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1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

1.1. Contexto político 

Os auxílios com finalidade regional visam promover o desenvolvimento das regiões 
desfavorecidas da Europa mediante o apoio ao investimento produtivo privado ou, num 
número reduzido de casos, mediante a prestação de auxílios ao funcionamento. 

As orientações relativas aos auxílios com finalidade regional (OAR) estabelecem regras ao 
abrigo das quais os Estados-Membros (EM) podem conceder auxílios estatais para apoiar o 
desenvolvimento económico regional. Incluem também mapas dos auxílios com finalidade 
regional que definem as regiões cujas empresas podem beneficiar destes auxílios e com que 
intensidade.   

As regras dos auxílios com finalidade regional (OAR, Comunicação relativa à apreciação 
aprofundada dos auxílios com finalidade regional, Regulamento geral de isenção por 
categoria) expiram no final de 2013. A Comissão procedeu, assim, à sua revisão.  

A revisão das regras dos auxílios com finalidade regional deve ter em conta os seguintes 
desenvolvimentos importantes:  

– a redução global evidente das disparidades regionais na UE no período de 2007-
20131 e os efeitos diferenciados da crise económica a nível regional; 

– o recurso cada vez maior dos Estados-Membros aos regulamentos gerais de isenção 
por categoria (evitando, assim, a necessidade de notificação prévia à Comissão) e o 
lançamento do plano de modernização dos auxílios estatais (MAE)2, que visa 
simplificar e racionalizar as regras em matéria de auxílios estatais e concentrar a 
aplicação da legislação no domínio dos auxílios estatais nos auxílios que criam 
maiores distorções;  

– a necessidade de garantir coerência com a reforma da política de coesão da UE para 
o período de 2014-2020 e de ter em conta outras políticas da UE no âmbito da 
estratégia Europa 2020. 

1.2. Problemas de política geral 

O controlo dos auxílios com finalidade regional tem como objetivo político garantir que os 
auxílios conduzem a resultados positivos em termos de atividade económica nas regiões 
assistidas3 e que esses efeitos positivos compensam quaisquer efeitos negativos potenciais em 
termos de restrições às trocas comerciais e à concorrência no mercado interno. A revisão das 
OAR visam, portanto, responder a duas questões principais: 

(1) A eficácia dos auxílios com finalidade regional enquanto instrumento político de 
apoio ao desenvolvimento económico regional: na ausência de auxílio, certas 
empresas iriam, de qualquer modo, decidir investir nas regiões assistidas. O controlo 
adequado do efeito de incentivo é, assim, essencial para garantir que os auxílios 

                                                            
1 Medidas a nível de NUTS 2 pela dispersão decrescente do PIB regional per capita comparado com a 

média da UE-27. 
2 Comunicação da Comissão «Modernização da política da UE no domínio dos auxílios estatais» de 

8.5.2012, COM(2012) 209 final. 
3 ou seja, regiões designadas como elegíveis para auxílio com finalidade regional com base no artigo 

107.º, n.º 3, alíneas a) ou c), do TFUE («regiões “a” e regiões “c”»).  



 

 

regionais servem para alavancar investimento privado adicional nas regiões 
assistidas. Uma verificação ineficaz do efeito de incentivo provoca um risco 
significativo de «peso morto», que poderia distorcer a concorrência e enfraquecer o 
valor acrescentado dos auxílios regionais como instrumento de desenvolvimento 
económico; 

(2) A eficiência das regras em matéria de auxílios estatais com finalidade regional em 
garantir o controlo pela Comissão e os EM dos efeitos sobre a concorrência: Os EM 
aplicam de forma diferente as regras em matéria de auxílios com finalidade regional, 
o que podia ameaçar a integridade do mercado interno (com as regiões a utilizar os 
auxílios para concorrer entre si).  O controlo, por parte da Comissão, dos efeitos 
negativos dos auxílios com finalidade regional não visa atualmente situações nas 
quais é mais provável que ocorram restrições à concorrência, que provocam 
desequilíbrios e ineficiências na gestão das políticas em matéria de auxílios estatais 
pelos EM e pela Comissão. 

Outros problemas políticos secundários estão relacionados com a coerência entre o controlo 
dos auxílios estatais com finalidade regional e outros domínios da política da UE e a 
necessidade de simplificar regras e processos e reduzir as formalidades administrativas. 

1.3. Problemas associados à conceção e aplicação das OAR 

• Proporção das regiões assistidas da UE: A que nível estabelecer o total de cobertura 
da população das regiões assistidas? A redução das disparidades regionais justifica a 
redução da cobertura global ou devia a cobertura atual ser mantida devido à recessão 
económica? Deve prever-se um exame global dos mapas uma vez conhecida a 
dimensão total da crise a nível regional? 

• Regiões com maiores necessidades a nível da UE e a nível nacional: Qual o 
equilíbrio entre designar regiões assistidas na perspetiva da UE (disparidades entre 
EM) e deixar essa escolha aos Estados-Membros, com base em orientações políticas 
nacionais (disparidades dentro dos EM)? Qual a flexibilidade a dar aos EM para 
designar regiões assistidas? Deve a Comissão predefinir mais regiões (por exemplo, 
regiões em transição, regiões fronteiriças, ilhas, zonas montanhosas, etc.)?  

• Diferenciação das intensidades de auxílio entre categorias de regiões assistidas4: 
Devem ser mantidos, aumentados ou reduzidos os atuais limites máximos de 
intensidade de auxílio? Quais os níveis de auxílio que proporcionam incentivos 
adequados para que as empresas invistam em regiões assistidas, ao mesmo tempo 
que reduzem ao mínimo os efeitos prejudiciais sobre a concorrência (o chamado 
«efeito de aproveitamento», a deslocação de investimentos) e as finanças públicas 
(efeito de «peso morto»)? 

• Âmbito de aplicação setorial das OAR: Os auxílios com finalidade regional devem 
continuar a ser proibidos nos setores siderúrgico, das fibras sintéticas e do carvão? 
Como proceder à apreciação dos auxílios com finalidade regional ao setor da 
construção naval? Devem esses auxílios ser, todos eles, notificados?  

• Diferenciação entre as regras aplicáveis às PME e as aplicáveis às grandes 
empresas: Como assegurar que os auxílios ao investimento incentivam as empresas, 
em especial as grandes empresas, a realizar investimentos que, de outro modo, não 
teriam existido nas regiões assistidas? Devem ser proibidos os auxílios ao 

                                                            
4 Atualmente, os limites máximos de intensidade de auxílio (excluindo quaisquer bónus, por exemplo, 

para as PME) variam entre 10 % e 50 %, em função do nível de desenvolvimento das regiões assistidas. 



 

 

investimento efetuados por grandes empresas em regiões «c» (visto que os efeitos 
positivos do auxílio são menos suscetíveis de compensar os efeitos negativos do que 
nas regiões «a»), ou deve haver condições mais rigorosas para certos tipos de 
investimento? 

• «Forum shopping» (procura da jurisdição mais vantajosa): Deve haver regras para 
limitar as sobreposições entre as OAR e outras orientações em matéria de auxílios 
estatais, impondo nas OAR condições equivalentes às de outras orientações 
aplicáveis, nomeadamente para evitar quaisquer preocupações em matéria de 
concorrência? Em relação aos mercados regulados, como o setor da energia, devem 
os auxílios estatais ser autorizados ao abrigo das OAR ou apenas ao abrigo de regras 
específicas por setor? 

• Limiares de notificação e transparência: Deve a notificação de auxílios individuais 
ser alterada, a fim de evitar que tenham de ser notificadas medidas que representam 
ameaças ligeiras à concorrência, enquanto outras medidas suscetíveis de distorcer a 
concorrência não tenham de o ser? Como captar os efeitos cumulativos de distorção 
dos auxílios no âmbito dos grandes regimes? Como abordar os auxílios com 
finalidade regional que levam à deslocalização? Deve o requisito de os EM 
publicarem os pormenores dos auxílios concedidos (regime de transparência) ser 
aplicável a todos os auxílios, independentemente do montante de auxílio? 

• Regras de apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com finalidade 
regional notificadas: Como assegurar que os auxílios contribuem para um objetivo 
comum (ou seja, um objetivo de coesão) e que são adequados para alcançar esse 
objetivo comum? Como assegurar que os auxílios alteram o comportamento do 
beneficiário (ou seja, sem o auxílio, o investimento não teria tido lugar nem teria sido 
realizado numa localização diferente) e se limitam ao mínimo necessário para 
provocar esta mudança de comportamento? Como resolver melhor os efeitos de 
distorção potencialmente mais elevados dos auxílios notificados e assegurar que os 
auxílios evitam efeitos negativos indevidos sobre a concorrência?  

2. ANÁLISE DA SUBSIDIARIEDADE 
O controlo dos auxílios estatais é da competência exclusiva da Comissão. A Comissão deve 
apreciar a compatibilidade com o mercado interno dos auxílios estatais concedidos pelos EM 
para promover o desenvolvimento regional, quer diretamente com base no artigo 107.º, n.º 3, 
alíneas a) ou c), do TFUE, quer com base em orientações nas quais a Comissão estabelece as 
regras processuais e materiais que irá aplicar na análise dos efeitos das medidas de auxílio 
estatal com finalidade regional. 

3. OBJETIVOS 
As OAR estabelecem um equilíbrio entre dois objetivos gerais:  

– o «objetivo de coesão»: para garantir que os auxílios destinados a promover o 
desenvolvimento económico de determinadas regiões não criam distorções das trocas 
comerciais nem da concorrência que seriam contrárias ao interesse comum,  

– o «objetivo de concorrência»: proporcionar um quadro para que a Comissão avalie a 
compatibilidade das medidas de auxílio notificadas de uma forma que seja 
proporcional aos seus potenciais efeitos sobre o mercado interno.  

Este objetivo geral duplo pode ainda ser subdividido nos seguintes objetivos específicos:  



 

 

(1) Eficiência e eficácia:  

– concentrar os auxílios com finalidade regional nas regiões mais desfavorecidas, 
mas permitir que os EM prossigam as suas políticas regionais, 

– assegurar que os auxílios com finalidade regional visam os setores e as 
empresas que deles necessitam,  

– manter os níveis de auxílio no mínimo necessário para desencadear os 
benefícios de desenvolvimento regional previstos, 

– concentrar o controlo da Comissão nas medidas de auxílio mais suscetíveis de 
distorcer as trocas comerciais e a concorrência, 

– melhorar os métodos de apreciação dos efeitos positivos e negativos dos 
auxílios (princípios comuns, análise económica). 

(2) Simplificação administrativa: 

– reduzir ao mínimo os encargos administrativos das empresas e das 
administrações nacionais,  

– simplificar e racionalizar os requisitos de transparência e de informação para os 
Estados-Membros. 

(3) Coerência: 

– implementar os objetivos e princípios da iniciativa MAE, 

– contribuir para a realização dos objetivos da política de coesão da UE e evitar 
restrições desnecessárias à execução dos fundos da UE, 

– garantir a coerência com outras políticas da UE no âmbito da estratégia Europa 
2020 e apoiar os esforços dos Estados-Membros no sentido de uma utilização 
mais eficiente das finanças públicas. 

4. OPÇÕES ESTRATÉGICAS 
As três opções estratégicas em análise podem ser resumidas do seguinte modo:  

• O cenário de base (Opção 1) consiste na recondução das disposições das atuais OAR, 
mas utilizando os mais recentes números disponíveis do Eurostat (dados de 
2008-2010 respeitantes ao PIB regional per capita e de 2009-2011 respeitantes ao 
desemprego regional5) para estabelecer os mapas de auxílios com finalidade regional 
para o período de 2014-2020. 

• A Opção 2 consiste essencialmente em alterações moderadas das regras atuais, 
sobretudo para racionalizar a prática corrente e reforçar a apreciação dos efeitos 
sobre a concorrência, mantendo simultaneamente uma forte ênfase no objetivo de 
coesão dos auxílios com finalidade regional.  

• A Opção 3 consiste em alterações mais radicais das regras atuais, essencialmente 
para reduzir os níveis de auxílio e concentrando a lógica de intervenção do controlo 
dos auxílios estatais nos casos que provocam maior distorção, dando prioridade ao 
objetivo de concorrência dos auxílios estatais com finalidade regional.  

Principais características das opções 
 Cenário de base  Opção 2 Opção 3 

                                                            
5 O mesmo conjunto de dados seria aplicável para as opções 2 e 3. 



 

 

(Opção 1) 
1. Designação de regiões assistidas 
Total de cobertura 
da população 

45,5 % 46,54 % 38 % 

Designação de 
regiões «a» 

PIB <75 % da média UE Ver cenário de base PIB < 75 % ou 
desemprego > 150 % da 
média UE  

Regime de 
transição entre 
regiões «a» e «c» 

Para todas as antigas 
regiões «a» 

Ver cenário de base Sem regime de transição 

Cobertura «c» não 
predefinida - 
método de 
repartição 

Sobretudo indicadores a 
nível nacional 

Indicadores a nível 
nacional e da UE 

Sobretudo indicadores a 
nível da UE 

Rede de segurança 50 % 100 % para países do 
programa; 50 %; 
Cobertura mínima de 
7,5 % da população 
nacional 

Sem rede de segurança 

Intensidades de 
auxílio 

Nenhuma alteração Ligeira redução, exceto 
para regiões menos 
desenvolvidas 

Forte redução 

2. Âmbito de aplicação e relação com outras orientações 
Âmbito de 
aplicação setorial 

Excluídos a construção 
naval e o carvão; 
proibidos os auxílios à 
siderurgia e fibras 
sintéticas 

Incluída a construção 
naval; proibidos os 
auxílios ao carvão, 
siderurgia e fibras 
sintéticas 

Nenhuma proibição 
(devem ser notificados 
os auxílios ao carvão, 
siderurgia e fibras 
sintéticas) 

Diferenciação entre 
PME e grandes 
empresas 

Autorizados os auxílios 
às grandes empresas das 
regiões «c» 

Auxílios às grandes 
empresas das regiões 
«c» apenas para novas 
atividades ou novos 
produtos 

Nenhum auxílio a favor 
das grandes empresas 
das regiões «c» 

«Forum shopping» 
(procura da 
jurisdição mais 
vantajosa) 

Autorizado Autorizado ao abrigo de 
condições essenciais 
importadas de outras 
orientações (exceto no 
caso da energia)  

Não permitido 

3. Obrigação de notificação e transparência 
Obrigação de 
notificação 

Regimes setoriais; todos 
os regimes de auxílio ao 
funcionamento; auxílios 
individuais > limiar de 
notificação; auxílios ad 
hoc 

Regimes setoriais 
(incluindo construção 
naval); Grandes regimes; 
certos regimes de auxílio 
ao funcionamento; 
auxílios individuais > 
limiar de notificação; 
auxílios ad hoc; auxílios 
ligados a uma 

Certos regimes de 
auxílio ao 
funcionamento; auxílios 
individuais > 15 milhões 
de EUR em regiões «a» 
e > 5 milhões de EUR 
em regiões «c»; auxílios 
à siderurgia, fibras 
sintéticas e carvão 



 

 

deslocalização; auxílios 
a grandes empresas das 
regiões «c» para novos 
produtos 

Transparência  Apenas para projetos 
com custos elegíveis > 
50 milhões de EUR 
(grandes projetos de 
investimento - GPI) 

Para todos os auxílios 
individuais 

Ver cenário de base (+ 
publicação no sítio Web 
dos EM) 

4. Apreciação da compatibilidade 
Contribuição para 
o desenvolvimento 
regional 

Requisitos formais: 
projetos em regiões 
assistidas; análise 
aprofundada 
(demonstração da 
contribuição regional 
apenas para beneficiários 
com uma quota de 
mercado > 25 % ou com 
capacidade > 5 % em 
mercados pouco 
eficientes) 

Requisitos mais 
rigorosos: deve ser 
demonstrada a nível de 
regime; o projeto deve 
contribuir para os 
objetivos do regime; 
análise aprofundada de 
todos os casos 
notificados 

Apenas requisitos 
formais 

Efeito de incentivo Requisitos formais 
(análise aprofundada do 
cenário contrafactual 
para GPI) 

Requisitos mais 
rigorosos em matéria de 
efeito de incentivo; 
análise aprofundada de 
todos os auxílios 
individuais 

Apenas requisitos 
formais 

Proporcionalidade Respeito da intensidade 
de auxílio (análise 
aprofundada dos 
sobrecustos líquidos para 
os GPI) 

Para as PME: 
intensidade de auxílio, 
para as grandes 
empresas: sobrecustos 
líquidos; análise 
aprofundada de todos os 
auxílios individuais 
notificados 

Apenas intensidade de 
auxílio 

Teste do equilíbrio Apenas para GPI objeto 
de análise aprofundada 

Para todos os auxílios 
individuais notificados 

Inexistência de teste do 
equilíbrio (proibição dos 
auxílios que causam 
maior distorção da 
concorrência) 

5. AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

5.1. Designação de regiões assistidas 

• Cobertura geográfica: 



 

 

Questão Impacto6 
 

Causas 

Opção 2: + Âmbito geográfico ligeiramente aumentado 1. Eficácia na promoção 
do desenvolvimento 
económico regional 

Opção 3: − − Âmbito geográfico fortemente reduzido 

Opção 2: 0 : 2. Eficiência no controlo 
das distorções da 
concorrência e das trocas 
comerciais 

Opção 3: + + Nível global de auxílios muito inferior 

Opção 2: 0 : 3. Coerência com outras 
políticas da UE Opção 3: − − Incoerência com a política de coesão da UE 

Opção 2: 0 : 4. Redução dos encargos 
administrativos Opção 3: 0 : 

• Intensidades de auxílio:  

Questão  Causas 
Opção 2: − Intensidades de auxílio ligeiramente reduzidas 1. Eficácia na promoção 

do desenvolvimento 
económico regional 

Opção 3: − − Intensidades de auxílio fortemente reduzidas 

Opção 2: + Ver supra 2. Eficiência no controlo 
das distorções da 
concorrência e das trocas 
comerciais 

Opção 3: +  Ver supra (mas com mais regiões «a») 

Opção 2: − Ligeira limitação do financiamento ao abrigo de 
outras políticas da UE 

3. Coerência com outras 
políticas da UE 

Opção 3: − − Forte limitação do financiamento ao abrigo de 
outras políticas da UE 

Opção 2: 0 : 4. Redução dos encargos 
administrativos Opção 3: 0 : 

5.2. Âmbito de aplicação e relação com outros instrumentos de auxílio estatal  

Questão Impacto Causas 
Opção 2: + Inclusão da construção naval; ênfase em novas 

atividades/produtos em regiões «c» 
1. Eficácia na promoção 
do desenvolvimento 
económico regional Opção 3: − Risco de auxílios a setores em dificuldade; âmbito 

limitado 
Opção 2: + Âmbito ligeiramente mais vasto e garantias 

adaptadas de «forum shopping» 
2. Eficiência no controlo 
das distorções da 
concorrência e das trocas 
comerciais 

Opção 3: + Nenhum auxílio às grandes empresas (evitando 
potenciais efeitos negativos elevados); nenhum 
«forum shopping» 

Opção 2: +/− Mais coerente com as políticas da UE em matéria 
de energia e ambiente; menos coerente com a 
política de coesão e a política industrial da UE 

3. Coerência com outras 
políticas da UE 

Opção 3: +/− Mais coerente com a política em matéria de energia 
e a política industrial da UE; menos coerente com a 
política de coesão e a política em matéria de 
ambiente da UE 

                                                            
6 ++: forte impacto positivo; +: impacto positivo; 0: sem impacto significativo; −: impacto negativo; − −: 

forte impacto negativo. 



 

 

Opção 2: 0 : 4. Redução dos encargos 
administrativos Opção 3: + Execução simplificada 

5.3. Obrigação de notificação e transparência 

Questão Impacto Causas 
Opção 2: 0 : 1. Eficácia na promoção 

do desenvolvimento 
económico regional 

Opção 3: 0 : 

Opção 2: +  Vasta gama de medidas de distorção sujeitas a 
notificação 

2. Eficiência no controlo 
das distorções da 
concorrência e das trocas 
comerciais 

Opção 3: − Apenas sujeitas a notificação as medidas que 
causam maior distorção 

Opção 2: 0 : 3. Coerência com outras 
políticas da UE Opção 3: + Permite que uma gama mais vasta de medidas 

beneficie de isenção por categoria, facilitando a 
absorção de fundos da UE 

Opção 2: + Menor número de medidas sujeitas a notificação; 
requisitos de transparência mais vastos 

4. Redução dos encargos 
administrativos 

Opção 3: − Menor número de casos sujeitos a notificação, 
mas requisitos mais rigorosos para as medidas 
abrangidas por uma isenção por categoria 

5.4. Apreciação da compatibilidade 

Questão Impacto Causas 
Opção 2: + + Requisitos mais rigorosos de contribuição para o 

desenvolvimento das regiões e efeito de incentivo
1. Eficácia na promoção 
do desenvolvimento 
económico regional Opção 3: 0 : 

Opção 2: + + Requisitos mais rigorosos, análise aprofundada 
de todos os auxílios individuais notificados 

2. Eficiência no controlo 
das distorções da 
concorrência e das trocas 
comerciais 

Opção 3: + Proibição de auxílios que provocam maior 
distorção 

Opção 2: 0 : 3. Coerência com outras 
políticas da UE Opção 3: 0 : 

Opção 2: − Requisitos mais rigorosos para as grandes 
empresas 

4. Redução dos encargos 
administrativos 

Opção 3: 0 : 

6. COMPARAÇÃO DAS OPÇÕES 
Magnitude dos impactos (em relação ao cenário de base) 

Opções Eficácia na 
promoção do 

desenvolvimento 
económico 

regional 

Eficiência no 
controlo das 
distorções da 

concorrência e das 
trocas comerciais 

Coerência com 
outras políticas da 

UE 

Redução dos 
encargos 

administrativos 

1a. Designação de regiões assistidas 
Opção 2  + 0 0 0 
Opção 3 − − + + − − 0 
1b. Intensidades de auxílio: 
Opção 2  − + − 0 



 

 

Opção 3 − − + − − 0 
2. Âmbito de aplicação e relação com outros instrumentos de auxílio estatal 
Opção 2  + + + / − * 0 
Opção 3 − + + / − * + 
3. Obrigação de notificação e transparência 
Opção 2  0 + 0 + 
Opção 3 0 − + − 
4. Apreciação da compatibilidade 
Opção 2  + + + + 0 − 
Opção 3 0 + 0 0 
* Em função do domínio da política da UE. 

A combinação de opções preferida para todas as questões seria a Opção 2. 

7. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

A DG COMP prosseguirá a sua prática geral de monitorização dos auxílios estatais 
(monitorização anual de uma amostra de casos, Painel de Avaliação dos Auxílios Estatais). Irá 
também desenvolver indicadores de monitorização específicos para as OAR 2014-2020.  

A Comissão pode exigir que os EM limitem a duração de certos regimes notificados 
(normalmente a um período igual ou inferior a quatro anos). Realizar-se-ão avaliações 
obrigatórias por peritos independentes para os regimes suscetíveis de restringir 
significativamente a concorrência, em especial os regimes com um grande orçamento anual 
ou aqueles em que possam ocorrer alterações em termos de mercado, tecnologia ou contexto 
regulamentar. Essas avaliações devem basear-se numa metodologia comum e serão 
publicadas.  

A Comissão tenciona examinar as OAR no primeiro semestre de 2017, com base numa 
consulta dos Estados-Membros, de outras partes interessadas e, eventualmente, com base 
numa avaliação independente. Irá ainda realizar uma avaliação ex post das OAR, num prazo 
que permita a sua revisão para o período após 2020. 


	1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA
	1.1. Contexto político
	1.2. Problemas de política geral
	1.3. Problemas associados à conceção e aplicação das OAR

	2. ANÁLISE DA SUBSIDIARIEDADE
	3. OBJETIVOS
	4. OPÇÕES ESTRATÉGICAS
	5. AVALIAÇÃO DE IMPACTO
	5.1. Designação de regiões assistidas
	5.2. Âmbito de aplicação e relação com outros instrumentos de auxílio estatal
	5.3. Obrigação de notificação e transparência
	5.4. Apreciação da compatibilidade

	6. COMPARAÇÃO DAS OPÇÕES
	7. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

