. As partes 

interessadas são convidadas a apresentar as suas observações em formato eletrónico e devem indicar 

claramente se a sua resposta é confidencial. Nesse caso, deve também ser fornecida uma versão não 

confidencial da resposta, que pode ser publicada no sítio Web da DG Concorrência. 

1. Contexto 

A União Europeia caracteriza-se por uma disparidade regional significativa em termos de bem-estar 

económico, rendimento e desemprego, que corre o risco de ser exacerbada pelo impacto económico 

da atual pandemia de COVID-19. Os auxílios com finalidade regional destinam-se a apoiar o 

desenvolvimento económico nas regiões desfavorecidas da União, sem deixar de assegurar, ao mesmo 

tempo, condições de concorrência equitativas entre os Estados-Membros. Constituem um instrumento 

importante utilizado pelos Estados-Membros para reforçar o desenvolvimento regional.   

A atual arquitetura do enquadramento dos auxílios com finalidade regional consiste em quatro 

elementos: 

 As disposições do Tratado1 definidas no artigo 107.º, n.º 3, alínea a), e no artigo 107.º, n.º 3, 

alínea c);  

 As disposições em matéria de auxílios com finalidade regional contidas no Regulamento 

Geral de Isenção por Categoria (RGIC)2; 

 As Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional para 2014-2020 

(OAR)3; e ainda  

 Os mapas dos auxílios com finalidade regional para 2014-2020, cada um aprovado por 

decisões da Comissão. 

Nas OAR, a Comissão enuncia as condições ao abrigo das quais os auxílios com finalidade regional 

podem ser considerados compatíveis com o mercado interno, definindo os critérios para a 

identificação das regiões que preenchem as condições previstas no artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), 

do Tratado. Os mapas dos auxílios com finalidade regional determinam as regiões elegíveis para 

auxílios (regiões assistidas). 

Em 2019, a Comissão lançou uma avaliação do enquadramento dos auxílios com finalidade regional 

no contexto do balanço de qualidade4 do pacote de modernização dos auxílios estatais de 2012, a fim 

                                                           
1 Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 
2 Ver JO L 187 de 26.6.2014, p.1. Em 2017, o RGIC foi alterado (JO L 156 de 20.6.2017, p. 1). 
3 Ver JO C 209 de 23.7.2013, p.1. Em 2 de julho de 2020, foi adotada uma prorrogação por um ano das OAR até 

ao final de 2021.  
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_19_182  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_19_182
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de avaliar se as orientações relativas aos auxílios regionais continuavam a ser adequadas à sua 

finalidade. Os resultados preliminares mostraram que, em princípio, as regras funcionaram bem, mas 

exigem alguns ajustamentos pontuais para o período subsequente. 

Em 11 de dezembro de 2019, a Comissão publicou a comunicação sobre o Pacto Ecológico Europeu, 

que define as políticas para tornar a Europa o primeiro continente neutro em termos de emissões de 

carbono até 2050. Para concretizar o Pacto Ecológico Europeu, é necessária a ação de todos os 

setores. Além disso, em 19 de fevereiro de 2020, foi apresentada a Estratégia Digital Europeia que 

visa a transformação digital em prol das pessoas e das empresas, e ajudar simultaneamente a alcançar 

os objetivos de uma Europa com impacto neutro no clima até 2050. Esta transição dupla para uma 

economia verde e digital exige também um alinhamento das atuais regras em matéria de auxílios 

estatais. A Comissão continua a refletir e a avaliar medidas adicionais em matéria de aplicação dos 

auxílios estatais que podem contribuir para a realização dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu e 

que devem basear-se em critérios claros e objetivos. 

As OAR 2014-2020 expiram no final de 2020 e, em 2 de julho de 2020, foram prorrogadas até ao 

final de 20215. A adoção das novas OAR está prevista para o início de 2021, a fim de proporcionar 

aos Estados-Membros tempo suficiente para a preparação e a notificação dos seus mapas dos auxílios 

com finalidade regional, tendo em conta a entrada em vigor prevista das novas OAR no início de 

2022. 

As disposições relativas aos auxílios com finalidade regional no RGIC não são abrangidas pela 

presente consulta. No entanto, as disposições foram também avaliadas durante o exercício de balanço 

de qualidade em curso e os resultados serão publicados no terceiro trimestre de 2020. Em 2 de julho 

de 2020, a Comissão anunciou uma prorrogação por três anos do RGIC até ao final de 20236. 

2. Alterações propostas no projeto de texto das Orientações revistas relativas aos auxílios 

com finalidade regional 

 

A revisão das OAR baseia-se, em grande medida, nos resultados preliminares7, nas provas obtidas e 

nos dados recolhidos no contexto da avaliação das OAR 2014-2020, incluindo uma consulta das 

partes interessadas8, um estudo de avaliação retrospetiva9 e a consulta pública sobre todas as regras 

abrangidas pelo balanço de qualidade10, bem como na experiência da Comissão decorrente da sua 

prática decisória. Além disso, as orientações devem ser adaptadas às atuais condições económicas e 

ter em conta as novas prioridades políticas, como o Pacto Ecológico Europeu e a Estratégia Digital.  

Dada a sua natureza de orientações já existentes e na sequência dos resultados da avaliação, as OAR 

são consideradas globalmente adequadas ao fim a que se destinam. Há apenas algumas alterações às 

atuais OAR e não existem opções políticas significativas a ponderar numa avaliação de impacto 

separada, que não foi, por conseguinte, considerada necessária para esta iniciativa.  

Mais concretamente, as orientações são revistas, com destaque para os seguintes domínios:  

 As OAR foram adotadas em 2013, alguns meses antes do RGIC. Tal conduziu a algumas 

diferenças entre os dois textos, que devem ser evitadas por razões de coerência e clareza. Por 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1247  
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1247 
7 O documento de trabalho não estava ainda publicado aquando do lançamento da consulta. 
8 https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_pt.html  
9 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_pt.html  
10 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-

aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance/public-consultation 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_pt.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_pt.html
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conseguinte, a terminologia, as definições, etc. estão alinhadas, tanto quanto possível, com o 

RGIC. Existem também alterações limitadas à estrutura do texto, a fim de melhorar a lógica e 

eliminar repetições, por exemplo, e, além disso, há uma atualização das secções sobre 

avaliação e transparência, para imprimir mais coerência às regras em matéria de auxílios 

estatais. 

 As OAR excluem do seu âmbito de aplicação os setores abrangidos por orientações 

específicas em matéria de auxílios estatais e os setores com uma sobrecapacidade estrutural 

histórica, nomeadamente o aço e as fibras sintéticas. As exclusões setoriais do ponto 10 das 

atuais OAR são atualizadas tendo em conta a evolução dos setores e do mercado. 

Consequentemente, as fibras sintéticas já não estão excluídas, uma vez que os resultados 

preliminares do balanço de qualidade indicam que este setor já não se encontra em situação de 

sobrecapacidade estrutural. Inversamente, a exclusão do setor siderúrgico continua a 

justificar-se. A produção de lenhite e carvão não é considerada compatível com o mercado 

interno, uma vez que os investimentos nesse setor não estão em conformidade com os 

objetivos do Pacto Ecológico Europeu: propõe-se, por conseguinte, a exclusão deste setor do 

âmbito de aplicação das futuras OAR. Por último, foi suprimida a possibilidade de conceder 

auxílios ao abrigo das OAR à banda larga e a infraestruturas de investigação, uma vez que a 

Comissão não tem conhecimento de uma utilização efetiva dessas disposições e uma vez que 

existem orientações específicas11 para ambos os setores que estão também sob revisão para se 

manterem adequadas à sua finalidade para os objetivos políticos da Comissão. Por 

conseguinte, afigura-se preferível que qualquer auxílio a estes dois setores seja regido pelas 

orientações específicas. 

 As OAR determinam as condições de seleção das regiões elegíveis para auxílios que serão 

representadas nos mapas dos auxílios com finalidade regional. Em geral, o primeiro elemento 

necessário para a definição dos mapas é estabelecer o ponto de partida da cobertura global da 

população, determinando a percentagem da população total da UE que estará abrangida pelas 

regiões assistidas. Nas etapas seguintes, a Comissão determinará as regiões assistidas 

designadas como regiões «a» e as regiões «c» predefinidas, com base na metodologia definida 

nas orientações relativas aos auxílios com finalidade regional e nas estatísticas mais recentes 

disponíveis sobre o PIB e o desemprego. Esta metodologia, aplicada no momento da 

conceção dos mapas regionais em 2013 e, em menor medida, no momento da revisão 

intercalar dos mapas, funcionou corretamente e não foi objeto de críticas de fundo. Propõe-se, 

por conseguinte, que a metodologia permaneça inalterada. No entanto, os atuais mapas dos 

auxílios com finalidade regional foram determinados com base nas estatísticas de 2008-2010, 

pelo que deixaram de refletir a realidade económica. Em consequência, a cobertura dos 

auxílios regionais, as regiões «a» e as regiões «c» predefinidas são atualizadas com base na 

metodologia acima referida, com base nas estatísticas mais recentes sobre o PIB e o 

desemprego, que está em conformidade com o procedimento no último período. O limite 

máximo da população foi fixado em 47 %. Os mapas dos auxílios com finalidade regional 

serão válidos para o período de 2022-2027.  

No que diz respeito à perturbação económica criada pela pandemia de COVID-19, a 

Comissão criou instrumentos mais específicos. Ao mesmo tempo, o choque causado pela 

pandemia poderá ter efeitos mais duradouros em determinadas regiões. Neste momento, é 

demasiado cedo para prever o impacto da crise da COVID-19 a médio e longo prazo e quais 

as regiões que serão particularmente afetadas. Para fazer face às dificuldades dos Estados-

Membros mais afetados pela crise, a Comissão prevê uma revisão intercalar dos mapas dos 

                                                           
11 Orientações da UE relativas à aplicação das regras em matéria de auxílios estatais à implantação rápida de 

redes de banda larga (JO C25 de 26.1.2013, p.1); Enquadramento comunitário dos auxílios estatais à 

investigação, desenvolvimento e inovação (JO C 198 de 27.6.2014, p. 1).  
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auxílios com finalidade regional em 2024, que terá em conta as estatísticas dos anos de 2020 a 

2022.  

 As atuais disposições em matéria de intensidade de auxílio nas OAR baseiam-se no 

pressuposto de que as intensidades de auxílio elevadas são justificadas em regiões com um 

baixo PIB per capita, a fim de favorecer a recuperação por parte das regiões menos 

desenvolvidas. As atuais Orientações relativas aos auxílios com finalidade regional 

introduziram uma redução generalizada dos limites máximos da intensidade da ajuda para 

todas as categorias de regiões, exceto as que estão em piores condições, por diferentes razões, 

tais como a redução das disparidades no interior da UE e a maior integração do mercado 

interno (quando o auxílio concedido num determinado local é mais suscetível de se fazer 

sentir noutro local). Durante o período atual, as OAR funcionaram bem e as disparidades 

regionais poderiam ser ainda mais reduzidas. No projeto proposto, as intensidades máximas 

de auxílio voltaram a aumentar para os níveis das anteriores OAR, no intuito de apoiar os 

objetivos do Pacto Ecológico Europeu e a Estratégia Digital, permitindo incentivos adicionais 

para os investimentos privados nessas regiões, nomeadamente por parte de grandes empresas 

em regiões «a».  

 Ao mesmo tempo, uma vez que foi considerado pouco provável que os auxílios a grandes 

empresas tivessem um efeito de incentivo no investimento, as OAR autorizaram auxílios a 

favor de investimentos de grandes empresas nas regiões «c» inferiores aos investimentos por 

parte das PME. Com efeito, as atuais OAR restringem a possibilidade de auxílio a grandes 

empresas em regiões «c» para investimentos iniciais que trazem novas atividades económicas 

para a região (investimento em novas instalações; diversificação para novos produtos). As 

atuais OAR introduziram a possibilidade de auxílios a grandes empresas em regiões «c» para 

diversificação dos estabelecimentos existentes em novas inovações de processos, sob reserva 

de notificação e aprovação pela Comissão.  

A prática da Comissão mostra que apenas foi aprovado um caso de «nova inovação de 

processos» durante os seis anos de aplicação das OAR. De acordo com os resultados da 

avaliação preliminar extraídos do estudo de avaliação externo e das observações recebidas 

durante a consulta das partes interessadas e dos Estados-Membros, as atuais disposições em 

matéria de auxílios estatais para investimentos relacionados com novas inovações de 

processos induzem um pesado encargo administrativo, conduzindo à utilização preferencial 

de outros tipos de auxílio. Propõe-se, por conseguinte, eliminar essa disposição específica, 

mantendo simultaneamente a possibilidade de receber auxílios para investimentos em novas 

instalações e para a diversificação, que não foi posta em causa na avaliação. 

 O processo de seleção das regiões assistidas envolve, após a designação de regiões «a» e de 

regiões «c» predefinidas pela Comissão, a seleção das denominadas regiões «c» não 

predefinidas pelos Estados-Membros. De acordo com as regras em vigor (ponto 168 das 

atuais OAR), existem cinco — bastante heterogéneas — categorias de regiões «c» não 

predefinidas: i) as duas primeiras são definidas por referência ao número de habitantes, ao 

PIB per capita e à taxa de desemprego; ii) a terceira categoria refere-se a regiões 

geograficamente isoladas (ilhas, montanhas, penínsulas), sob determinadas condições; iii) a 

quarta refere-se a regiões adjacentes a uma região «a» ou a um país terceiro, sob determinadas 

condições; e iv) a quinta diz respeito às regiões que que se encontrem num processo de 

grande transformação estrutural ou numa situação de declínio relativamente grave, sob 

determinadas condições.  

Os cinco critérios do ponto 168 das atuais OAR, com base nos quais os Estados-Membros 

podem designar as regiões «c» não predefinidas, foram mantidos, uma vez que não foram 

levantadas quaisquer questões fundamentais aquando da conceção dos mapas dos auxílios 

com finalidade regional ou da consulta pública a esse respeito. No entanto, a fim de evitar o 

duplo trabalho dos Estados-Membros no que diz respeito às zonas de transição justa, propõe-
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se que os Estados-Membros possam atribuir o estatuto de regiões «c» não predefinidas às 

zonas de transição justa, sem ter de prestar outra justificação além da normalmente necessária 

para a aplicação do critério 5. Com efeito, para as zonas de transição justa, considera-se que a 

existência de uma transformação estrutural está suficientemente demonstrada no âmbito do 

respetivo plano de transição justa. 

Para além das alterações já propostas no projeto de texto, a Comissão convida as partes interessadas a 

apresentarem as suas observações sobre se, e em que medida, seria adequado incluir medidas 

adicionais nas OAR, com base em critérios claros e objetivos que contribuam para a realização dos 

objetivos do Pacto Ecológico Europeu.  

 


