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Advertência: 
As presentes fichas de informação facultam um resumo conciso, e por vezes 
simplificado, da legislação em matéria de auxílios estatais. Como é óbvio, os resumos e 
quadros apresentados nas fichas de informação em causa não têm carácter vinculativo. 
Para obter uma versão com um carácter mais oficial das regras aplicáveis em cada 
domínio, o leitor deve consultar a versão integral dos textos legislativos mais relevantes, 
cujas referências precisas são discriminadas em cada ficha de informação. 

A presente versão do Vademecum foi actualizada em 30 de Setembro de 2008. 
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1.        Introdução 
 
A Comissão Europeia adoptou recentemente o Regulamento geral de isenção por categoria 
("RGIC") ao abrigo do qual os Estados-Membros ficam dispensados da obrigação de notificar 
à Comissão numerosas medidas de auxílio estatal. A introdução do RGIC constitui uma das 
peças principais da reforma das regras em matéria de auxílios estatais empreendida pela 
Comissão nos últimos anos. Esta reforma é um passo importante no sentido de reduzir a carga 
administrativa e adopta uma abordagem moderna no que diz respeito ao controlo dos auxílios 
estatais, contribuindo assim para a prossecução da estratégia de Lisboa, que visa o 
desenvolvimento sustentável, a competitividade da indústria da UE, a criação de mais 
emprego, bem como uma maior coesão social e regional.  
 
O controlo comunitário dos auxílios estatais constitui uma componente essencial da política 
de concorrência e é um elemento necessário de salvaguarda da concorrência efectiva e do 
comércio livre. Através da criação de um quadro comum, as regras em matéria de auxílios 
estatais garantem, em primeiro lugar e acima de tudo, a igualdade das condições de 
concorrência para as empresas europeias e evitam que os Estados-Membros se lancem numa 
corrida às subvenções insustentável para cada um dos Estados-Membros e prejudicial para a 
UE no seu todo. Em segundo lugar, a Comissão incentiva os Estados-Membros e as regiões a 
tornar prioritárias as acções que visam reforçar a competitividade da sua economia, bem como 
a aumentar a coesão social e regional. A reforma dos auxílios estatais destina-se a reorientar 
os auxílios no sentido visarem objectivos relacionados com a estratégia de Lisboa, como as 
actividades de I&D&I, as medidas de capital de risco, a formação, as actividades no âmbito 
das energias renováveis e das alterações climáticas e outras medidas de protecção do 
ambiente. Por último, as regras comunitárias exigem que as partes interessadas verifiquem se 
os auxílios estatais constituem um instrumento adequado para atingir os objectivos de 
interesse comum. O controlo dos auxílios estatais contribui assim para evitar o desperdício na 
utilização de recursos públicos que, em última instância, serão os contribuintes a pagar.  

As disposições de controlo dos auxílios estatais são diversas e têm como base jurídica o 
Tratado, a legislação derivada, bem como a jurisprudência. O objectivo do presente 
Vademecum consiste em apresentar uma visão geral concisa das disposições relativas aos 
auxílios estatais. O guia não pretende apresentar uma descrição exaustiva das disposições em 
questão, nem das respectivas modalidades de aplicação. O Vademecum é constituído por duas 
partes:  (i) uma parte geral que estabelece os conceitos de base em matéria de auxílios estatais 
e (ii) fichas individuais consagradas aos principais instrumentos ou domínios de auxílio. 

Em conformidade com o Plano de acção no domínio dos auxílios estatais da Comissão, que 
constitui o roteiro para a reforma destes auxílios, foi revista e adoptada nos últimos três anos 
uma série de textos vinculativos nesta matéria, nomeadamente, o enquadramento dos auxílios 
a favor do ambiente (incluindo as alterações climáticas), o enquadramento I&D&I e as 
orientações relativas aos auxílios com finalidade regional. O novo RGIC representa uma 
medida específica neste domínio, unificando e simplificando as regras existentes em matéria 
de isenções por categoria incluídas em todos os instrumentos e sectores. Consequentemente, 
era necessária uma revisão do Vademecum, a fim de ter em conta tais alterações.  

A reforma dos auxílios estatais que a Comissão empreendeu em 2005 está agora a chegar ao 
seu termo. Com o Regulamento geral de isenção por categoria e o pacote de simplificação 
relacionado com os aspectos processuais do controlo dos auxílios estatais (que inclui 
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propostas para um procedimento simplificado para certas notificações, o Código de Boas 
práticas e a Comunicação relativa às acções de particulares junto de tribunais nacionais no 
âmbito de procedimentos em matéria de auxílios estatais), que constituem as etapas finais da 
reforma, a Comissão continua a salvaguardar a concorrência, enquanto os Estados-Membros 
continuam a ter a liberdade de escolher os instrumentos de apoio que melhor se coadunam 
com a sua articulação global das políticas prosseguidas.  
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2. Medidas abrangidas pelas regras aplicáveis aos auxílios 
estatais 

O ponto de partida da política comunitária em matéria de auxílios estatais é estabelecido no 
n.º 1 do artigo 87.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia (a seguir designado 
"Tratado"). Esta disposição prevê que os auxílios estatais são, em princípio, incompatíveis 
com o mercado comum. No termos do artigo 88.º do Tratado, cabe à Comissão a tarefa de 
controlar os auxílios estatais. Este artigo prevê, igualmente, que os Estados-Membros devem 
informar atempadamente a Comissão de quaisquer projectos relativos à concessão de auxílios 
estatais ("obrigação de notificação"). 

Os autores do Tratado não apontaram para a necessidade de a Comissão tentar acompanhar e 
controlar todos os tipos de medidas susceptíveis de afectar as empresas. 

As regras em matéria de auxílios estatais apenas se aplicam a medidas que cumpram 
integralmente os critérios referidos no n.º 1 do artigo 87.º do Tratado e que são 
especificamente os seguintes: 

(a) Transferência de recursos estatais 

As regras relativas aos auxílios estatais apenas abrangem medidas que impliquem 
transferência de recursos estatais (nomeadamente autoridades nacionais, regionais e locais, 
bancos públicos e fundações, etc.). 

Além disso, não tem, necessariamente, de ser o próprio Estado a conceder o auxílio. Este 
também pode ser concedido por um organismo intermediário, público ou privado, designado 
pelo Estado. Poderá ser este o caso, por exemplo, quando for conferida a um banco privado a 
responsabilidade de gerir um regime de auxílios a PME financiado pelo Estado. 

As transferências financeiras que constituem um auxílio podem assumir diversas formas: não 
apenas subvenções ou bonificações de juros, mas também garantias de empréstimos, 
amortizações aceleradas, injecções de capital, isenções fiscais, etc. 

(b) Vantagens económicas 

O auxílio deve constituir uma vantagem económica que a empresa não teria obtido no quadro 
das suas actividades normais. Em seguida, são apresentados alguns exemplos menos óbvios 
de operações que satisfazem este requisito: 

• Uma empresa compra/arrenda terrenos que são propriedade pública por um valor 
inferior ao valor de mercado; 

• Uma empresa vende terrenos ao Estado por um preço superior ao valor de mercado; 
• Uma empresa beneficia de acesso privilegiado a infra-estruturas sem pagar taxas; 
• Uma empresa obtém do Estado um financiamento sob a forma de capital de risco em 

condições mais favoráveis do que teria obtido de um investidor privado. 
 

(c) Selectividade 
Os auxílios estatais devem ser selectivos e, por conseguinte, afectar o equilíbrio entre certas 
empresas e as suas concorrentes. A "selectividade" é o critério que distingue os auxílios 
estatais das chamadas "medidas gerais" (nomeadamente as medidas que se aplicam 
indistintamente a todas as empresas de todos os sectores económicos de um Estado-Membro, 
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como, por exemplo, a maioria das medidas fiscais de âmbito nacional). 

Um regime é considerado "selectivo", se as autoridades encarregadas da sua administração 
beneficiarem de um certo poder discricionário. O critério de selectividade está também 
preenchido quando o regime se aplica apenas a parte do território de um Estado-Membro (é o 
caso de todos os regimes de auxílios com finalidade regional e sectorial). 

 

(d) Efeito sobre a concorrência e as trocas comerciais 
 
A ajuda deve ter um efeito potencial sobre a concorrência e as trocas comerciais entre os 
Estados-Membros. Basta que seja possível demonstrar que o beneficiário se dedica a uma 
actividade económica e que actua num mercado que é objecto de trocas comerciais entre os 
Estados-Membros. A natureza do beneficiário não é relevante neste contexto (mesmo uma 
organização sem fins lucrativos pode desenvolver actividades económicas). 

A Comissão considerou que os auxílios de pequeno montante (auxílios de minimis1) não têm 
um efeito potencial sobre a concorrência e as trocas comerciais entre Estados-Membros, pelo 
que não são abrangidos pelo âmbito de aplicação do n.º 1 do artigo 87.º do Tratado. 

Esta breve descrição dos critérios que definem os auxílios estatais mostra que o âmbito de 
aplicação das regras comunitárias relativas aos auxílios estatais é bastante lato (mas não 
ilimitado).  

 

3.        Auxílios estatais compatíveis 

Nos termos do n.º 1 do artigo 87.º do Tratado, as medidas de auxílio que preenchem 
cumulativamente os critérios descritos previamente são, em princípio, incompatíveis com o 
mercado comum. Contudo, o princípio da incompatibilidade não constitui uma proibição 
absoluta. Os n.os 2 e 3 do artigo 87.º do Tratado especificam alguns casos em que o auxílio 
estatal pode ser considerado aceitável (as chamadas "derrogações"). A existência destas 
disposições derrogatórias justifica igualmente a análise pela Comissão das medidas de auxílio 
estatal previstas, conforme disposto no artigo 88.º do Tratado. Este artigo prevê que os 
Estados-Membros devem notificar à Comissão qualquer projecto de concessão de auxílios 
estatais antes de os conceder. O artigo em causa confere igualmente à Comissão o poder de 
determinar se a medida de auxílio proposta pode beneficiar de derrogação ou se o “Estado em 
causa deve suprimir ou modificar esse auxílio”. 

Na maioria dos casos em matéria de auxílios estatais, as cláusulas mais pertinentes em matéria 
de derrogações são as previstas no n.º 3, alíneas a) e c), do artigo 87.º do Tratado: 

 
• O n.º 3, alínea a), do artigo 87.º abrange "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"; 

 
• O n.º 3, alínea c), do artigo 87.º refere-se a "auxílios destinados a facilitar o 

desenvolvimento de certas actividades ou regiões económicas, quando não alterem as 
                                                 
1 Ver anexo: ficha informativa 13 sobre a regra de minimis. 
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condições das trocas comerciais de maneira que contrariem o interesse comum". 
 

No exercício dos seus poderes, a Comissão desenvolveu abordagens específicas em função da 
dimensão da empresa, da sua localização, do sector de actividade em questão, da finalidade do 
auxílio, etc. A fim de assegurar a transparência, a previsibilidade e a segurança jurídica da 
decisão, a Comissão tornou públicos os critérios que aplica ao determinar se as medidas de 
auxílio que lhe são notificadas podem beneficiar de derrogação. Esses textos têm assumido a 
forma de regulamentos, "comunicações", "enquadramentos", "orientações" e cartas dirigidas 
aos Estados-Membros2. 

É possível distinguir três categorias principais de auxílios previstos no n.º 3, alíneas a) e c), do 
artigo 87.º do Tratado: 

 
(a) Auxílios com finalidade regional 
 
O n.º 3, alíneas a) e c), do artigo 87.º do Tratado proporcionam uma base para a aprovação de 
medidas de auxílio estatal destinadas a combater problemas de âmbito regional: 

• O n.º 3, alínea a), do artigo 87.º do Tratado aplica-se aos auxílios estatais destinados a 
promover o desenvolvimento económico de “regiões em que as condições de vida 
sejam anormalmente baixas ou em que exista grave situação de subemprego”. É esta a 
razão pela qual o estatuto previsto no n.º 3, alínea a), do artigo 87.º é concedido com 
base num critério comunitário (regiões de nível II da NUTS cujo PIB por habitante em 
termos de PPC é inferior a 75% da média da UE-253). Em relação ao período 2007-
2010, as regiões cujo PIB por habitante em termos de PPC4 é inferior a 75% da média 
da UE-15 são também elegíveis por força do n.º 3, alínea a), do artigo 87.º. 

 
• O n.º 3, alínea c), do artigo 87.º do Tratado abrange os auxílios destinados a outros 

tipos de regiões problemáticas (a nível nacional) “auxílios destinados a facilitar o 
desenvolvimento de … certas regiões económicas”. Este artigo confere aos Estados-
Membros a possibilidade de apoiar regiões menos desenvolvidas em relação à média 
nacional. A lista das regiões susceptíveis de beneficiar desta derrogação é igualmente 
objecto de decisão por parte da Comissão, mas sob proposta dos Estados-Membros. 
Estes podem recorrer a critérios nacionais para justificar a sua proposta.  

 
Os critérios utilizados na apreciação de auxílios com finalidade regional estão reunidos nas 
"Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional para o período 2007-
2013". O teor do referido documento está resumido na ficha informativa em anexo relativa 
aos auxílios com finalidade regional. 

 

(b) Outras regras horizontais 

As regras a nível intersectorial ou "horizontais" determinam a posição da Comissão sobre 
determinadas categorias de auxílios destinados a resolver problemas que possam surgir em 
qualquer sector de actividade ou região. 

                                                 
2 O conjunto dos regulamentos, comunicações, enquadramentos e orientações 
pertinentes encontram-se disponíveis no sítio da DG Concorrência na Web: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html 
3 A fim de assegurar a coerência, são utilizados os dados relativos à UE-25 durante todo o período 2007-2013. 
4 Equivalente a 82,2% do PIB médio por habitante da UE-25. 
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Até agora, a Comissão adoptou "enquadramentos", "orientações" ou "regulamentos de isenção 
por categoria", que estabelecem os critérios que devem ser aplicados às seguintes categorias 
de auxílio: 

• Auxílios ligados às alterações climáticas e a outras medidas de protecção do ambiente; 
• Auxílios à investigação e desenvolvimento e à inovação; 
• Auxílios de emergência e à reestruturação de empresas em dificuldade; 
• Auxílios às pequenas e médias empresas; 
• Auxílios ao emprego; 
• Auxílios à formação; 
• Auxílios a favor do capital de risco; e 
• Auxílios destinados a serviços de interesse económico geral. 
 

Nas fichas informativas em anexo, é igualmente apresentado um resumo dos "regulamentos", 
"enquadramentos" e "orientações" relativos a cada categoria referida supra.  

 

 

(c) Regras sectoriais 
A Comissão adoptou, igualmente, regras específicas para determinados sectores de actividade 
ou regras "sectoriais" que definem a sua abordagem relativamente aos auxílios estatais 
destinados a actividades específicas. Neste contexto, as mais relevantes são as seguintes: 
 

• Sectores gerais 

Ao longo dos anos, foram adoptadas regras especiais para diversos sectores em que existem 
tipos específicos de problemas ou condições, que devem ser tratados por um conjunto de regras 
próprias. Actualmente, estes incluem os sectores audiovisual, radiodifusão, carbonífero, 
electricidade (custos ociosos), serviços postais e construção naval. Existem igualmente 
restrições específicas à concessão de auxílios aos sectores siderúrgico e das fibras sintéticas. 
 

• Agricultura, silvicultura, pesca e aquicultura 

As regras gerais relativas aos auxílios estatais descritas no presente Vademecum não se 
aplicam, ou aplicam-se apenas de forma limitada, aos sectores que abrangem a produção e a 
comercialização de produtos agrícolas e piscícolas5. As regras aplicáveis a estes sectores são 
fundamentalmente estabelecidas nas Orientações comunitárias para auxílios estatais no sector 
agrícola e florestal no período 2007-20136 e nas Directrizes para o exame dos auxílios estatais 
no sector das pescas e da aquicultura7. 
É possível obter informações complementares sobre as regras que se aplicam nestes sectores 
nas unidades da DG Agricultura e Desenvolvimento Rural e da DG Assuntos Marítimos e 
Pescas que tratam dos auxílios estatais. 
 

                                                 
5A lista de produtos em causa é discriminada no Anexo I do Tratado CE (Endereço Internet: 
 http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm). 
6 Jornal Oficial C 319 de 27.12.2006, p. 1. 
7 Jornal Oficial C 84 de 03.04.2008, p. 10. 
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• Transportes 

No sector de transportes rodoviários, é aplicável a maioria das regras gerais em matéria de 
auxílios estatais (nomeadamente o Regulamento de minimis), embora estejam previstas várias 
derrogações (por exemplo, os equipamentos de transporte não são geralmente elegíveis para 
auxílio, os auxílios para aquisição de veículos de transporte rodoviário de mercadorias são 
excluídos do âmbito de aplicação do Regulamento de minimis e, no sector de transportes 
rodoviários, o limiar de minimis diminui para 100 000 euros).  
No entanto, os auxílios nos restantes sectores dos transportes (ferroviários, aéreos, vias 
navegáveis interiores e marítimos) regem-se por normas sectoriais específicas. As 
informações relativas às regras em matéria de auxílios estatais nos sectores em causa podem 
ser obtidas na unidade da DG Energia e Transportes que trata dos auxílios estatais8. 

A DG Energia e Transportes possui igualmente a competência necessária para a aplicação das 
regras relativas aos auxílios estatais à indústria do carvão9.  

 

 

(d) Instrumentos de auxílio específicos 
No que se refere à utilização de instrumentos específicos de auxílio, nomeadamente garantias, 
auxílios fiscais, injecções de capital, ou ao cálculo do elemento de auxílio de uma medida, 
têm sido fornecidas orientações através da publicação de algumas comunicações que estão 
disponíveis no sítio Web da DG Concorrência da Comissão Europeia. 

Em resumo 
 

Para além das competências da DG Agricultura, DG Pesca e DG Energia e Transportes 
supramencionadas, a DG Concorrência tem competência para tratar das questões relativas aos 
auxílios na globalidade dos sectores.  

O Quadro 1 faculta uma visão global das principais categorias de auxílios abrangidos pelas 
"orientações", "enquadramentos" ou "regulamentos de isenção por categoria", adoptados pela 
Comissão até ao presente. O quadro indica, ainda, em relação a cada uma dessas categorias, se 
a derrogação é aplicável a todo o território da UE ou se limita às regiões que beneficiam do 
auxílio. A última coluna do quadro refere o título da ficha informativa (ver anexo) na qual é 
tratado o respectivo auxílio. 

                                                 
8 Consultar em http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm. 
9 Especificamente, a DG Energia e Transportes é responsável pela hulha, que é abrangida na definição constante 
do Regulamento (CE) n.º 1407/2002 do Conselho, de 23 de Julho de 2002, relativo aos auxílios estatais à 
indústria do carvão, segundo a qual por "carvão" se entende carvões de nível alto, médio ou baixo da classe "A" 
e "B", na acepção da classificação estabelecida pela Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas no 
Sistema Internacional de Codificação dos Carvões. 

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm
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Quadro 1: Principais categorias de auxílios horizontais e regionais autorizadas no âmbito de orientações, 
enquadramentos e regulamentos comunitários 

Regiões objecto de auxílios 
regionais 

Auxílios para: Regiões 
do n.º 3, 
alínea a), 

do art. 87.º 

Regiões do n.º 
3, alínea c), do 

art. 87.º 

Outras 
regiões 

Ficha informativa relevante (ver 
anexo) 

Investimento inicial (grandes 
empresas) 

Sim Sim Não Auxílios com finalidade regional + 
RGIC 

Investimento inicial (PME) Sim Sim Sim Auxílios com finalidade regional + 
auxílios às PME + RGIC 

Despesas com a protecção do 
ambiente 

Sim Sim Sim Auxílios a favor do ambiente + RGIC

Despesas de I&D&I Sim Sim Sim Auxílios à I&D&I + RGIC 
Auxílios aos transportes (*) Sim (*) Sim (*) Não Auxílios com finalidade regional  
Empréstimos em condições 
favoráveis (PME) 

Sim Sim Sim Auxílios às PME + RGIC 

Auxílios ao capital de risco Sim Sim Sim Auxílios ao capital de risco + RGIC 
Serviços de interesse 
económico geral 

Sim Sim Sim Serviços de interesse económico 
geral 
 

Auxílios à formação Sim Sim Sim Auxílios à formação + RGIC 
Auxílios de emergência e à 
reestruturação 

Sim Sim Sim Auxílios de emergência e à 
reestruturação 

* Auxílios de compensação dos custos adicionais de transporte a que estão sujeitas as empresas localizadas nas 
regiões ultraperiféricas ou em regiões de baixa densidade populacional.  
 

 

4. Método de base utilizado para a apreciação dos auxílios 
estatais 

 
Com base na experiência e nas competências adquiridas ao longo do tempo, o programa de 
reforma dos auxílios estatais introduziu uma abordagem económica mais refinada na 
apreciação dos auxílios estatais. A definição de um método e de critérios económicos mais 
precisos para apreciar os elementos positivos e negativos de um auxílio corresponde a uma 
resposta ao objectivo de "menos auxílios, mas mais bem centrados".  
 
Os elementos económicos desempenham um papel importante na análise dos auxílios estatais, 
tanto para estabelecer a existência de um auxílio na acepção do n.º 1 do artigo 87.º do Tratado, 
como para apreciar a sua compatibilidade. Para a primeira operação, a Comissão reviu a 
Comunicação de minimis (ficha 13) e a comunicação sobre as garantias (ficha 12) e está 
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actualmente a reexaminar a comunicação sobre o princípio do investidor numa economia de 
mercado.  
 
A apreciação da compatibilidade de um auxílio assenta essencialmente numa ponderação entre 
os seus efeitos positivos (contribuição para a realização de um objectivo de interesse comum 
bem definido) e os seus efeitos negativos (nomeadamente a correspondente distorção da 
concorrência e das trocas comerciais), que constitui o "critério do equilíbrio". A fim de ser 
considerado compatível, o auxílio deve ser necessário e proporcionado para atingir um 
determinado objectivo de interesse comum.  
 
Todavia, a abordagem económica mais refinada não significa que todos os auxílios estatais 
devam ser submetidos a uma apreciação aprofundada. Utilizando a lógica do critério do 
equilíbrio, a Comissão teve em conta exigências económicas quando estabeleceu as regras 
gerais relativas aos auxílios estatais, permitindo ao mesmo tempo a aplicação do sistema de 
controlo mais adequado. Consequentemente, as medidas que provocam distorções menos 
graves não são consideradas auxílios estatais (ver a ficha 13 sobre os auxílios de minimis). Em 
segundo lugar, os auxílios para os quais é possível elaborar uma série de critérios de 
compatibilidade facilmente aplicáveis ex ante estão isentos da obrigação de notificação (ver a 
ficha 1 sobre o RGIC). O nível seguinte, o da apreciação normal, permite à Comissão apreciar 
a maior parte dos casos através de condições pré-definidas (incluindo intensidades de auxílio 
pré-determinadas) com o objectivo de garantir a proporcionalidade e a necessidade do auxílio e 
o nível limitado dos seus efeitos de distorção; a apreciação económica mais refinada é assim 
efectuada em bloco, antecipadamente, e sendo reflectida nas presunções legais da 
regulamentação. O último nível de controlo, o da apreciação aprofundada, só será aplicado às 
medidas susceptíveis de provocar distorções potencialmente mais graves em que a Comissão 
verifica a lógica económica dos auxílios numa base casuística.  
 

Quadro 2: Graduação da apreciação 
1 Ausência de auxílio - de minimis 
2 Regulamento geral de isenção por categoria (RGIC) 
3 Apreciação normal 
4 Apreciação aprofundada 

 
O elemento de base da abordagem económica mais rigorosa é o critério de equilíbrio. Trata-
se essencialmente de uma análise custos-benefícios da medida proposta.  
 
O critério de equilíbrio comporta os elementos de análise seguintes:   
 
1. Objectivo de interesse comum bem definido 
 
O auxílio deve visar um objectivo de interesse comum bem definido (crescimento, emprego, 
coesão, protecção do ambiente, etc.), que pode incluir objectivos de eficácia e de equidade. O 
objectivo de eficácia visa corrigir uma deficiência do mercado (por exemplo, efeitos externos, 
informações imprecisas, problemas de coordenação). Os objectivos de equidade podem incluir, 
por exemplo, a contratação de trabalhadores com deficiência, ou incentivar empresas a 
estabelecer unidades de produção em regiões desfavorecidas. Nalguns casos, podem também 
ser autorizados auxílios que se destinam a promover a transição para mercados que funcionem 
melhor.   
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2. Instrumento bem concedido 
 
A ideia de base consiste em garantir que o auxílio seja adequado para atingir o objectivo de 
interesse comum anteriormente definido. Para esse efeito, serão determinantes as respostas às 
três questões seguintes:  
 

• O auxílio estatal constitui um meio de acção adequado? Sem interferir na opção dos 
Estados-Membros quanto ao meio de acção adoptado, os auxílios estatais devem ser 
utilizados quando as vantagens que se obtêm com o recurso à um instrumento selectivo 
(tal como os auxílios estatais) são estabelecidas e demonstradas.    

 
• A medida tem um efeito de incentivo? O auxílio altera o comportamento do 

beneficiário? O beneficiário deve, graças ao auxílio, exercer actividades i) que não 
exerceria na ausência do auxílio, ou ii) que só exerceria de forma limitada ou diferente. 
O objectivo consiste em evitar o recurso a um auxílio estatal para apoiar uma 
actividade que a empresa exerceria de qualquer forma e na mesma medida, 
inclusivamente na ausência do auxílio (por exemplo, formação que a empresa deveria 
facultar aos seus trabalhadores para poder funcionar).   

 
• O auxílio é proporcional ao problema a resolver? Trata-se de determinar se a mesma 

alteração de comportamento poderia ser obtida com um auxílio inferior. O montante e a 
intensidade de auxílio devem ser limitados ao mínimo necessário para que a actividade 
possa ser realizada. Normalmente, o auxílio é considerado proporcional se as 
intensidades máximas de auxílio definidas pela legislação foram respeitadas.  

 
A fim de realizar a análise, a Comissão deve identificar um cenário contrafactual. A ideia 
consiste em comparar o projecto que beneficia do auxílio coma situação hipotética na ausência 
do auxílio. Este facto constitui a única possibilidade de analisar alguns dos objectivos de 
interesse comum (por exemplo, uma deficiência de mercado) e o efeito de incentivo (o 
comportamento do beneficiário alterou-se?).  
 
3. Ponderação entre os efeitos positivos e negativos/balanço global positivo 
 
Este ponto refere-se aos eventuais efeitos negativos do auxílio e à medida em que são 
compensados pelos efeitos positivos.  
 
Os efeitos negativos são principalmente efeitos de distorção da concorrência e das trocas 
comerciais. Estes podem incluir o efeito de impedir a saída ou de manter empresas ineficientes 
em funcionamento, de evicção dos investimentos privados, de falsear incentivos dinâmicos, de 
ter repercussões sobre o orçamento, etc.  
 
Para que o auxílio seja considerado compatível, os efeitos negativos importantes devem ser 
compensados em medida suficiente por efeitos positivos de nível equivalente. Para efeitos 
desta análise, os dois tipos de efeitos devem ser expressos tanto em termos qualitativos como 
quantitativos (na medida do possível). A Comissão efectuará uma apreciação global da sua 
incidência nos produtores e nos consumidores, no âmbito dos mercados influenciados pelo 
auxílio. O resultado global dependerá de uma série de características do auxílio proposto e será 
apreciado numa base casuística em relação às medidas sujeitas à apreciação aprofundada.  
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5.         Procedimentos de notificação e de autorização 
 

A supervisão comunitária dos auxílios estatais baseia-se num sistema de autorização ex-ante. 
No âmbito deste sistema, os Estados-Membros devem informar a Comissão ("notificação ex-
ante") relativamente a quaisquer planos para conceder ou alterar auxílios e não estão 
autorizados a pôr em execução esses auxílios antes de serem autorizados pela Comissão 
("cláusula suspensiva"). Nos termos do Tratado, são atribuídas competências à Comissão para 
determinar se a medida de auxílio notificada constitui, efectivamente, um auxílio estatal na 
acepção do n.º 1 do artigo 87.º do Tratado e, em caso afirmativo, se existe fundamento para 
aplicar a derrogação prevista nos n.ºs 2 ou 3 do artigo 87.º do Tratado. Os Estados-Membros 
não podem conceder qualquer auxílio estatal, excepto no caso de este ter sido notificado e 
autorizado pela Comissão. Qualquer auxílio concedido sem a aprovação da Comissão é 
automaticamente considerado um "auxílio ilegal". Nos termos das presentes normas 
processuais, a Comissão deve exigir a recuperação, face aos beneficiários, de qualquer auxílio 
ilegal, que seja incompatível com o mercado comum. Além disso, os tribunais europeus 
reconheceram que os juízes nacionais têm competência para decidir se os procedimentos de 
notificação foram efectivamente cumpridos e, caso contrário, exigir a imediata recuperação do 
auxílio e dos correspondentes juros. 

Nos últimos anos, a Comissão iniciou um processo de modernização e simplificação dos 
procedimentos relativos aos auxílios estatais. Para tal, o Conselho adoptou o Regulamento 
(CE) n.º 994/98, de 7 de Maio de 1998, que permite à Comissão adoptar os chamados 
"regulamentos de isenção por categoria" a aplicar aos auxílios estatais. Com base nestes 
regulamentos, a Comissão pode declarar determinadas categorias de auxílios estatais 
compatíveis com o Tratado, no caso de preencherem determinadas condições, isentando-as 
dessa forma da obrigação de notificação prévia e de aprovação pela Comissão. No passado, a 
Comissão adoptou numerosos regulamentos de isenção por categoria. Todavia, em 2008, estes 
regulamentos foram substituídos por um novo Regulamento geral de isenção por categoria, 
que uniformiza o quadro jurídico existente e prevê outras categorias de medidas isentas da 
obrigação de notificação.  Consequentemente, os Estados-Membros podem conceder auxílios 
que cumpram as condições estabelecidas pelo RGIC sem a obrigação de os notificar 
previamente e de obter o acordo da Comissão. Informações adicionais sobre o RGIC estão 
incluídas em anexo (Ficha 1). Outro regulamento codifica a aplicação da regra de minimis que 
estabelece que as medidas de auxílio a favor de uma empresa que não excedam o limite 
máximo de 200 000 euros durante um período de três exercícios financeiros e que respeitem 
determinadas condições, não constituem um auxílio estatal na acepção do n.º 1 do artigo 87.º 
do Tratado, na medida em que se presume que não irão alterar as condições das trocas 
comerciais nem falsear a concorrência (Ficha 13). Consequentemente, estas medidas estão 
isentas da obrigação de notificação. 

 

Em consequência do processo de modernização, deve ser estabelecida uma distinção entre 
dois tipos de medidas de auxílio: 
 

• Medidas de auxílio que beneficiam da isenção da obrigação de notificação 
 
As medidas de auxílio individuais ou os regimes de auxílio que satisfazem integralmente as 
condições estabelecidas no RGIC adoptado pela Comissão estão isentos da obrigação de 
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notificação à Comissão. O Estado-Membro deve apresentar à Comissão uma descrição 
resumida da medida de auxílio em causa no prazo de 20 dias úteis após a aplicação da 
medida. Se a medida de auxílio satisfizer todas as condições estabelecidas no Regulamento de 
minimis (Ficha 13), o Estado em causa está dispensado da obrigação de apresentar essa 
informação resumida (embora os Estados-Membros devam acompanhar as medidas de auxílio 
em conformidade com as disposições do Regulamento de minimis). No caso das medidas 
isentas de notificação ao abrigo do RGIC, os Estados-Membros devem igualmente publicar na 
Internet o texto integral do auxílio em questão e manter essa publicação enquanto a medida 
estiver em vigor. 

 
• Medidas de auxílio que estão sujeitas à obrigação de notificação 
 

Em 22.3.1999, o Conselho adoptou o Regulamento (CE) n.º 659/1999 (posteriormente 
alterado)10, que estabelece as normas processuais no domínio dos auxílios estatais. Seguiu-se 
o Regulamento (CE) n.º 794/2004 da Comissão11, relativo à aplicação desse Regulamento do 
Conselho. Em seguida, é fornecida uma breve panorâmica das regras aplicáveis num processo 
de notificação normal: 

 

• Notificação 
 

Compete ao Estado-Membro em causa (autoridade competente da administração central) 
comunicar as medidas de auxílio previstas, através da respectiva Representação Permanente. 
A fim de acelerar o tratamento do processo, a Comissão elaborou formulários de notificação 
normalizados para a maioria dos tipos de auxílio. Foi disponibilizada aos Estados-Membros 
uma aplicação informática específica ("SANI") para facilitar e abreviar o processo de 
notificação.  

Algumas modificações dos auxílios existentes de menor importância são objecto de um 
sistema de notificação simplificado e de um processo de decisão mais rápido. Esse tratamento 
simplificado só poderá ser aceite se a Comissão for regularmente informada sobre a aplicação 
do auxílio existente em causa. 

 

• Pedido de informações complementares 
 

Se a notificação estiver incompleta, a Comissão deverá solicitar informações complementares. 
Geralmente, é concedido ao Estado-Membro em causa um prazo de 20 dias para fornecer 
essas informações. 

 

• Exame e decisão 
 

A Comissão dispõe de um prazo de dois meses para examinar o auxílio proposto. O período 
de dois meses decorre a partir da data em que a Comissão dispõe de todas as informações 

                                                 
10 JO L 83 de 27.3.1999, p.1. 
11 Regulamento (CE) n.º 794/2004 da Comissão, de 21 de Abril de 2004, relativo à aplicação do Regulamento 
(CE) n.º 659/1999 do Conselho que estabelece as regras de aplicação do artigo 93º do Tratado CE, JO L 140 de 
30.4.2004, pp. 1-134. 
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necessárias para a apreciação do processo e em que a notificação se pode considerar completa. 
Este exame será geralmente concluído através de uma "decisão de não levantar objecções" ou 
de uma "decisão de dar início ao procedimento previsto no n.º 2 do artigo 88.º": 

Se a Comissão optar por não levantar qualquer objecção, o auxílio em questão pode ser 
aplicado. 

A Comissão dá início ao procedimento previsto no n.º 2 do artigo 88.º se tiver dúvidas de que 
o auxílio notificado seja compatível com o mercado comum. Nesses casos, a Comissão dá 
início a uma "investigação formal" e publica uma descrição do auxílio no Jornal Oficial e no 
seu sítio Web, convidando o Estado-Membro em causa e as partes interessadas a 
apresentarem as suas observações. No final da investigação, a Comissão adopta uma decisão 
final. Esta pode ser positiva (o auxílio pode ser aplicado), negativa (o auxílio não pode ser 
aplicado) ou positiva, mas sujeita a condições (o auxílio só pode ser aplicado se estiverem 
preenchidas determinadas condições). O prazo máximo previsto, a título indicativo, para essa 
investigação é de 18 meses. 

Todas as decisões estão sujeitas a fiscalização pelo Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias nos termos do artigo 230.º do Tratado CE. Os tribunais nacionais também 
desempenham um papel crucial no que diz respeito à aplicação das decisões de recuperação 
da Comissão.   

6. Auxílio estatal inserido nos programas de fundos 
estruturais 

Os programas operacionais no âmbito dos fundos estruturais para o período 2007-2013 contêm 
uma cláusula formal normalizada indicando que "qualquer apoio público a título deste 
programa deve cumprir as regras processuais e materiais dos auxílios estatais em vigor na 
altura da sua concessão". Compete às autoridades de gestão a responsabilidade de assegurar o 
cumprimento da referida cláusula.  
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Anexo: Fichas dos auxílios estatais  
 

Existem 13 fichas, cada uma das quais referente a um domínio específico dos auxílios estatais 
e correspondendo a um tipo de instrumento ou a uma categoria de auxílios. 

Cada ficha apresenta um resumo conciso das principais disposições aplicáveis ao domínio em 
questão. Fornece igualmente a referência específica do regulamento da Comissão, orientação, 
enquadramento ou comunicação pertinentes. A versão integral dos textos jurídicos referidos 
nas fichas encontra-se também disponível no sítio Web da DG Concorrência 
(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html). 

 

Ficha 1 Regulamento geral de isenção por categoria (RGIC) 
Ficha 2 Auxílios ligados às alterações climáticas e a outras medidas de protecção do 

ambiente 
Ficha 3 Auxílios à investigação e desenvolvimento e à inovação 
Ficha 4 Auxílios com finalidade regional 
Ficha 5 Auxílios de emergência e à reestruturação de empresas em dificuldade 
Ficha 6 Auxílios às pequenas e médias empresas 
Ficha 7 Auxílios ao emprego 
Ficha 8 Auxílios à formação 
Ficha 9 Medidas de capital de risco 
Ficha 10  Elementos de auxílio no âmbito da venda de terrenos e imóveis públicos 
Ficha 11 Serviços de interesse económico geral 
Ficha 12 Comunicação relativa às garantias 
Ficha 13 Regra de minimis 
 

 

Advertência: 
As presentes fichas de informação facultam um resumo conciso, e por vezes 
simplificado, da legislação em matéria de auxílios estatais. Como é óbvio, os resumos e 
quadros apresentados nas fichas de informação em causa não têm carácter vinculativo. 
Para obter uma versão com um carácter mais oficial das regras aplicáveis em cada 
domínio, o leitor deve consultar a versão integral dos textos legislativos mais relevantes, 
cujas referências precisas são discriminadas em cada ficha de informação. 

A presente versão do Vademecum foi actualizada em 30 de Setembro de 2008. 
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Ficha 1 Regulamento geral de isenção por categoria (RGIC) 

Referência 
A presente ficha resume o "Regulamento (CE) n.° 800/2008 da Comissão, de 6 de Agosto de 
2008, que declara certas categorias de auxílios compatíveis com o mercado comum, em 
aplicação dos artigos 87.º e 88.º do Tratado (Regulamento geral de isenção por categoria)" 
(JO L 214 de 9.8.2008, pp. 3-47), a seguir denominado "RGIC".  

A aplicação do RGIC a cada uma das categorias de auxílio é descrita de forma mais 
pormenorizada nas diferentes fichas temáticas do presente anexo. 

Âmbito de aplicação 
O RGIC é aplicável a todos os sectores da economia, com excepção da pesca e da aquicultura, 
da agricultura e da indústria carbonífera12 e com excepção dos auxílios com finalidade regional 
a favor de actividades nos sectores siderúrgico, da construção naval e das fibras sintéticas, bem 
como dos regimes de auxílios com finalidade regional orientados para sectores específicos da 
actividade económica (excepto o turismo). Este regulamento não é aplicável às actividades 
ligadas à exportação nem aos auxílios que favoreçam a produção nacional em detrimento de 
produtos importados. Não é aplicável aos auxílios ad hoc concedidos a grandes empresas, com 
excepção dos auxílios ao investimento com finalidade regional e dos auxílios ao emprego.  
 
O RGIC fixa limites máximos de auxílio individuais13 (para cada categoria de medida) abaixo 
do qual é aplicável.  
 

Definições  
As medidas enumeradas no RGIC que satisfazem as condições e critérios estabelecidos estão 
isentas da obrigação de notificação. Consequentemente, os Estados-Membros são livres de as 
aplicar sem uma apreciação adicional da Comissão.    
 
Os auxílios não abrangidos pelo RGIC continuam a estar sujeitos à obrigação de notificação e 
serão objecto da apreciação habitual da Comissão relativamente aos auxílios estatais. 
 
O RGIC consolida num só texto e harmoniza as regras que antes estavam repartidas por 
diferentes regulamentos. Alarga igualmente a isenção de notificação a cinco tipos de auxílios 
que até este momento não beneficiavam de tal isenção (auxílios à protecção do ambiente, 
auxílios à inovação, auxílios à investigação e ao desenvolvimento a favor das grandes 
empresas, auxílios sob forma de capital de risco e auxílios às pequenas empresas recentemente 
criadas por mulheres empresárias).  
 

                                                 
12 Todavia, os auxílios à formação, ao capital de risco, à I&D&I, os auxílios a favor dos trabalhadores 
desfavorecidos e com deficiência e do ambiente podem ser autorizados em certas circunstâncias, desde sejam 
cumpridas as condições estabelecidas no RGIC.  
13 Por exemplo, montante máximo dos auxílios ao investimento a favor do ambiente: 7,5 milhões de euros; dos 
auxílios aos serviços de consultoria a favor das PME: 2 milhões de euros; dos auxílios à investigação 
fundamental: 20 milhões de euros; dos auxílios à investigação industrial: 10 milhões de euros; dos auxílios a 
favor dos trabalhadores com deficiência: 10 milhões de euros.  
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O RGIC é aplicável apenas a auxílios transparentes, isto é, que assumam a forma de 
subvenções e bonificações de taxas de juro, empréstimos, desde que o equivalente-subvenção 
bruto tenha sido calculado com base nas taxas de referência, regimes de garantias, medidas 
fiscais (com um limite máximo) e adiantamentos reembolsáveis sob certas condições.  
 
Os auxílios só são autorizados se tiverem um efeito de incentivo. O RGIC estabelece 
diferentes critérios para a verificação do efeito de incentivo, cujo grau de complexidade é 
variável: (i) em relação a certos tipos de medidas, o efeito de incentivo é presumido; (ii) em 
relação às PME, o efeito de incentivo está presente se o pedido de auxílio tiver sido 
apresentado antes do início do projecto; (iii) e em relação às grandes empresas, para além dos 
critérios acima descritos, o Estado-Membro deve ter verificado se os documentos apresentados 
satisfazem determinadas condições de base.  

Categorias de auxílio abrangidas e intensidades de auxílio  
 
O RGIC autoriza os seguintes tipos de auxílio:  
 

• auxílios a favor das PME;  
• auxílios à investigação e à inovação;  
• auxílios ao desenvolvimento regional;    
• auxílios à formação;  
• auxílios ao emprego; 
• auxílios sob forma de capital de risco;  
• auxílios a favor do ambiente;  
• auxílios para promover o espírito empresarial.  

 
Quadro 3: Categorias de medidas, montantes de auxílio relevantes e intensidades de auxílio aplicáveis ao 

abrigo do RGIC  

Tipo de medida de auxílio Montante máximo de auxílio 
admissível ao abrigo do RGIC 

Limite máximo de intensidade de 
auxílio ao abrigo do RGIC  

Auxílios com finalidade regional a 
favor do investimento e do emprego 
(disponível apenas em regiões 
assistidas) - artigo 13.º 
 
(grandes, médias e pequenas empresas)  
-{}- 

Auxílios inferiores a 75 % do 
montante máximo de auxílio para 
um investimento cujos custos 
elegíveis sejam de 100 milhões 
de euros 

• Intensidade regional do auxílio 
nos termos do respectivo mapa 
de auxílios regionais;  e 

• + 20 pontos percentuais para as 
pequenas empresas; 

• + 10 pontos percentuais para as 
médias empresas (excepto GPI 
e transportes)14  

 

                                                 
14 Para o sector da agricultura são aplicáveis diferentes intensidades. 
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Tipo de medida de auxílio Montante máximo de auxílio 
admissível ao abrigo do RGIC 

Limite máximo de intensidade de 
auxílio ao abrigo do RGIC  

Auxílios às pequenas empresas 
recentemente criadas (artigo 14.º) 

•  2 milhões de euros para 
empresas situadas em 
regiões abrangidas pelo n.º 
3, alínea a), do artigo 87.º    

•  1 milhão de euros para 
empresas situadas em 
regiões abrangidas pelo n.º 
3, alínea c), do artigo 87.º    

•  montantes anuais por 
empresa - máximo 33% dos 
montantes de auxílio acima 
referidos  

Regiões abrangidas pelo n.º 3, 
alínea a), do artigo 87.º:  
•  35 % durante os três primeiros 

anos após a criação da empresa  
•  25 % nos dois anos seguintes  
 
Regiões abrangidas pelo n.º 3, 
alínea c), do artigo 87.º:  
•   25% durante os três primeiros 

anos após a criação da empresa 
•  15 % nos dois anos 

seguintes15 
 

Auxílios ao investimento e ao emprego 
a favor das PME (disponível apenas 
fora das regiões assistidas) (artigo 15.º) 
 
A favor de investimento na 
transformação e na comercialização de 
produtos agrícolas 

7,5 milhões de euros por 
empresa e por projecto  
 
 
7,5 milhões de euros por 
empresa e por projecto  

•  20 % para pequenas empresas 
•  10% para médias empresas 
 
 
•  75% em regiões 

ultraperiféricas 
•  65% nas ilhas menores do Mar 

Egeu  
•  50% nas regiões abrangidas 

pelo n.º 3, alínea a), artigo 87.º 
•  40% nas outras regiões 

Auxílios às pequenas empresas 
recentemente criadas por mulheres 
empresárias  

1 milhão de euros por empresa 
(máximo 33% deste montante 
por ano) 

15% para os primeiros cinco anos 
 

Auxílios à consultoria a favor das PME  2 milhões de euros por empresa 
e por projecto  

50% 

Auxílios às PME para participação em 
feiras   

2 milhões de euros por empresa 
e por projecto  

50% 

Auxílios ao capital de risco 
 

• 1,5 milhões de euros por 
empresa-alvo durante 12 
meses  

Não aplicável 

Auxílios à investigação e 
desenvolvimento 
 

•   Investigação fundamental:  
20 milhões de euros 

•  Investigação industrial:  10 
milhões de euros 

•  outras: 7,5 milhões de euros 
por empresa e por projecto  

 
• 2x no caso de projectos 

EUREKA16 
 

Grandes empresas:  
•  Investigação fundamental: 

100% 
•  Investigação industrial: 50% 
•  Desenvolvimento 

experimental: 25% 
Médias empresas: 
• Investigação industrial: 60% 
• Desenvolvimento experimental: 

35% 
Pequenas empresas:  
•  Investigação industrial: 70% 
•  Desenvolvimento 

experimental: 45% 
+ 15 pontos percentuais (até 80% 
no total) se duas ou mais empresas 
cooperarem 

                                                 
15 Em certos casos, é possível uma majoração suplementar de 5 % dos custo elegíveis.  
16 Eureka é uma rede pan-europeia de organismos de investigação e desenvolvimento industrial, orientados para 



 24  

Tipo de medida de auxílio Montante máximo de auxílio 
admissível ao abrigo do RGIC 

Limite máximo de intensidade de 
auxílio ao abrigo do RGIC  

Auxílios a estudos de viabilidade 
técnica  
 

•  Investigação fundamental: 
20 milhões de euros  

•  Investigação industrial: 10 
milhões de euros  

•  outras: 7,5 milhões de euros 
por empresa por projecto  

• 2x se EUREKA 

•  PME: 75% para estudos de 
investigação industrial, 50% 
para estudos de 
desenvolvimento experimental;  

•  Grandes empresas: 65% para 
estudos de investigação 
industrial, 40% para estudos de 
desenvolvimento experimental 

Auxílios destinados a cobrir os custos 
associados aos direitos de propriedade 
industrial para as PME  

• 5 milhões de euros por 
empresa e por projecto  

•  Investigação fundamental: 
100% 

•  Investigação industrial: 50% 
•  Desenvolvimento experimental: 

25% 
•  

Auxílios a empresas jovens e 
inovadoras  

•  1 milhão de euros  
•  1,5 milhões de euros  nas 

regiões abrangidas pelo n.º 
3, alínea a), artigo 87.º  

• 1,25 milhões de euros  nas 
regiões abrangidas pelo n.º 
3, alínea c), artigo 87.º 

Não aplicável 

Auxílios à investigação e 
desenvolvimento nos sectores agrícola 
e das pescas 

Sob condições específicas 100% sob condições específicas 

Auxílios às PME para serviços de 
consultoria em inovação e para 
serviços de apoio à inovação 

200 000 euros por empresa 
durante 3 anos 

75% na ausência de uma 
certificação nacional ou europeia 

Auxílios para a contratação de pessoal 
altamente qualificado 

Não aplicável 50% por empresa, durante 3 anos, 
por pessoa contratada 

Auxílios à formação 2 milhões de euros por projecto 
de formação  

•  25% formação específica 
•  60% formação geral 
•  + 10 pontos percentuais para 

pessoas desfavorecidas/com 
deficiência  

•  +20 pontos percentuais para as 
pequenas empresas; 

•  +10 pontos percentuais para as 
médias empresas 

•  100% para o transporte 
marítimo 

Auxílios a favor de trabalhadores 
desfavorecidos e com deficiência  

5 milhões de euros por empresa 
por ano  

50% 

Auxílios à contratação de trabalhadores 
desfavorecidos sob a forma de 
subvenções salariais  

10 milhões de euros por 
empresa por ano  

75% 

Auxílios sob a forma de compensação 
dos custos adicionais decorrentes do 
emprego de trabalhadores com 
deficiência 

10 milhões de euros por 
empresa por ano  

100% 

                                                                                                                                                         
o mercado. 
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Tipo de medida de auxílio Montante máximo de auxílio 
admissível ao abrigo do RGIC 

Limite máximo de intensidade de 
auxílio ao abrigo do RGIC  

Auxílios ao investimento que permitem 
às empresas ultrapassar os níveis das 
normas comunitárias para a protecção 
do ambiente ou, na sua ausência, que 
melhorem o nível de protecção do 
ambiente   

7,5 milhões de euros por 
empresa e por projecto  

Grandes empresas: 35%  
Médias empresas: 45% 
Pequenas empresas: 55% 

Auxílios à aquisição de veículos de 
transporte que superem as normas 
comunitárias de protecção do ambiente  

7,5 milhões de euros por 
empresa e por projecto  

Grandes empresas: 35%  
Médias empresas: 45% 
Pequenas empresas: 55% 

Auxílios para adaptação antecipada às 
futuras normas comunitárias por parte 
das PME  
 

7,5 milhões de euros por 
empresa e por projecto  

Em caso de realização mais de três 
anos antes da data de entrada em 
vigor da norma comunitária: 
•  15% para pequenas empresas 
•  10% para médias empresas 
 
Em caso de realização entre 1 e 3 
anos antes da data de entrada em 
vigor da norma comunitária: 10% 
para pequenas empresas 

Auxílios ao ambiente para 
investimentos em poupança de energia  
 

7,5 milhões de euros por 
empresa e por projecto  

Duas formas de cálculo: 
1. custos de investimento 
adicionais (líquidos): 
•  Grandes empresas: 60%  
•  Médias empresas: 70% 
•  Pequenas empresas: 80% 
 
2. custos de investimento 
adicionais (brutos):  
•  Grandes empresas: 20%  
•  Médias empresas: 30%  
•  Pequenas empresas: 40% 

Auxílios ao investimento a favor da co-
geração de elevada eficiência  
 

7,5 milhões de euros por 
empresa e por projecto  

Grandes empresas: 45%  
Médias empresas: 55% 
Pequenas empresas: 65% 

Auxílios ao ambiente para 
investimentos destinados a promover 
fontes de energia renováveis  
 

7,5 milhões de euros por 
empresa e por projecto  

Grandes empresas: 45%  
Médias empresas: 55% 
Pequenas empresas: 65% 

Auxílios para estudos ambientais  
 

Não aplicável Grandes empresas: 50%  
Médias empresas: 60% 
Pequenas empresas: 70% 

Auxílios ao ambiente sob a forma de 
reduções de impostos   
 

Não aplicável Sem nível de intensidade aplicável 
(auxílio condicionado ao 
pagamento pelo menos do mínimo 
comunitário e com uma duração 
máxima de 10 anos) 

 

Cumulação 
A cumulação dos auxílios a título do RGIC é possível desde que tais auxílios digam respeito a 
custos elegíveis diferentes identificáveis. No que se refere aos mesmos custos elegíveis, não é 
autorizada qualquer cumulação relativamente aos custos que se sobreponham parcial ou 
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totalmente se tal cumulação conduzir a uma intensidade de auxílio superior ao limite máximo 
aplicável ao abrigo do RGIC.  
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Ficha 2  Auxílios ligados às alterações climáticas e a outras 
medidas de protecção do ambiente  

Referência 
A presente ficha é uma síntese do "Enquadramento comunitário dos auxílios estatais a favor 
do ambiente", (JO C 82 de 1.4.2008, p. 3), a seguir designado, na presente ficha, 
"Enquadramento". Inclui igualmente informações sobre a aplicação do RGIC aos auxílios a 
favor do ambiente. 

Âmbito de aplicação 
O Enquadramento abrange auxílios relativos a medidas destinadas a sanar ou impedir uma 
intervenção nociva ao meio físico ou aos recursos naturais ou a incentivar uma utilização 
racional desses recursos. O controlo dos auxílios estatais neste domínio garante que as 
medidas conduzirão a um nível de protecção do ambiente superior ao que seria atingido na 
ausência do auxílio e que os efeitos positivos do auxílio compensarão os seus efeitos 
negativos. 

Como regra geral, o Enquadramento é aplicável a todos os sectores abrangidos pelo Tratado, 
incluindo os sectores sujeitos a regras comunitárias específicas em matéria de auxílios estatais 
(a menos que essas regras disponham em contrário).  Todavia, o Enquadramento não é 
aplicável: 

• Aos auxílios à I&D, à concepção e ao fabrico de produtos mais respeitadores do 
ambiente. Contudo, são abrangidos por este Enquadramento os auxílios ao 
investimento destinados à aquisição de um activo (projecto) inovador no plano 
ecológico, a fim de reduzir a poluição gerada pelo investidor; 

• Aos auxílios à formação no sector do ambiente; 
• Ao domínio da produção agrícola primária se as medidas são já regidas pelas 

Orientações comunitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no 
período 2007-201317  

• No domínio da pesca e da aquicultura, só é aplicável quando não existe qualquer outra 
disposição específica;  

• Aos custos não recuperáveis;  
• Ao aquecimento urbano, salvo se permitir realizar poupanças de energia; 
• Às infra-estruturas de transporte aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo e por via 

navegável;  
• À concepção e fabrico de produtos respeitadores do ambiente, máquinas ou meios de 

transporte destinados a funcionar com menos recursos naturais, bem como às medidas 
destinadas a melhorar a segurança e a higiene; e 

• À captação e retenção de carbono.  
 

Apreciação 
O Enquadramento reflecte a estratégia apresentada no Plano de acção no domínio dos auxílios 
estatais no sentido de uma abordagem económica mais aperfeiçoada em matéria de análise 
destes auxílios e da introdução de um critério de equilíbrio. Consequentemente, o 
                                                 
17 Orientações comunitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2007-2013, JO C 
319 de 27.12.2006. 
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Enquadramento estabelece regras em conformidade com as quais a Comissão procederá a 
uma apreciação normal (no termo da qual o auxílio poderá ser considerado compatível se 
respeitar as condições simplificadas fixadas no ponto 3 do Enquadramento) ou a uma 
apreciação aprofundada (exposta no ponto 5 do Enquadramento), que exige uma análise mais 
aprofundada das medidas e a aplicação de um critério de equilíbrio numa base casuística. Em 
princípio, o Enquadramento prevê que a Comissão examine o efeito de incentivo, a 
necessidade e a proporcionalidade dos auxílios estatais no domínio do ambiente.  
 

Quadro 4:  Limiares que determinam uma apreciação aprofundada em conformidade com o 
Enquadramento* 

Tipo de medida de auxílio Apreciação normal Apreciação aprofundada 
Para medidas abrangidas pelo RGIC Sim (se não forem 

respeitadas as 
condições do RGIC) 

Todas as medidas sujeitas à obrigação 
de notificação individual nos termos do 
RGIC 

Para todos os auxílios ao investimento 
(independentemente do tipo) 

Sim 7,5 milhões de euros por empresa 

Auxílios ao funcionamento no domínio 
da poupança de energia 

Sim 5 milhões de euros por empresa durante 
um período de 5 anos  

Auxílios ao funcionamento para a 
produção de electricidade renovável e/ou 
produção combinada de calor renovável 

Sim A capacidade de produção de 
electricidade renovável resultante é 
superior a 125 MW 

Auxílio ao funcionamento para a 
produção de biocombustível 

Sim A capacidade de produção resultante é 
superior a 150 000 t por ano  

Auxílio ao funcionamento a favor da co-
geração 

Sim A capacidade de produção de 
electricidade em co-geração resultante é 
superior a 200 MW 

Auxílios sob forma de reduções ou 
isenções de impostos ambientais 

Sim Não 

* Todas as outras medidas de auxílio a favor do ambiente abrangidas pelo Enquadramento e não incluídas 
no quadro são sujeitas apenas a uma apreciação normal. 

 

Medidas de auxílio 
 

Auxílios ao investimento que permitem às empresas ultrapassar os níveis das normas 
comunitárias para a protecção do ambiente ou, na sua ausência, que melhorem o nível 
de protecção do ambiente   

• Custos elegíveis: Estritamente limitados aos custos de investimento suplementares 
necessários para atingir um nível mais elevado de protecção do ambiente. Os 
benefícios/custos de exploração serão tidos em conta por um período de 5 anos. Os 
investimentos elegíveis podem ser efectuados em terrenos, edifícios, equipamento para 
fábricas e transferência de tecnologias.  Não podem ser concedidos auxílios para alcançar 
normas que foram adoptadas mas ainda não entraram em vigor. 

 
Auxílios ao investimento para a aquisição de novos veículos de transporte que superem 
as normas comunitárias ou, na sua ausência, que melhorem o nível de protecção do 
ambiente   

• Custos elegíveis: Estritamente limitados aos custos de investimento suplementares 
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necessários para atingir um nível mais elevado de protecção do ambiente.  Os 
benefícios/custos de exploração serão tidos em conta por um período de 5 anos. Os 
auxílios para a aquisição de novos veículos de transporte rodoviário, ferroviário e de 
navegação interior e marítima que cumpram as normas comunitárias adoptadas mas ainda 
não em vigor são autorizados, caso as novas normas não se apliquem com efeito 
retroactivo. Podem igualmente ser concedidos auxílios para a adaptação de meios de 
transporte existentes.   

 

Auxílios ao investimento com vista à adaptação antecipada a futuras normas 
comunitárias 

• Custos elegíveis: estritamente limitados aos custos de investimento suplementares 
necessários para atingir um nível superior de protecção do ambiente. Os benefícios/custos 
de exploração serão tidos em conta por um período de 5 anos.  Os investimentos elegíveis 
podem ser efectuados em terrenos, edifícios, equipamento para fábricas e transferência de 
tecnologias. O auxílio é autorizado se a adaptação se realizar pelo menos um ano antes da 
entrada em vigor da norma comunitária. 

  
Auxílios à poupança de energia 

Auxílios ao investimento 

• Custos elegíveis: estritamente limitados aos custos suplementares directamente 
relacionados com uma poupança de energia e com um nível de poupança de energia mais 
elevado do que as normas comunitárias. Por outro lado, os custos e os benefícios de 
exploração que ocorram nos três primeiros anos do investimento (para as PME), nos 
quatro primeiros anos (no que diz respeito às grandes empresas que não participam no 
regime de comércio de licenças de emissão de CO2 da UE - Regime de comércio de 
direitos de emissão) ou nos cinco primeiros anos (no que diz respeito às grandes empresas 
que participam nesse regime) são deduzidos e acrescentados, respectivamente. Os 
investimentos elegíveis podem ser efectuados em terrenos, edifícios, equipamento para 
fábricas e transferência de tecnologias. 

 
Auxílios ao funcionamento 

• O auxílio deve limitar-se a compensar os custos líquidos adicionais de produção em 
virtude do investimento, tendo em conta os benefícios resultantes da poupança de energia. 
Os auxílios ao investimento concedidos são deduzidos dos custos de produção e a sua 
duração não pode exceder cinco anos  

 
Auxílios a favor de fontes de energia renováveis  

Auxílios ao investimento 

• Custos elegíveis: estritamente limitados aos custos de investimento suplementares 
suportados pelo beneficiário em relação a uma central eléctrica convencional ou a um 
sistema de aquecimento convencional com a mesma capacidade. Os custos elegíveis 
devem ser calculados em termos líquidos, ou seja, devem ser tidos em conta os eventuais 
benefícios e custos de exploração incorridos durante os primeiros cinco anos do ciclo de 
vida do investimento. Os investimentos elegíveis podem ser efectuados em terrenos, 
edifícios, equipamento para fábricas e transferência de tecnologias. 

• Os auxílios para biocombustíveis só são permitidos em relação a biocombustíveis 
sustentáveis.  
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Auxílios ao funcionamento 

• Destinam-se a cobrir o diferencial entre o custo de produção da energia produzida a partir 
de fontes energéticas renováveis e o preço de mercado do tipo de energia em causa.  

 
Auxílios a favor da co-geração 

Auxílios ao investimento 

• Custos elegíveis: limitados aos custos de investimento suplementares necessários para a 
construção das instalações de co-geração de elevada eficiência em relação ao investimento 
de referência. Devem ser calculados em termos líquidos, ou seja, devem ser tidos em 
conta os eventuais benefícios e custos de exploração incorridos durante os primeiros cinco 
anos do ciclo de vida do referido investimento. Os investimentos elegíveis podem ser 
efectuados em terrenos, edifícios, equipamento para fábricas e transferência de 
tecnologias. 

 
Auxílios ao funcionamento 

• Aplicam-se as mesmas regras que as aplicadas à energia renovável. Instalações elegíveis: 
empresas responsáveis pela distribuição de electricidade e de calor ao público, quando os 
custos de produção excederem o respectivo preço de mercado. Com vista à utilização 
industrial, sempre que for demonstrado que o custo de produção de uma unidade de 
energia segundo esta técnica é superior ao preço de mercado de uma unidade de energia 
convencional.  

  
Auxílios a favor de instalações de aquecimento urbano eficientes do ponto de vista 
energético  

• Custos elegíveis: estritamente limitados aos custos de investimento suplementares 
suportados pelo beneficiário em relação aos custos de um sistema de aquecimento 
convencional da mesma capacidade. Os custos elegíveis devem ser calculados em termos 
líquidos, ou seja, devem ser tidos em conta os eventuais benefícios e custos de exploração 
incorridos durante os primeiros cinco anos do ciclo de vida do investimento. Os 
investimentos elegíveis podem ser efectuados em terrenos, edifícios, equipamento para 
fábricas e transferência de tecnologias. 

 
Auxílios à gestão de resíduos 

• Custos elegíveis: limitados aos custos de investimento suplementares necessários para a 
realização de um investimento conducente à gestão de resíduos e suportados pelo 
beneficiário, comparativamente a um investimento de referência. Devem ser calculados 
em termos líquidos, ou seja, devem ser tidos em conta os eventuais benefícios e custos de 
exploração incorridos durante os primeiros cinco anos do ciclo de vida do referido 
investimento.  

• Incluem, mediante determinadas condições, actividades de reutilização, reciclagem e 
recuperação. Visam reduzir a poluição gerada por outras empresas e não englobam a 
poluição gerada pelo beneficiário do auxílio. 

 
Auxílios à recuperação de sítios contaminados 

• Quando o responsável pela poluição não for identificado ou não puder aderir à iniciativa, 
o responsável pela reabilitação dos terrenos pode beneficiar de um auxílio. O "poluidor" é 
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definido como sendo a pessoa responsável pela poluição nos termos da lei aplicável em 
cada Estado-Membro.  

• Os custos elegíveis serão iguais ao montante dos trabalhos de recuperação após dedução 
do aumento do valor do terreno. 

 
Auxílios à relocalização de empresas 

• Os auxílios para a relocalização de determinadas empresas só podem ser concedidos se a 
mudança de local for motivada por razões de protecção do ambiente e realizada na 
sequência de uma decisão administrativa ou judicial ou de um acordo entre a empresa e a 
autoridade pública competente. Além disso, a empresa envolvida deve respeitar as normas 
ambientais mais rigorosas aplicáveis na nova região de implantação. 

• Os custos elegíveis devem circunscrever-se às despesas decorrentes da transferência das 
instalações, calculadas em termos líquidos. A Comissão terá em conta os benefícios 
(produto da venda ou do arrendamento das instalações abandonadas, compensação paga 
em caso de expropriação) e os custos (compra de terrenos, construção ou aquisição de 
novas instalações, sanções contratuais).  

 
Auxílios incluídos nos regimes de autorizações negociáveis 

• O auxílio só será compatível se os regimes forem criados para alcançar objectivos 
ambientais que superem as normas comunitárias obrigatórias, se houver uma atribuição 
transparente e objectiva, se a quantidade total de licenças ou autorizações atribuídas a 
cada empresa a um preço inferior ao valor de mercado não exceder as suas necessidades, 
se os novos operadores não forem favorecidos e se não houver barreiras injustificadas à 
entrada no mercado.  

• A necessidade e a proporcionalidade do auxílio estatal serão avaliadas. Na ausência de 
auxílio (ou seja, plena licitação), o regime de autorizações deve conduzir a um aumento 
substancial dos custos de produção que não pode ser repercutido nos clientes sem 
provocar baixas importantes nas vendas, não sendo também possível reduzir os níveis das 
emissões para que o preço das autorizações seja comportável. 

• O critério de necessidade e de proporcionalidade não foi tido em conta para a concessão 
de licenças ou autorizações relativas ao período do regime de negociação de licenças de 
emissão de CO2 da UE (Regime de negociação de direitos de emissão) que termina em 31 
de Dezembro de 2012.  

 
Auxílios sob forma de reduções ou isenções de impostos ambientais 

• Estes auxílios são permitidos se contribuírem, pelo menos indirectamente, para melhorar o 
nível de protecção ambiental e se as reduções ou isenções não prejudicarem o objectivo 
geral pretendido com o imposto.  

• Impostos harmonizados: o auxílio é compatível durante 10 anos se os beneficiários 
pagarem pelo menos o mínimo comunitário e se a redução ou a isenção for compatível 
com a legislação comunitária aplicável.  

• Impostos não harmonizados e impostos harmonizados se o imposto pago for inferior ao 
montante comunitário mínimo: qualquer isenção ou redução fiscal deve ser necessária e 
proporcional:  
- Necessidade do auxílio: a selecção dos beneficiários deve basear-se em critérios 

objectivos e transparentes, o imposto ambiental antes da redução deve resultar num 
aumento substancial dos custos de produção que não pode ser repercutido nos clientes 
sem provocar baixas importantes nas vendas.  
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- Proporcionalidade do auxílio: cada beneficiário individual paga uma parte do imposto 
nacional em função do seu desempenho comparativamente aos resultados obtidos com 
base na técnica com os melhores resultados no EEE ou 20% do nível nacional (salvo 
se puder ser justificada uma taxa inferior, atendendo a uma distorção da concorrência 
limitada) ou são concluídos acordos ambientais entre os Estados-Membros e as 
empresas beneficiárias.  

 

Princípio do cálculo dos custos de investimento suplementares 

Os custos de investimento suplementares são calculados em duas etapas:  

1. Custos de investimento determinados por referência à situação contrafactual na 
ausência de auxílio estatal. O cenário contrafactual deve ser credível e, pelo menos, 
respeitar as normas comunitárias aplicáveis. 

2. Os benefícios de exploração gerados no decorrer de um determinado período 
(normalmente, cinco anos) do ciclo de vida do investimento são deduzidos e os custos 
de exploração correspondentes são adicionados.  

 

Montante máximo da ajuda 
Quadro 5: Panorâmica da intensidade máxima do auxílio, expressa em percentagem dos custos elegíveis. 

Tipo de medida de auxílio Auxílios ao investimento Auxílios ao funcionamento 
(a) Auxílios ao investimento que permitem 
às empresas ultrapassar os níveis das 
normas comunitárias para a protecção do 
ambiente ou, na sua ausência, que 
melhorem o nível de protecção do 
ambiente   
  
e  
 
(b) Auxílios à aquisição de novos veículos 
de transporte que superem as normas 
comunitárias ou que, na sua ausência, 
melhorem o nível de protecção do 
ambiente 

Pequenas empresas:70% 
Médias empresas: 60% 
Grandes empresas: 50% 
 
Concurso: 100% 
 
Majoração de eco-inovação:    
+10% 
 

 

(c) Auxílios ao investimento com vista à 
adaptação antecipada a futuras normas 
comunitárias 
 

Mais de 3 anos antes:  
• Pequenas empresas: 25% 
• Médias empresas: 20% 
• Grandes empresas: 15% 
 
Entre 1 e 3 anos antes:  
• Pequenas empresas: 20% 
• Médias empresas: 15% 
• Grandes empresas: 10% 

 

(d) Auxílios a favor de estudos ambientais  Pequenas empresas: 70% 
Médias empresas: 60%  
Grandes empresas: 50% 
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Tipo de medida de auxílio Auxílios ao investimento Auxílios ao funcionamento 
(e) Auxílios à poupança de energia 
 

Pequenas empresas: 80% 
Médias empresas: 70%  
Grandes empresas: 60% 

• 100% dos custos 
suplementares e redução 
linear para zero em 5 anos OU

•  50% dos custos 
suplementares durante 5 anos 

(f) Auxílios a favor de fontes de energia 
renováveis 

Pequenas empresas: 80% 
Médias empresas: 70%  
Grandes empresas: 60% 
 
Concurso: 100% 

•  Compensação da diferença 
entre os custos de produção e 
o preço de mercado 

OU  
•  100% dos custos 

suplementares e redução 
linear para zero em 5 anos OU

 50% dos custos suplementares 
durante 5 anos 

(g) Auxílios a favor da co-geração  Pequenas empresas: 80% 
Médias empresas: 70%  
Grandes empresas: 60% 
 
Concurso: 100% 

Aplicam-se as regras relativas às 
energias renováveis 
 

(h) Auxílios a favor de instalações de 
aquecimento urbano eficientes do ponto de 
vista energético 
 

Pequenas empresas: 70% 
Médias empresas: 60%  
Grandes empresas: 50% 
 
Concurso: 100% 

 

(i) Auxílios à gestão de resíduos Pequenas empresas: 70% 
Médias empresas: 60%  
Grandes empresas: 50% 

 

(j) Auxílios à recuperação de sítios 
contaminados 

100 % dos custos elegíveis    

(k) Auxílios à relocalização de empresas Pequenas empresas: 70% 
Médias empresas: 60%  
Grandes empresas: 50% 

 

Notificação 
 
O RGIC introduziu novas categorias de auxílios a favor do ambiente não sujeitos à obrigação 
de notificação. Sob reserva do respeito das condições enunciadas no RGIC (nomeadamente 
intensidades de auxílio específicas), estão isentos da obrigação de notificação em alguns 
casos, os auxílios ao investimento que permitem às empresas superar as normas comunitárias 
em matéria de protecção do ambiente ou, na sua ausência, aumentar o nível de protecção do 
ambiente; os auxílios à aquisição de novos veículos de transporte que superem as normas 
comunitárias ou, na sua ausência, que melhorem o nível de protecção do ambiente; os auxílios 
à adaptação antecipada a futuras normas comunitárias a favor das PME; os auxílios ao 
investimento a favor de medidas de poupança de energia; os auxílios ao investimento a favor 
da co-geração de elevada eficiência; os auxílios ao investimento a favor da promoção da 
energia produzida a partir de fontes renováveis; os auxílios a favor de estudos ambientais; e os 
auxílios sob forma de reduções ou isenções de impostos ambientais.  
 
Contudo, estes auxílios devem ser notificados se ultrapassarem os limiares para a notificação 
individual de 7,5 milhões de euros por empresa e por projecto de investimento. Da mesma 
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forma, se as condições do RGIC não forem respeitadas, os auxílios devem ser notificados e 
serão apreciados com base no Enquadramento.  
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Ficha 3 Auxílios à investigação e desenvolvimento e à 
inovação  

Referência 
A presente ficha sintetiza o "Enquadramento comunitário dos auxílios estatais à investigação 
e desenvolvimento e à inovação" (JO C 323 de 30.12.2006, p. 1) a seguir designado, na 
presente ficha, "Enquadramento". Inclui igualmente informações sobre a aplicação do RGIC 
aos auxílios à investigação e desenvolvimento e à inovação.  

Âmbito de aplicação 
O Enquadramento abrange o conjunto de medidas ao abrigo das quais são concedidos auxílios 
estatais a favor das actividades de investigação e desenvolvimento e inovação realizadas pelas 
empresas. 
 
Apoio às actividades de I&D&I não considerado como constituindo um auxílio estatal: 

• financiamento público de actividades não económicas de I&D&I exercidas por 
organismos de investigação; 

• I&D realizada por empresas contratadas por autoridades públicas em condições de 
mercado (concurso público). 

 
Sectores aos quais se aplicam regras especiais: 

• transportes ferroviários, rodoviários e por via navegável; 
• agricultura e pescas: intensidade máxima de auxílio de 100% em todos os casos (sujeita 

a certas condições). 

Definições 
Investigação fundamental: O trabalho experimental ou teórico realizado principalmente com 
o objectivo de adquirir novos conhecimentos sobre os fundamentos de fenómenos e factos 
observáveis, sem qualquer aplicação ou utilização práticas directamente previstas; 
 
Investigação industrial: Investigação planeada ou investigação crítica destinada à aquisição 
de novos conhecimentos e capacidades para o desenvolvimento de novos produtos, processos 
ou serviços ou para introduzir um melhoramento significativo em produtos, processos ou 
serviços existentes; 
 
Desenvolvimento experimental: A aquisição, combinação, concepção e utilização de 
conhecimentos e técnicas científicas, tecnológicas, comerciais e outras relevantes já existentes 
para efeitos da elaboração de planos e dispositivos ou a concepção de produtos, processos ou 
serviços novos, alterados ou melhorados (incluindo o desenvolvimento de protótipos e de 
projectos-piloto comercialmente utilizáveis em determinadas condições). 

Medidas de auxílio 
As medidas que se seguem podem ser consideradas compatíveis ao abrigo do n.º 3, alínea c), 
do artigo 87.º do Tratado: 
 

• auxílios a favor dos projectos de I&D;  
• auxílios para estudos de viabilidade técnica;  
• auxílios destinados a cobrir as despesas de direitos de propriedade industrial das PME;  
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• auxílios a jovens empresas inovadoras; 
• auxílios a favor da inovação dos processos e da organização nos serviços; 
• auxílios para serviços de consultoria em inovação e para serviços de apoio à inovação;  
• Auxílios para a contratação de pessoal altamente qualificado; e 
• auxílios para pólos de inovação.  

Custos elegíveis 
Os custos elegíveis dependem do tipo de medida proposta e são estabelecidos nas secções 
relevantes do Enquadramento. A título de exemplo, os tipos de custos que se seguem são 
elegíveis para os auxílios a favor dos projectos de I&D (ou seja, a primeira categoria de 
auxílio supramencionada):  
 

• despesas de pessoal, na medida em que esses trabalhadores se dediquem à actividade 
de investigação; 

• custos dos instrumentos e dos equipamentos, terrenos e instalações, na medida em que 
forem utilizados para o projecto de investigação (sujeitos a amortização, se pertinente) 
e durante o período dessa utilização; 

• custos de investigação contratual, conhecimentos técnicos e patentes adquiridas a ou 
licenciadas por fontes externas, a preços de mercado;  

• custos de consultoria externa e serviços equivalentes utilizados exclusivamente no 
projecto; 

• despesas gerais adicionais incorridas directamente em resultado da investigação; 
• outras despesas de funcionamento suportadas directamente em resultado da actividade 

de investigação. 

Intensidade do auxílio 
Tal como acontece relativamente aos custos elegíveis, as intensidades dos auxílios diferem em 
função da medida em questão. A título de exemplo, o quadro seguinte representa as 
intensidades de auxílio aplicáveis ao primeiro tipo de medida - auxílios a favor dos projectos 
de I&D:  

Quadro 6: Intensidade dos auxílios a favor dos projectos de I&D 

Tipo de I&D Pequenas 
empresas 

Médias empresas Grandes 
empresas 

Investigação fundamental 100% 100% 100% 

Investigação industrial 70% 60% 50% 

Investigação industrial que preveja:  
•  a cooperação entre empresas; para as grandes 
empresas: cooperação transfronteiras ou pelo menos com uma 
PME; ou 
•  colaboração de uma empresa com um organismo de 
investigação; ou  
•  a divulgação dos resultados 

80% 75% 65% 

Desenvolvimento experimental 45% 35% 25% 

Desenvolvimento experimental que preveja:  
•  a cooperação entre empresas; para as grandes 
empresas: cooperação transfronteiras ou pelo menos com uma 
PME; ou  
•  colaboração de uma empresa com um organismo de 

60% 50% 40% 
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investigação 
 

Condições especiais 
O Enquadramento prevê três tipos de apreciação com base num critério de avaliação do 
equilíbrio entre os efeitos positivos e negativos do auxílio: 

(i) apreciação normal – se o projecto preencher as condições estabelecidas no Capítulo 5 do 
Enquadramento, parte-se do princípio de que a aplicação do critério de equilíbrio conduz a um 
resultado positivo. As medidas seguintes inserem-se nesta categoria (se o auxílio só for 
concedido após a apresentação do respectivo pedido às autoridades nacionais):  

 

• auxílios destinados ao projecto e a estudos de viabilidade quando o beneficiário do 
auxílio for uma PME e quando o montante do auxílio for inferior a 7,5 milhões de 
euros por projecto; 

• auxílios destinados a cobrir os custos dos direitos de propriedade industrial das PME;  
• auxílios às jovens empresas inovadoras;  
• auxílios para serviços de consultoria no domínio da inovação; 
• auxílios para recurso a serviços de apoio à inovação, e 
• auxílios para a contratação de pessoal altamente qualificado.  

 

(ii) apreciação normal complementada pela demonstração do efeito de incentivo e da sua 
necessidade – em conformidade com os Capítulos 5 e 6 do Enquadramento: todos os auxílios 
notificados cujo montante seja inferior aos limiares previstos para a apreciação aprofundada 
(mencionada a seguir) e que não sejam abrangidos por uma das categorias às quais se aplica a 
apreciação normal, ao abrigo do Capítulo 5 (para a qual o efeito de incentivo é presumido).  

(iii) apreciação aprofundada – atendendo ao aumento do risco de determinadas medidas de 
auxílio falsearem a concorrência, a Comissão procederá a uma apreciação aprofundada das 
medidas cujos montantes excedem os valores seguintes:  

• para os auxílios a favor de projectos e estudos de viabilidade:  
- se o projecto consistir predominantemente em investigação fundamental: 20 

milhões de euros;  
- se o projecto consistir predominantemente em investigação industrial:10 milhões 

de euros; 
- para todos os outros projectos: 7,5 milhões de euros;  

• para os auxílios à inovação dos processos ou da organização em actividades de 
serviços: 5 milhões de euros;   

• para os auxílios aos pólos de inovação: 5 milhões de euros.  
 

Em relação a cada regime de auxílios, é exigida a apresentação de um relatório anual sobre a 
aplicação do regime de auxílios autorizado. 
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Quadro 7:  Categorias de medidas de auxílio, montantes máximos de auxílio aplicáveis em conformidade 
com o RGIC e limiares que determinam uma apreciação aprofundada de acordo com o Enquadramento 

Medida de auxílio Montante máximo de auxílio 
admissível ao abrigo do RGIC

Apreciação 
normal 

(Enquadramen
to) 

Apreciação 
aprofundada18 

(Enquadramento) 
 

Auxílios a favor de projectos e de 
estudos de viabilidade  

• Investigação 
fundamental: 20 milhões de 
euros 
• Investigação 
industrial: 10 milhões de euros 
• outros: 7,5 milhões de 
euros por empresa e por 
projecto  
 
• 2x no caso de 
projectos EUREKA19 
•  

Sim (se não 
forem 

respeitadas as 
condições do 

RGIC) 

•  Investigação 
fundamental: 20 milhões 
de euros 
•  Investigação 
industrial: 10 milhões de 
euros 
• outros: 7,5 
milhões de euros por 
empresa por projecto  
 
• 2x no caso de 
projectos EUREKA 

Auxílios destinados a cobrir os 
custos dos direitos de propriedade 
industrial das PME 

5 milhões de euros por empresa 
e por projecto  Sim Não 

Empresas jovens e inovadoras  1 milhão de euros Sim Não 
Serviços de consultoria em 
inovação e serviços de apoio à 
inovação 

200 000 euros por empresa 
durante 3 anos Sim Não 

Auxílios para o destacamento 
temporário de pessoal altamente 
qualificado 

50% dos custos elegíveis 
durante 3 anos, por empresa, 
por pessoa destacada 

Sim Não 

Auxílios à inovação dos processos 
ou da organização  

Não incluídos no RGIC  
Sim 

No domínio dos 
serviços: 5 milhões de 
euros por empresa e por 
projecto  

Auxílios para pólos de inovação Não incluídos no RGIC  Sim 5 milhões de euros por 
pólo 

Notificação 
 
O RGIC introduziu novas categorias de auxílios à investigação, desenvolvimento e à inovação 
não sujeitos à obrigação de notificação. Sob reserva do respeito das condições enunciadas no 
RGIC (nomeadamente intensidades de auxílio específicas), estão isentos da obrigação de 
notificação, em alguns casos, os auxílios a projectos no domínio da investigação e 
desenvolvimento, os auxílios a estudos de viabilidade técnica, os auxílios destinados a cobrir 
os custos associados aos direitos de propriedade industrial para as PME, os auxílios à 
investigação e desenvolvimento no sector agrícola e das pescas, os auxílios a empresas jovens 

                                                 
18 Todos os casos notificados à Comissão na sequência de uma obrigação de notificação individual estabelecida 
pelo RGIC também estão sujeitos a uma apreciação aprofundada.   
19 Eureka é uma rede pan-europeia de organismos de investigação e desenvolvimento industrial, orientados para 
o mercado. 
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e inovadoras, os auxílios para o recurso a serviços de consultoria em inovação e a serviços de 
apoio à inovação e os auxílios para o destacamento de pessoal altamente qualificado.  
 
Contudo, tais auxílios devem ser sempre notificados se os limiares para a notificação 
individual forem ultrapassados, tal como especificado no quadro acima apresentado.  
 
Da mesma forma, se as condições do RGIC não forem respeitadas, os auxílios devem ser 
notificados e serão apreciados com base no Enquadramento. 
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Ficha 4 Auxílios com finalidade regional 

Referências 
A presente ficha resume: 

• as Orientações relativas aos auxílios com finalidade regional para o período 2007-2013, 
(JO C 54 de 4.3.2006, p.13), a seguir designadas, na presente ficha, "Orientações"; 

• a aplicação do RGIC aos auxílios regionais ao investimento e ao emprego e aos 
auxílios à empresas recentemente criadas.  

 

Objectivo 
Promover o desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas: 

• mediante o apoio ao investimento inicial e ao investimento e ao emprego ligados ao 
investimento inicial, bem como às empresas recentemente criadas, ou 

• em casos excepcionais, mediante a concessão de auxílios ao funcionamento. 

Âmbito de aplicação 
As Orientações abrangem auxílios ao investimento, auxílios a empresas recentemente criadas 
e auxílios ao funcionamento para estabelecimentos localizados em regiões elegíveis para 
auxílios com finalidade regional (ver em seguida). 

As Orientações não são aplicáveis à produção primária de produtos agrícolas enumerados no 
Anexo I do Tratado. São em geral aplicáveis à transformação e comercialização de produtos 
agrícolas20. Todavia, não são aplicáveis ao sector das pescas nem à indústria do carvão.  

São aplicáveis regras especiais aos:  

• transportes e construção naval; 
• sectores siderúrgicos ou das fibras sintéticas, em que não são permitidos os auxílios 

regionais; 
• grandes projectos de investimento (ver "definições"). 

Condições essenciais 
Para ser admissível ao benefício do auxílio ao abrigo das Orientações, o projecto deve 
satisfazer as seguintes condições essenciais:  
 

• respeitar a novos activos (excepto para as PME);  
• manutenção do investimento na região por um período mínimo de, pelo menos, 5 anos 

(3 anos para as PME) após a sua conclusão;    
• contribuição financeira do beneficiário de, pelo menos, 25% dos custos elegíveis.  
 

Definições 
Podem distinguir-se duas categorias de regiões elegíveis: 

• Regiões abrangidas pelo n.º 3, alínea a), do artigo 87.º: trata-se de regiões em que o 
nível de vida é anormalmente baixo ou em que existe uma situação grave de 
subemprego (regiões de nível II da NUTS cujo PIB por habitante é inferior a 75% da 

                                                 
20 Ver igualmente as Orientações comunitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 
2007-2013, JO C 319 de 27.12.2006. 
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média comunitária); 
• Regiões do n.º 3, alínea c), artigo 87.º: trata-se de regiões problemáticas definidas com 

base em indicadores (nacionais) propostos pelos Estados-Membros, sujeitas a limites 
máximos de cobertura populacional e a certas condições mínimas, a fim de evitar 
abusos. 

 
Investimento inicial: investimento em activos corpóreos e incorpóreos ligado à criação de 
um novo estabelecimento, ao alargamento de um estabelecimento existente, à diversificação 
da produção de um estabelecimento para novos produtos adicionais, ou a uma alteração 
fundamental do processo global de produção de um estabelecimento existente; 

Criação de emprego ligada ao investimento: aumento líquido de postos de trabalho, criados 
no período de 3 anos a partir da conclusão do investimento. 

Auxílios ao funcionamento: auxílios destinados a reduzir as despesas correntes de uma 
empresa (por exemplo, custos salariais, custos de transporte, despesas de arrendamento). 

Grandes projectos de investimento (GPI): projectos de investimento iniciais que envolvam 
custos de investimento elegíveis superiores a 50 milhões de euros em termos de valores 
actuais (os custos de investimento elegíveis são definidos a seguir). 

GIP objecto de notificação individual:  consiste num grande projecto de investimento em 
que o montante total do auxílio proveniente de todas as fontes exceda 75% do montante 
máximo de auxílio que um investimento com despesas elegíveis de 100 milhões de euros 
pode receber na região em causa. Os Estados-Membros são obrigados a notificar 
individualmente todos os casos que excedam o referido montante de auxílio.  

Equivalente-subvenção bruto (ESB): o valor nominal do auxílio concedido, descontado 
para a data da sua concessão. 
 
Intensidade do auxílio: ESB expresso em percentagem dos custos totais elegíveis do 
projecto. 
 

Auxílios ao investimento inicial 

Custos elegíveis:  os auxílios ao investimento inicial podem ser calculados em 
percentagem do valor do investimento ou em percentagem dos custos salariais dos postos 
de trabalho ligados ao investimento inicial. 

• Investimento: activos corpóreos (terrenos, edifícios, instalações/maquinaria) e um 
montante limitado de bens incorpóreos (despesas decorrentes da transferência de 
tecnologia). No sector dos transportes, as despesas destinadas à aquisição de 
equipamentos de transporte não são elegíveis. 

• Custos salariais: estimativa dos encargos salariais brutos e das contribuições 
obrigatórias para a segurança social, calculados durante um período de dois anos, 
multiplicados pelo número de postos de trabalho criados (criação líquida de emprego 
no estabelecimento em causa). 

Intensidades máximas dos auxílios 
Quadro 8: Intensidades máximas dos auxílios 

PIB regional em % do PIB da 
UE-25 

Taxas máximas de auxílio para 
grandes empresas 

Taxas de auxílio nas regiões 
ultraperiféricas 
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> 75% 15% - 10% 40% 
<75% 30% 50% 
<60% 40% 60% 
<45% 50% Não disponível 

 
As chamadas regiões afectadas pelo "efeito estatístico", cujo PIB por habitante é inferior a 
75% da média da UE-15, mas superior a 75% da media da UE-25 (3,6% da população na UE-
25), continuarão a beneficiar de um estatuto transitório e de taxas mais baixas de auxílio ao 
abrigo do n.º 3, alínea a), do artigo 87.º do Tratado, com uma taxa de auxílio de 30% para 
grandes empresas até 31.12.2010. A situação destas regiões será reapreciada em 2010. Se a 
sua situação se tiver deteriorado, atingindo valores inferiores a 75% da média UE-25, as 
regiões em causa continuarão a beneficiar da derrogação prevista no n.º 3, alínea a), do artigo 
87.º do Tratado. Se tal não acontecer, as regiões afectadas pelo efeito estatístico tornar-se-ão 
elegíveis ao abrigo do n.º 3, alínea c), do artigo 87.º do Tratado, com uma taxa de auxílio de 
20%, a partir de 1.1.2011. 
As regiões elegíveis são identificadas nos mapas dos auxílios regionais relativos a cada 
Estado-Membro, publicados no sítio Internet da DG Concorrência21.   
Estão previstas disposições transitórias até fins de 2010 para regiões que sofreram maior 
redução das intensidades de auxílio e, até fins de 2008, para regiões que deixaram de ser 
elegíveis no âmbito das novas Orientações. As referidas regiões estão igualmente 
identificadas nos mapas. 
Em relação aos grandes investimentos, o limite máximo de auxílio com finalidade regional é 
reduzido do seguinte modo: 
• em relação à parcela das despesas elegíveis acima de 50 milhões de euros, 100% do limite 

máximo regional aplicável. 

• em relação à parcela das despesas elegíveis entre 50 e 100 milhões de euros, a intensidade 
de auxílio é reduzida para 50% do limite máximo regional aplicável. 

• em relação à parcela das despesas elegíveis acima de 100 milhões de euros, a intensidade de 
auxílio é reduzida para 34% do limite máximo regional. 

• Exemplo: um grande projecto de investimento cujos custos elegíveis ascendem a 200 
milhões de euros, sendo o limite máximo regional de auxílio aplicável de 40 % ESB, pode 
beneficiar de um montante máximo de auxílio de 43,6 milhões de euros: 

(i) Até 50 milhões de euros: 100% do limite máximo regional aplicável=> 50 milhões de 
euros x 40%; isto é, 20 milhões de euros;  
(ii) Parcela entre 50 milhões e 100 milhões de euros:  50% do limite máximo regional 
aplicável=> 50 milhões de euros x (40% x 50%); isto é, 10 milhões de euros;  
(iii) Parcela acima de 100 milhões de euros:  34% do limite máximo regional 
aplicável=> 100 milhões de euros x (40% x 34%); isto é, 13,6 milhões de euros;   
Total do auxílio => (i)+(ii)+(iii) = 20 milhões de euros + 10 milhões de euros + 13,6 
milhões de euros  = 43,6 milhões de euros    

 
O ponto 65 das Orientações contém disposições relativas ao acompanhamento ex-post do 
auxílio estatal concedido a grandes projectos de investimento não notificáveis, também 

                                                 
21   http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.cfm 
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designado "mecanismo de transparência".    Os grandes projectos de investimento não 
notificáveis consistem em projectos para os quais o montante de auxílio não é superior ao 
limiar de notificação, isto é, 75% do montante máximo de auxílio que um investimento com 
despesas elegíveis de 100 milhões de euros pode receber, aplicando o limite máximo de 
auxílio em vigor para as grandes empresas do mapa aprovado de auxílios com finalidade 
regional na data em que o auxílio é concedido. 
 
Nos termos do mecanismo de transparência, sempre que for concedido um auxílio regional 
com base em regimes de auxílios existentes22 para grandes projectos de investimento não 
notificáveis, os Estados-Membros devem, no prazo de vinte dias úteis a contar da data de 
concessão do auxílio pela autoridade competente, transmitir à Comissão as informações 
solicitadas no formulário constante das Orientações23.  São em seguida publicadas 
informações sucintas no sítio Internet da DG Concorrência24.  
As intensidades de auxílio nas regiões assistidas podem beneficiar de uma majoração de 20 
pontos percentuais, no caso de pequenas empresas, e de 10 pontos percentuais no tocante a 
auxílios concedidos às médias empresas. Todavia, as majorações aplicáveis às PME não podem 
ser concedidas aos grandes projectos de investimento, com despesas elegíveis superiores a 50 
milhões de euros. 

Cumulação 
As intensidade máximas de auxílio, discriminadas no quadro anterior, aplicam-se à totalidade 
do auxílio: 

• quando a assistência é concedida ao abrigo de diversos regimes com finalidade 
regional; 

• independentemente de o auxílio ser proveniente de recursos locais, regionais, nacionais 
ou comunitários. 

 
Quando as despesas elegíveis para os auxílios com finalidade regional forem elegíveis para 
auxílios com outras finalidades (I&D&I, por exemplo), ficam sujeitas ao limite máximo mais 
favorável, em conformidade com os regimes em questão.  

 

Auxílios ao funcionamento 

Disposições gerais 
Sob reserva de algumas excepções, só podem ser concedidos auxílios ao funcionamento nas 
regiões definidas no n.º 3, alínea a), do artigo 87.º e desde que estejam cumulativamente 
preenchidas as condições seguintes: 

• serem justificados em função da sua contribuição para o desenvolvimento regional; 
• o seu nível seja proporcional às deficiências que pretendem atenuar; 
• sejam limitados no tempo e tenham um carácter degressivo. 

Compete aos Estados-Membros demonstrar a existência e a importância das deficiências em 
                                                 
22  Os auxílios individuais concedidos fora de regimes aprovados (auxílios ad hoc) devem sempre ser 
notificados à Comissão.  
23  O formulário normalizado de relatório está igualmente disponível no sítio Internet da DG Concorrência: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/forms.cfm   
24   http://ec.europa.eu/competition  

http://ec.europa.eu/comm/competition
http://ec.europa.eu/comm/competition
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questão. 
Auxílios ao transporte: podem ser concedidos auxílios destinados a compensar parcialmente 
os custos adicionais nas regiões ultraperiféricas e nas regiões com fraca densidade 
populacional, que podem beneficiar de auxílios com finalidade regional. 
 
Auxílios para compensar o despovoamento: podem ser concedidos auxílios, a título 
permanente, para compensar o despovoamento nas regiões menos povoadas, cuja densidade 
populacional seja inferior a 8 habitantes/km². 
 
Auxílios para compensar as desvantagens das regiões ultraperiféricas: podem ser 
concedidos auxílios, a título permanente, para compensar as desvantagens das regiões 
ultraperiféricas (afastamento, insularidade, pequena dimensão, topografia e clima difíceis e 
dependência económica relativamente a certos produtos).  

Auxílios às pequenas empresas recentemente criadas  
• limite máximo de 3 milhões de euros por empresa nas regiões abrangidas pelo n.º 3, 

alínea a), do artigo 87.º e de 2 milhões de euros por empresa nas regiões abrangidas 
pelo n.º 3, alínea c), do artigo 87.º;  

• majoração de 5% para as regiões abrangidas pelo n.º 3, alínea c), do artigo 87.º cujo 
PIB é inferior a 60% do PIB comunitário, para as regiões com fraca densidade 
populacional e para as pequenas ilhas com uma população inferior a 5 000 habitantes e 
outras comunidades da mesma dimensão, sujeitas ao mesmo tipo de isolamento; 

• Intensidades :    

Quadro 9: Intensidades máximas dos auxílios 

 1-3 anos 4-5 anos 
Regiões do n.º 3, alínea 
a), artigo 87.º 

35% 25% 

Regiões do n.º 3, alínea 
c), artigo 87.º 

25% 15% 

Notificação  
O Regulamento isenta da obrigação de notificação à Comissão os regimes de auxílio regionais 
ao investimento e ao emprego transparentes, que respeitem as regras relativas às despesas 
elegíveis e às intensidades máximas de auxílio definidas no mapa dos auxílios com finalidade 
regional do Estado-Membro em causa. Com excepção dos grandes projectos de investimento 
e dos projectos no sector dos transportes, as intensidades de auxílio podem ser majoradas em 
20 pontos percentuais para as pequenas empresas e em 10 pontos percentuais para as médias 
empresas. São aplicáveis diferentes níveis de intensidade de auxílio aos investimentos 
relacionados com a transformação e comercialização de produtos agrícolas. 

Os regimes de auxílio com finalidade regional que visam sectores específicos da actividade 
económica, bem como os auxílios com finalidade regional concedidos a actividades dos 
sectores da siderurgia, da construção naval e das fibras sintéticas não são abrangidas pela 
isenção de notificação. Contudo, as medidas a favor das actividades turísticas são abrangidas 
pelo RGIC. 

O RGIC não é aplicável aos auxílios ad hoc concedidos a grandes empresas, sem prejuízo do 
disposto no artigo 13.º. Ao abrigo desta disposição, os auxílios ad hoc transparentes 
concedidos a uma empresa individual (incluindo grandes empresas) estão igualmente isentos 
de notificação, desde que sejam utilizados para complementar os auxílios concedidos ao 
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abrigo de regimes e o elemento ad hoc não exceda 50% do montante total do auxílio.  

Os auxílios destinados às pequenas empresas recentemente criadas também estão 
automaticamente isentos da obrigação de notificação. 

As regras materiais relativas aos auxílios ao investimento são basicamente idênticas, tanto no 
RGIC como nas Orientações, pelo que não há vantagem em notificar um auxílio que seja 
isento.  

É exigida a notificação individual dos grandes projectos de investimento, no caso de o auxílio 
exceder 75% do montante máximo dos auxílios de que um investimento com despesas elegíveis 
de 100 milhões de euros pode beneficiar na região em causa. 

Da mesma forma, se as condições do RGIC não forem respeitadas, os auxílios devem ser 
notificados e serão apreciados com base no Enquadramento. 

 

Quadro 10: Categorias de medidas de auxílio regional, montantes máximos e intensidades de auxílio 
aplicáveis em conformidade com o RGIC25 e limiares que determinam uma apreciação aprofundada de 

acordo com as Orientações 
 

Tipo de medida de 
auxílio 

Montante máximo de auxílio admissível 
ao abrigo do RGIC 

Apreciação 
normal 

(Orientações)
Apreciação aprofundada (Orientações) 

Regimes de 
auxílio 
(grandes, médias e 
pequenas 
empresas) 

•  Artigo 13.º: apenas regiões 
assistidas: Auxílios inferiores a 75 % do 
montante máximo de auxílio para um 
investimento com custos elegíveis de 100 
milhões de euros 
 

Sim Não do regime propriamente dito, mas 
apenas dos GPI notificáveis 
individualmente: 
•  quota de mercado superior a 
25%  
• aumento da capacidade de mais 
de 5% em mercados em declínio 

 
Auxílios ad hoc às 
PME 

Sim  
•  Artigo 13.º: regiões assistidas: 
apenas quando utilizado em 
complemento de um regime, máximo 
50% do auxílio total 
 

Sim 
 

Apenas para GIP notificáveis 
individualmente: 
•  quota de mercado superior a 
25%  
• aumento da capacidade de mais 
de 5% em mercados em declínio 

Auxílio ad hoc a 
grandes empresas 

•   Em princípio, não isento ao 
abrigo do RGIC 
 Única excepção: autorizado em regiões 
assistidas apenas se em complemento de 
um auxílio concedido ao abrigo de um 
regime e se o montante máximo não 
exceder 50% do total do auxílio 
concedido, desde que o auxílio não seja 
notificável individualmente 

Sim Apenas para GPI notificáveis 
individualmente: 
•  quota de mercado superior a 
25%  
•  aumento da capacidade de mais 
de 5% em mercados em declínio 

                                                 
25 Os GPI notificáveis individualmente não estão abrangidos pelo RGIC. 
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Tipo de medida de 
auxílio 

Montante máximo de auxílio admissível 
ao abrigo do RGIC 

Apreciação 
normal 

(Orientações)
Apreciação aprofundada (Orientações) 

Auxílios às 
pequenas 
empresas 
recentemente 
criadas (apenas 
regimes) 

•   2 milhões de euros para 
empresas situadas em regiões 
abrangidas pelo n.º 3, alínea a), do 
artigo 87.º    
•  1 milhão de euros para 
empresas situadas em regiões 
abrangidas pelo n.º 3, alínea c), do 
artigo 87.º    
•  montantes anuais por empresa 
- máximo 33% dos montantes de auxílio 
acima referidos  

Sim Não aplicável 
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Ficha 5  Auxílios de emergência e à reestruturação de 
empresas em dificuldade 

Referências 
A presente ficha é uma síntese das "Orientações comunitárias relativas aos auxílios estatais de 
emergência e à reestruturação de empresas em dificuldade" (JO C 244 de 1.10.2004, p. 2), a 
seguir designadas, na presente ficha, "Orientações". 

Âmbito de aplicação 
As presentes Orientações tratam dos auxílios de emergência e/ou reestruturação de empresas 
individuais em dificuldade. 

As Orientações não são aplicáveis aos sectores do aço e de extracção de carvão. Com algumas 
excepções, são aplicáveis ao sector das pescas e da aquicultura. No que respeita à 
reestruturação do sector agrícola, são aplicáveis regras complementares específicas. 

Definições 
Uma empresa em dificuldade é uma empresa incapaz, com os seus próprios recursos 
financeiros ou com os recursos que os seus proprietários/accionistas e credores estão 
dispostos a conceder-lhe, de suportar prejuízos que a condenam, na ausência de uma 
intervenção externa dos poderes públicos, ao desaparecimento quase certo a curto ou médio 
prazo. 

Auxílio de emergência é um apoio temporário e reversível. O seu objectivo consiste em 
manter em actividade uma empresa em dificuldade durante um período correspondente ao 
prazo necessário para a elaboração de um plano de reestruturação ou liquidação, bem como o 
tempo necessário para a Comissão ou as autoridades nacionais competentes tomarem uma 
decisão sobre o plano em causa. 

Os auxílios à reestruturação devem fazer parte de um plano exequível, coerente e de grande 
envergadura destinado a restaurar a viabilidade a longo prazo da empresa. 

Condições 
Os auxílios de emergência devem preencher as condições seguintes: 

• A empresa deve poder ser considerada como estando em dificuldade; 
• devem consistir num apoio reversível à tesouraria sob a forma de garantias ou de 

empréstimos, sujeitos às taxas de juro normais do mercado (pelo menos comparáveis às 
taxas de referência adoptadas pela Comissão); 

• devem limitar-se ao montante necessário para manter a empresa em funcionamento; 
• devem circunscrever-se ao prazo mínimo necessário (6 meses, no máximo) para a 

elaboração de um plano de recuperação; 
• devem justificar-se por razões sociais prementes e não devem ter repercussões 

negativas para outros Estados-Membros; 
• devem ser acompanhados, no momento da sua notificação, do compromisso de o 

Estado-Membro em causa comunicar à Comissão um plano de reestruturação, ou um 
plano de liquidação, ou a prova de que os empréstimos foram integralmente 
reembolsados ou que a garantia foi extinta, no prazo de seis meses a contar da 
autorização do auxílio de emergência; 
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• devem ser concedidos uma só vez (o princípio do auxílio único). 
 
As presentes Orientações prevêem um procedimento simplificado no caso de o auxílio se 
basear em resultados de exploração registados em anos anteriores, segundo uma fórmula 
estabelecida nas Orientações, e não exceder o limite de 10 milhões de euros.  
 
Os auxílios à reestruturação só podem ser concedidos se forem cumpridos os seguintes 
requisitos: 

• A empresa deve poder ser considerada como estando em dificuldade; 
• deve ser apresentado à Comissão um programa de reestruturação/recuperação destinado 

a restaurar a viabilidade da empresa num período de tempo razoável; 
• devem ser adoptadas contrapartidas destinadas à prevenção de distorções indevidas da 

concorrência (por exemplo, uma redução da capacidade adequada); 
• o auxílio deve ser limitado ao mínimo necessário para a execução das medidas de 

reestruturação. Os beneficiários devem fornecer uma contribuição significativa, através 
dos seus fundos próprios, isenta de auxílios; 

• a empresa deve executar integralmente o plano de reestruturação e observar todas as 
condições associadas; 

• os auxílios à reestruturação só devem ser concedidos uma única vez (princípio do 
auxílio único); 

• devem ser efectuados um controlo e relatórios anuais; 
• PME e empresas em regiões assistidas: os critérios relativos à redução de capacidade e 

à contribuição dos próprios beneficiários podem ser aplicados com maior flexibilidade; 
• A Comissão terá de adoptar um parecer favorável relativamente aos auxílios estatais 

destinados a cobrir os custos sociais da reestruturação. 
 
Em relação às grandes empresas, é necessária a notificação individual de cada auxílio 
concedido a título de emergência e/ou reestruturação. 
 
Em relação às PME, podem ser concedidos auxílios de emergência e à reestruturação (até ao 
limite de 10 milhões de euros por empresa) com base nos regimes de auxílio notificados e 
autorizados. 
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Ficha 6 Auxílios às pequenas e médias empresas 

Referência 
A presente ficha resume a aplicação do RGIC aos auxílios estatais a pequenas e médias 
empresas (PME). 

Âmbito de aplicação  
O RGIC estabelece regras específicas de apoio às PME26. A presente ficha inclui categorias 
de auxílios concedidos exclusivamente às PME.  As regras específicas aplicáveis às PME nos 
domínios dos auxílios a favor do capital de risco, da I&D&I, dos auxílios com finalidade 
regional e dos auxílios ambientais são analisadas nas respectivas fichas que abrangem esses 
domínios27.  
 

Definições 
Definição de PME  
AS definições de PME estão incluídas no Anexo I do RGIC.  
 
• Por média empresa entende-se uma empresa que satisfaz cumulativamente os critérios 

seguintes: 

- emprega menos de 250 trabalhadores, e 
- cujo volume de negócios anual não exceda 50 milhões de euros e/ou cujo total 

do balanço anual não exceda 43 milhões de euros. 
 

• Por pequena empresa entende-se uma empresa que satisfaz cumulativamente os critérios 
seguintes: 

- emprega menos de 50 trabalhadores, e 
- cujo volume de negócios anual e/ou total do balanço anual não excedem 10 

milhões de euros. 
 
• Por micro-empresa entende-se uma empresa que satisfaz cumulativamente os critérios 

seguintes: 

- emprega menos de 10 trabalhadores, e 
- cujo volume de negócios anual e/ou total do balanço anual não excedem 2 

milhões de euros. 
 
Os critérios devem ser aplicados à empresa no seu conjunto (incluindo filiais localizadas em 
outros Estados-Membros e fora do espaço comunitário). O Regulamento prevê definições de 

                                                 
26 A Comissão está actualmente a preparar um Vademecum distinto sobre os auxílios estatais a favor das PME, 
destinado a fornecer um resumo sintético e sistemático das regras em matéria de auxílios estatais aplicáveis às 
PME.    
27 Estas incluem os auxílios à adaptação antecipada a futuras normas comunitárias a favor das PME; os auxílios 
sob forma de capital de risco a favor das PME; auxílios destinados a cobrir os custos dos direitos de propriedade 
industrial das PME; Auxílios para o destacamento de pessoal altamente qualificado e os auxílios a favor da 
criação de novas PME.  
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empresa autónoma, empresas parceiras e empresas associadas, a fim de avaliar a situação 
económica real da PME em questão.  
 
O RGIC fixa condições para a isenção da obrigação de notificação relativamente às seguintes 
categorias principais de auxílios exclusivamente destinados às PME: 
 

• Auxílios ao investimento e ao emprego a favor das PME; 
• Auxílios concedidos a pequenas empresas recentemente criadas por mulheres 

empresárias;  
• os auxílios à adaptação antecipada a futuras normas comunitárias a favor das PME; 
• Auxílios em matéria de consultoria a favor das PME; 
• Auxílios a favor da participação de PME em feiras; 
• Auxílios destinados a cobrir os custos dos direitos de propriedade industrial das PME; 
• Auxílios para o recurso a serviços de consultoria em inovação e a serviços de apoio à 

inovação. 
 
Para além destas medidas, que se destinam exclusivamente às PME, este tipo de empresas são 
também elegíveis para outros tipos de auxílio enumerados no RGIC.  

Custos elegíveis 
Podem ser concedidos auxílios para as categorias de despesas seguintes: 

• No que diz respeito aos auxílios ao investimento e emprego a favor das PME, 
investimento em activos corpóreos (terrenos, edifícios, instalações/maquinaria) e em 
activos incorpóreos (despesas decorrentes da transferência de tecnologia); 

• No caso de auxílios destinados às pequenas empresas recentemente criadas por 
mulheres empresárias, os custos elegíveis podem ser encargos jurídicos, custos de 
consultoria e custos administrativos directamente relacionados com a criação da 
empresa, bem como certos custos incorridos nos cinco primeiros anos subsequentes à 
criação da empresa (por exemplo, juros de financiamentos externos e dividendos, 
encargos com o arrendamento de instalações/equipamentos de produção; energia, água, 
aquecimento e impostos (que não o IVA e impostos sobre o rendimento das empresas) 
e encargos administrativos; amortizações, encargos com a locação financeira de 
instalações, custos salariais, despesas de guarda de crianças e ascendentes);  

• Relativamente aos auxílios à adaptação antecipada a futuras normas comunitárias a 
favor das PME, os custos elegíveis são limitados aos custos dos investimentos 
suplementares necessários para alcançar o nível de protecção do ambiente exigido pela 
norma comunitária comparativamente ao nível de protecção do ambiente existente 
antes da entrada em vigor da referida norma. 

• Relativamente aos consultores externos e participação em feiras, os custos de serviços 
prestados por consultores externos e as despesas da primeira participação de uma 
empresa numa determinada feira ou exposição; 

• Relativamente aos auxílios destinados a cobrir os custos associados aos direitos de 
propriedade industrial das PME, os custos elegíveis incluem todos os custos suportados 
antes da concessão dos direitos na primeira jurisdição (incluindo os custos de 
elaboração, apresentação e acompanhamento do pedido, bem como os custos de 
renovação do pedido), os custos de tradução e outros associados à obtenção ou à 
confirmação dos direitos noutras jurisdições, os custos de defesa da validade dos 
direitos no quadro da tramitação oficial do pedido e eventuais procedimentos de 
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oposição (ainda que tais custos ocorram após a concessão dos direitos).  
• Relativamente aos auxílios para serviços de consultoria em inovação, os custos 

elegíveis correspondem aos custos incorridos no que respeita à consultoria de gestão, à 
assistência tecnológica, aos serviços de transferência de tecnologia, à formação, à 
consultoria para efeitos de aquisição, protecção e negociação de direitos de propriedade 
intelectual e acordos de licenciamento, bem como à consultoria relativa à utilização de 
normas. Relativamente aos serviços de apoio à inovação, os custos incluem os 
associados aos locais, às bases de dados, às bibliotecas técnicas, aos estudos de 
mercado, à utilização de um laboratório, à etiquetagem de qualidade, aos ensaios e à 
certificação.  

 
 

Intensidades máximas dos auxílios 
Quadro 11: Intensidades máximas dos auxílios 

Medida Intensidade de auxílio 
Investimentos e emprego28 

• Pequenas empresas 
• Médias empresas 

20% 
10% 

Espírito empresarial feminino 
• Pequenas empresas 

15% 

Adaptação antecipada a futuras normas comunitárias 
• Pequenas empresas 
•  Médias empresas 

15% 
10% 

Serviços prestados por consultores externos e 
participação em feiras 

50% 

Custos relacionados com os direitos de propriedade 
industrial  

• investigação fundamental;  
• investigação industrial;  
• desenvolvimento experimental.  

100% 
50% 
25% 

Serviços de consultoria em inovação e serviços de 
apoio à inovação 

75% na ausência de uma 
certificação nacional ou 

europeia 
 
 

Notificação 
As medidas que auxílio que preenchem as condições estabelecidas no RGIC estão isentas da 
obrigação de notificação ex-ante. Contudo, não estão isentos da obrigação de notificação 
individual os grandes projectos que beneficiam de um auxílio individual cujo equivalente-
subvenção bruto de um auxílio individual ultrapasse o montante de 7,5 milhões de euros por 
empresa e por projecto de investimento. Relativamente aos auxílios a favor da participação 
das PME em feiras e aos auxílios em matéria de consultoria a favor das PME, o limiar foi 
fixado em 2 milhões de euros por empresa por projecto. Relativamente aos auxílios 
destinados a cobrir os custos relacionados com os direitos de propriedade industrial das PME, 
o limiar foi fixado em 5 milhões de euros por empresa por projecto. Relativamente aos 
                                                 
28 São aplicáveis níveis de intensidade de auxílio mais elevados aos investimentos relacionados com a 
transformação e comercialização de produtos agrícolas.  
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auxílios para serviços de consultoria em inovação e para serviços de apoio à inovação, o 
limiar foi fixado em 200 000 euros por beneficiário por cada período de três anos.  
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Ficha 7 Auxílios ao emprego 

Referência 
A presente ficha sintetiza a aplicação do RGIC aos auxílios estatais ao emprego. Nas fichas 
respectivas são descritas regras específicas relativas aos auxílios com finalidade regional ao 
investimento e ao emprego e aos auxílios ao investimento e ao emprego a favor das PME. 

Âmbito de aplicação 
A secção do RGIC dedicada ao emprego abrange apenas os auxílios concedidos com os 
seguintes objectivos:  

• Contratação de trabalhadores desfavorecidos sob a forma de subvenções salariais; 
• Recrutamento de trabalhadores com deficiência sob a forma de subvenções salariais; 
• Cobertura dos custos adicionais decorrentes da contratação de trabalhadores com 

deficiência. 
 

Em derrogação do âmbito geral do RGIC, são autorizados os auxílios ao emprego mesmo nos 
sectores da pesca e da aquicultura, bem como para a produção primária de produtos agrícolas. 

Definições 
Trabalhadores desfavorecidos: qualquer pessoa que se encontre numa das seguintes 
situações:  

• Não tenha exercido de forma regular, nos últimos seis meses, uma actividade 
profissional remunerada;  

• Não tenha concluído instrução ou formação de nível secundário superior;  
• Tenha mais de 50 anos de idade;  
• Viva sem um cônjuge e com uma ou mais pessoas a cargo;  
• Trabalhe num sector ou profissão caracterizados por um desequilíbrio entre os géneros, 

superior em 25% ou mais ao desequilíbrio médio em todos os sectores económicos 
nesse Estado-Membro, e pertença a esse género subrepresentado; ou 

• Faça parte de uma minoria étnica e que necessite de desenvolver o seu perfil 
linguístico, de formação profissional ou de experiência laboral, a fim de aumentar as 
suas perspectivas de aceder a um emprego estável.  
 

Trabalhadores seriamente desfavorecidos: qualquer pessoa que tenha estado desempregada 
há pelo menos 24 meses. 

Trabalhadores com deficiência: qualquer pessoa considerada deficiente para a legislação 
nacional ou com limitações reconhecidas decorrentes de uma deficiência física, mental ou 
psicológica.  

Condições 
Condições a satisfazer no caso de auxílios ao recrutamento de trabalhadores desfavorecidos e 
ao recrutamento de trabalhadores com deficiência sob a forma de subvenções salariais: 

• A contratação deve representar um aumento líquido do número de postos de trabalho, 
ou, caso contrário, os postos de trabalho devem ter ficado vagos na sequência de saída 
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voluntária, invalidez, reforma por razões de idade, redução voluntária do tempo de 
trabalho ou despedimento legal por falta cometida, e não no âmbito de uma redução 
dos efectivos; 

• Os postos de trabalho devem ser mantidos durante um período mínimo compatível com 
a sua legislação nacional aplicável ou com os acordos colectivos; 

 
Custos elegíveis 
Auxílios para o recrutamento de trabalhadores desfavorecidos: custos salariais durante um 
período de um ano; 24 meses para os trabalhadores seriamente desfavorecidos (se o período de 
emprego for inferior a 12 ou 24 meses, respectivamente, o auxílio deve ser reduzido numa base 
proporcional).   

Auxílios ao emprego de trabalhadores com deficiência: custos salariais ao longo do período 
em que o trabalhador com deficiência estiver empregado (se o período for inferior a 12 meses, 
o auxílio deve ser reduzido proporcionalmente).  

Auxílios para custos adicionais de contratação de trabalhadores com deficiência: custos 
adicionais directamente associados ao emprego de trabalhadores com deficiência (com 
excepção dos salários), nomeadamente os custos de adaptação das instalações, de emprego de 
pessoal exclusivamente dedicado à prestação de assistência ao trabalhador ou trabalhadores 
com deficiência e de adaptação ou aquisição de equipamentos destinados a ser utilizados por 
estes trabalhadores. No caso de o beneficiário assegurar emprego protegido, são igualmente 
elegíveis os custos relacionados com a construção, a instalação ou a ampliação das instalações 
em causa, bem como os eventuais custos administrativos e de transporte directamente 
resultantes do emprego dos trabalhadores com deficiência.  

Montantes máximos de auxílio 
Quadro 12: Intensidades máximas dos auxílios 

Medida  Intensidade de auxílio  
Auxílios para o recrutamento de trabalhadores 
desfavorecidos 

50% 

Auxílios ao emprego de trabalhadores com 
deficiência 

75% 

Auxílios para a cobertura dos custos adicionais 
com a contratação de trabalhadores com 
deficiência 

100% 

 

Notificação 
Quadro 13: Auxílios não isentos da obrigação de notificação 

Medida Limiar de notificação individual do RGIC 
Auxílios ao investimento e ao emprego a favor das PME 7,5 milhões de euros por projecto e por 

empresa 
Recrutamento de trabalhadores desfavorecidos 5 milhões de euros por empresa, por ano 
Recrutamento de trabalhadores com deficiência sob a forma 
de subvenções salariais 10 milhões de euros por empresa, por ano 

Custos adicionais do emprego de trabalhadores com 
deficiência 10 milhões de euros por empresa, por ano 

Outros tipos de medidas associadas ao emprego que não são Não aplicável 
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abrangidos por qualquer uma das categorias isentas 
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Ficha 8  Auxílios à formação 

Referência 
A presente ficha sintetiza a aplicação do RGIC aos auxílios estatais à formação. 

Âmbito de aplicação 
Em derrogação do âmbito geral do RGIC, são autorizados os auxílios à formação, mesmo nos 
sectores da pesca e da aquicultura, bem como na produção primária de produtos agrícolas e no 
sector do carvão. 

 

O RGIC abrange todas as medidas de apoio público à formação, que favorecem um ou vários 
sectores ou empresas, reduzindo os custos que normalmente deveriam suportar para que os 
seus trabalhadores adquirissem novas competências. O RGIC é aplicável aos auxílios à 
formação, independentemente de esta ser dispensada pelas próprias empresas ou por centros 
de formação públicos ou privados.  

Definições 
Formação específica: Formação que pressupõe um ensino directo e principalmente 
vocacionado para a posição actual ou futura do trabalhador na empresa e que confere 
qualificações que não são, ou apenas o são numa medida limitada, transferíveis para outra 
empresa ou para outro domínio de actividade profissional.  

Formação geral: Formação que pressupõe um ensino não vocacionado exclusiva ou 
principalmente para a posição actual ou futura do trabalhador na empresa, conferindo 
qualificações em grande medida transferíveis para outras empresas ou para outros domínios 
de actividade profissional, reforçando consideravelmente, por conseguinte, a empregabilidade 
do trabalhador. Por exemplo, a formação é considerada "geral" se as acções de formação 
forem organizadas conjuntamente por empresas independentes, ou forem acções em que se 
possam inscrever trabalhadores de diversas empresas. É considerada, igualmente, formação 
"geral" se for reconhecida, certificada ou validada pelas autoridades ou por outros organismos 
aos quais o Estado-Membro ou a Comunidade tenham conferido competências na matéria. 

Nos casos em que o projecto envolve vertentes de formação de natureza simultaneamente 
geral e específica, que não podem ser dissociadas ou em que o carácter do projecto não pode 
ser definido, serão aplicáveis as intensidades de auxílio estabelecidas para a formação 
específica. 

Custos elegíveis 
• Custos salariais dos formadores; 
• Despesas de deslocação dos formadores e dos formandos, incluindo alojamento; 
• Outras despesas correntes (material, fornecimentos, etc.); 
• Amortização dos instrumentos e equipamentos, na medida em que forem 

exclusivamente utilizados no projecto de formação em causa; 
• Custos de serviços de consultoria e orientação relacionados com o projecto de 

formação; 
• Custos pessoais dos participantes nos projectos de formação e custos gerais indirectos 
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(custos administrativos, rendas, despesas gerais) até ao montante total dos outros 
custos elegíveis. No que respeita aos custos pessoais dos participantes, só podem ser 
tidas em consideração as horas em que os formandos participem efectivamente na 
formação, após dedução de eventuais horas produtivas.  

 

Montantes máximos de auxílio 
Quadro 14:  Intensidades máximas dos auxílios 

 Formação
específica

Formação 
geral 

Taxa normal  25% 60% 

Outras: 

Médias empresas 35% 70% 

Pequenas empresas 45% 80% 

Beneficiários: trabalhadores desfavorecidos ou com deficiência 35% 70% 

Transportes marítimos 100% 100% 
  

Notificação 
Os auxílios à formação superiores a 2 milhões de euros por projecto de formação não estão 
isentos da obrigação de notificação individual.  
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Ficha 9 Medidas de capital de risco 

Referências 
A presente ficha resume as "Orientações comunitárias relativas aos auxílios estatais e capital 
de risco a pequenas e médias empresas" (JO C 194 de 18.8.2006, p. 2), a seguir designadas, 
na presente ficha, "Orientações". Inclui igualmente informações sobre a aplicação do RGIC às 
medidas de capital de risco. 

Objectivo 
O objectivo das Orientações consiste em estabelecer os critérios que a Comissão deverá 
aplicar na apreciação da compatibilidade das medidas de capital de risco, em conformidade 
com o disposto no n.º 3, alínea c), do artigo 87.º do Tratado. 

Âmbito de aplicação 
As Orientações só se aplicam aos regimes de capital de risco que visam as PME. Trata-se de 
medidas destinadas a conceder ou promover, através de capitais de risco, o financiamento em 
fundos próprios e/ou em instrumentos equiparáveis das empresas nas suas fases de arranque e 
de expansão.  

As medidas de capital de risco devem excluir a concessão de auxílios a empresas em 
dificuldade e a empresas dos sectores da construção naval, do carvão e do aço. As Orientações 
não são aplicáveis a auxílios concedidos a actividades relacionadas com a exportação. 

A Comissão concederá especial atenção à necessidade de impedir a utilização das Orientações 
para contornar os princípios estabelecidos nos enquadramentos, orientações e regulamentos 
em vigor. 
  

Presença do auxílio estatal 
Na sua apreciação das medidas de capital de risco, a Comissão examinará a existência de 
auxílios estatais em cada um dos níveis seguintes: 

• Auxílios aos investidores: quando uma medida permite que os investidores realizem 
investimentos num fundo de capital de risco em condições mais favoráveis do que no 
caso de terem realizado tais investimentos na ausência da medida, esses investidores 
podem beneficiar de auxílio estatal. O mesmo se aplica quando os investidores 
investem num fundo em condições mais favoráveis do que as condições à disposição 
do investidor público. 

• Auxílios a um fundo de investimento e/ou ao seu gestor: regra geral, o fundo é apenas 
um instrumento intermediário para a transferência de auxílios, e não um beneficiário do 
auxílio em si mesmo. Contudo, em alguns casos (por exemplo, no tocante a medidas 
fiscais ou a outras medidas que impliquem transferências directas a favor de fundos 
existentes que assumam o carácter de uma empresa independente) poder-se-á estar na 
presença de um auxílio, a menos que o investimento se realize em condições que 
seriam aceitáveis para um operador económico normal. 

• Auxílios às empresas objecto de investimento: as empresas não serão consideradas 
beneficiárias de auxílio nos casos em que o investimento é realizado em condições que 
seriam aceitáveis para um investidor privado numa economia de mercado, na ausência 
de qualquer intervenção estatal. Para este efeito, a Comissão analisará, entre outros 
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elementos, se tais decisões de investimento são tomadas com fins lucrativos e estão 
associadas a um plano comercial razoável, bem como a uma estratégia de 
desinvestimento realista. 

 

Critérios de apreciação das medidas de capital de risco 
A Comissão apreciará a compatibilidade das medidas de capital de risco atendendo ao efeito 
de incentivo, à necessidade do auxílio, à existência de uma deficiência do mercado e à 
proporcionalidade do auxílio. 

As Orientações estabelecem um conjunto de critérios segundo os quais a Comissão procederá 
à apreciação da compatibilidade do auxílio sob a forma de uma medida de capital de risco, à 
luz do disposto no n.º 3, alínea c), do artigo 87.º do Tratado. Em relação às medidas que 
preenchem estes critérios, partir-se-á do princípio de que se encontram presentes o efeito de 
incentivo, a necessidade e a proporcionalidade do auxílio e que o saldo global da medida de 
auxílio é positivo. Os critérios referidos incluem:  

• nível máximo de parcelas de investimento de 1,5 milhões de euros por PME visada ao 
longo de cada período de doze meses;  

• restrição do financiamento à fase de constituição, arranque e expansão ou à fase de 
arranque para as médias empresas situadas em regiões não assistidas;  

• predomínio dos instrumentos de investimento de capital próprio e instrumentos 
equiparáveis (pelo menos 70% do orçamento total da medida); 

• participação obrigatória dos investidores privados (pelo menos 50% do financiamento, 
ou 30% em áreas assistidas);  

• fim lucrativo das decisões do investimento;  
• gestão comercial.  

 
As medidas de capital de risco que não satisfaçam todos os critérios estabelecidos supra são 
sujeitas a uma apreciação mais pormenorizada da sua compatibilidade com base num critério 
de equilíbrio, a fim de verificar se tais medidas têm realmente em vista colmatar a deficiência 
relevante do mercado, bem como os riscos mais elevados suscitados por um efeito potencial 
de evicção dos investidores privados e pela distorção da concorrência.  

Na sua apreciação do critério de equilíbrio, a Comissão considerará como elementos positivos 
as seguintes características:  

• existência comprovada de uma deficiência do mercado;  
• adequação dos instrumentos;  
• efeito de incentivo e necessidade do auxílio:  

- gestão comercial;  
- existência de um comité de investimento;  
- dimensão da medida/fundo;  
- existência de investidores providenciais (business angels); 

• proporcionalidade (nomeadamente concurso público para o recrutamento de gestores, 
concurso ou convite para a manifestação de interesse dirigido a investidores).  

A Comissão procederá a um confronto entre os aspectos positivos e os eventuais efeitos 
negativos dos auxílios, nomeadamente: 

• eventual efeito de evicção do investimento privado;  
• Outras distorções da concorrência, uma vez que não pode excluir-se a possibilidade de 

as medidas de capital de risco terem como efeito a sobrevivência de empresas ou 
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sectores ineficientes ou o aumento artificial do seu valor, contribuindo dessa forma 
para falsear o mercado do capital de risco. Alguns auxílios sectoriais específicos 
podem também contribuir para manter a produção em sectores não competitivos, 
enquanto os auxílios específicos às regiões podem contribuir para uma afectação 
ineficaz de factores de produção entre as regiões.  

 

Notificação 
O RGIC incluiu medidas de auxílio sob forma de capital de risco entre as categorias de 
auxílios isentos da obrigação de notificação. Sob reserva do respeito das condições 
enunciadas no RGIC, os auxílios sob a forma de participação num fundo de capitais de 
investimento com fins lucrativos, gerido numa base comercial, estão isentos da obrigação de 
notificação.  
 
Se as condições do RGIC não forem respeitadas, tais auxílios devem ser notificados e serão 
apreciados com base nas Orientações.  
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Ficha 10  Elementos de auxílio no âmbito da venda de terrenos 
e imóveis públicos 

Referências 
A presente ficha é uma síntese da" Comunicação da Comissão no que respeita a auxílios 
estatais no âmbito da venda de terrenos e imóveis públicos" (JO C 209 de 10.7.1997, p.3), a 
seguir designada, na presente ficha, "Comunicação"29. 

Objectivo 
O objectivo da Comunicação consiste em: 

• estabelecer um processo simples, mediante o qual os Estados-Membros podem 
proceder à venda de terrenos e imóveis de uma forma que, por definição, exclui 
eventuais auxílios estatais; 

• especificar expressamente os casos de vendas de terrenos e imóveis que devem ser 
notificados à Comissão. 

 
Princípio 
A Comissão presume que a venda de terrenos ou edifícios públicos não contém elementos de 
auxílio, no caso de ter sido seguido um dos dois procedimentos seguintes: 

• a venda foi realizada na sequência de um concurso suficientemente publicitado, de 
carácter geral e incondicional, a favor do proponente com a oferta mais alta ou do 
único proponente; 

• a venda foi realizada pelo valor de mercado estabelecido por peritos avaliadores 
independentes. 

 

O preço pelo qual os terrenos ou imóveis em causa são vendidos deve corresponder pelo 
menos ao valor indicado por um "perito avaliador" na sua avaliação. 

Se, uma vez realizados esforços consideráveis com vista à venda desse terreno ou imóvel pelo 
valor fixado pelo perito, se revelar impossível obter esse valor, poderá ser considerada 
compatível com as condições de mercado uma margem de tolerância máxima de 5% 
relativamente ao valor original. 

Os Estados-Membros devem notificar à Comissão, sem prejuízo da regra de minimis (ver 
ficha 13), qualquer venda que não tenha sido efectuada em conformidade com um dos 
procedimentos supramencionados. 

                                                 
29 A Comissão está actualmente a elaborar uma comunicação geral relativa à aplicação do critério do investidor 
económico privado no mercado, que irá integrar as presentes regras.  
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Ficha 11 Serviços de interesse económico geral 

Referências  
A presente ficha resume a "Decisão da Comissão, de 28 de Novembro de 2005, relativa à 
aplicação do n.º 2 do artigo 86.º do Tratado CE aos auxílios estatais sob a forma de 
compensação de serviço público concedidos a certas empresas encarregadas da gestão de 
serviços de interesse económico geral" (2005/842/CE) (JO L 312 de 29.11.2005, pp. 67-73), o 
"Enquadramento comunitário dos auxílios estatais sob a forma de compensação de serviço 
público" (2005/C 297/04) (JO C 297 de 29.11.2005, pp. 4-7), e a Directiva 2006/111/CE da 
Comissão, de 16 de Novembro de 2006, relativa à transparência das relações financeiras entre 
os Estados-Membros e as empresas públicas, bem como à transparência financeira 
relativamente a certas empresas (Versão codificada) (JO L 318 de 17.11.2006, pp. 17-25), a 
seguir designados, na presente ficha, "Decisão", "Enquadramento" e "Directiva 
Transparência", respectivamente.  

Objectivo 
O objectivo da Decisão e do Enquadramento consiste em proporcionar maior segurança 
jurídica em relação ao financiamento de serviços de interesse económico geral. Estes textos 
seguem o acórdão Altmark30 do Tribunal de Justiça e foram elaborados no sentido de 
assegurar que as empresas possam receber apoio público para cobrir todos os custos 
suportados, acrescidos de um lucro razoável, quando efectuam tarefas de serviço público, tal 
como definidas por autoridades públicas e a elas confiadas por essa autoridades, continuando 
a assegurar simultaneamente a inexistência de compensação excessiva dos custos de serviço 
público ou subvenções cruzadas a favor de actividades comerciais que possam distorcer a 
concorrência.  
 

Âmbito de aplicação 
Por definição, a Decisão e o Enquadramento são apenas aplicáveis a empresas que prestam 
serviços de interesse económico geral, tal como definidos no Tratado, no direito derivado e na 
jurisprudência aplicável. São aplicáveis apenas a empresas que desenvolvem actividades 
económicas, uma vez que o apoio financeiro concedido a entidades que não desenvolvem 
actividades económicas não constitui um auxílio estatal.  
  

Definições 
Entende-se por serviços de interesse económico geral (SIEG) as actividades económicas 
que os organismos públicos identificam como sendo de particular importância para os 
cidadãos e que não seriam desenvolvidas (ou seriam desenvolvidas em condições diferentes) 
se não houvesse intervenção do Estado. A actividade deve apresentar características especiais 
em relação a outras actividades económicas de interesse económico geral. 

Entende-se por critérios Altmark as condições estabelecidas pelo acórdão histórico do 
Tribunal, segundo o qual a compensação por um SIEG não deve ser considerada como um 
auxílio estatal. Em resumo:  

                                                 
30 C-280/00 de 24.7.2003. 
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 (i) a actividade deve ser considerada um SIEG e as tarefas e obrigações do prestador 
devem estar claramente definidas;  

(ii) os parâmetros com base nos quais será calculada a compensação dos custos de 
serviço público devem ser previamente estabelecidos de forma objectiva e 
transparente;  
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(iii) a compensação não deve exceder os custos líquidos ocasionados pela prestação do 
serviço, acrescidos de um lucro razoável (ou seja, não deve existir compensação 
excessiva); e  

(iv) a compensação deve ser determinada no âmbito de um concurso público ou, no 
caso de não ter sido realizado um concurso público, a empresa encarregada de 
fornecer o SIEG deve ser compensada com base nos custos que uma empresa média 
bem gerida teria apresentado.  

Medidas 
 
1. Decisão  
A Decisão especifica as condições com base nas quais a compensação a empresas pela 
prestação de SIEG é compatível com as regras em matéria de auxílios estatais e não tem de 
ser previamente notificada à Comissão. 

Condições:  
 

• obrigações de cumprimento de serviço público claramente definidas;  
• ausência de compensação excessiva;  
• compensação inferior a 30 milhões de euros anuais por empresa; volume de negócios 

anual inferior a 100 milhões de euros por empresa.  
• ausência de limites para o montante das compensações:  

• hospitais;  
• habitação social;  
• transporte aéreo e marítimo para ilhas;  
• aeroportos e portos que não excedam os limites máximos definidos em termos do 

número de passageiros. 
 
2. Enquadramento 
O Enquadramento especifica os critérios de acordo com os quais a compensação não 
abrangida pela Decisão é compatível com as regras relativas aos auxílios estatais. Tal 
compensação terá de ser notificada à Comissão pelo facto de apresentar um risco mais 
elevado de distorção da concorrência.  

As regras destinam-se a assegurar a inexistência da compensação excessiva (compensação 
que exceda os custos líquidos do serviço público) nem de subvenções cruzadas 
(compensação utilizada noutros mercados abertos à concorrência), uma vez que tais condições 
não podem ser consideradas compatíveis com o Tratado. 

 

3. Directiva Transparência 
A Directiva Transparência esclarece que as empresas que beneficiam de compensações e 
que exercem actividades de serviço público e, simultaneamente, actuam em outros mercados 
devem manter contas separadas para as diferentes actividades, a fim de poder ser comprovada 
a ausência de sobrecompensação.  
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Ficha 12 Comunicação relativa às garantias 

Referência 
A presente ficha sintetiza a "Comunicação da Comissão relativa à aplicação dos artigos 87.º e 
88.º do Tratado CE aos auxílios estatais sob forma de garantias" ( JO C 155 de 20.6.2008, pp. 
10-22 e a rectificação à p. 15 no JO C 244 de 25.9.2008, p. 32), a seguir designada, na 
presente ficha, "Comunicação".       

Âmbito de aplicação 
A Comunicação é aplicável a garantias particulares, bem como a regimes de garantias.  É 
aplicável a todos os sectores da economia, incluindo os sectores da agricultura, pescas e 
transportes, sem prejuízo de eventuais regras específicas que regem as garantias nos sectores 
em causa.  
 
A comunicação não é aplicável às garantias do crédito à exportação.  
 
A comunicação define as regras que permitem considerar uma garantia como conforme ao 
mercado, não constituindo, consequentemente um auxílio estatal. Propõe igualmente uma 
avaliação das garantias que contêm um elemento de auxílio. 
 

Definições  
As garantias estão normalmente associadas a um empréstimo ou a outra obrigação 
financeira de um mutuário face a um mutuante. As mesmas regras são também aplicáveis a 
outros tipos de garantias que impliquem uma transferência de risco semelhante (por exemplo, 
tomadas de participação).    
 
A comunicação fixa regras que permitem calcular, segundo métodos claros e transparentes, o 
elemento de auxílio contido numa garantia específica ou num regime de garantias. Prevê regras 
simplificadas aplicáveis às PME, a fim de as ajudar a enfrentar as suas dificuldades específicas 
de acesso ao financiamento.  
 
As garantias que satisfizerem as condições enunciadas na Parte 3 da comunicação são 
consideradas como garantias que não proporcionam uma vantagem ao beneficiário, não 
constituindo assim um auxílio estatal. A apreciação do elemento de auxílio estatal numa 
garantia baseia-se no princípio do investidor numa economia de mercado31, na medida em que 
assenta numa apreciação do risco adequada através da notação. A notação não terá 
obrigatoriamente de ser determinada por uma agência internacional, podendo ser atribuída pelo 
banco do beneficiário.  
 
Relativamente às garantias com um elemento de auxílio, o auxílio estatal será considerado 
igual à diferença entre o preço de mercado adequado da garantia e o preço real pago por esta 
medida.   
 
                                                 
31 Segundo este princípio, os investimentos ou outras formas de financiamento das empresas pelos poderes 
públicos são autorizados desde que sejam realizados em condições que um investidor numa economia de 
mercado teria aceite numa operação comparável.  
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Critérios 
A fim de excluir a existência de auxílio, a garantia tem de satisfazer os seguintes 
critérios:  
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(a) Garantias particulares: 
• o mutuário não deve ser uma empresa em dificuldade (ver ficha 5. NB: As PME 

recentemente criadas não são consideradas empresas em dificuldade para efeitos da 
aplicação da comunicação); 

• a garantia deve estar associada a uma operação financeira específica e ser limitada no 
tempo e quanto ao montante coberto; 

• a garantia não deve cobrir mais de 80% do montante em dívida do empréstimo (ou outra 
obrigação financeira); 

• deve estar assegurada a proporcionalidade nos reembolsos e o montante garantido, bem 
como as perdas suportadas devem ser degressivos; 

• deve ser pago um preço de mercado pela garantia (tendo em conta as especificidades da 
operação); 

• PME:  possibilidade de utilizar um limiar de admissibilidade automática para os prémios 
previamente definido (ligado à notação de risco de crédito da PME). Possibilidade de 
demonstrar que prémios menos elevados estão em conformidade com o mercado. 
Relativamente às empresas em fase de arranque, é aplicável aos prémio um limiar de 
admissibilidade automática correspondente a 3,8% por ano, mesmo na ausência de 
notação.  

  
(b) Regimes de garantias:  
• os mutuários que experimentam dificuldades financeiras não devem ter acesso ao regime;  
• a garantia deve estar associada a uma operação específica e ser limitada no tempo e 

quanto ao montante coberto;  
• a garantia não deve cobrir mais de 80 % do montante em dívida de cada empréstimo (ou 

outra obrigação financeira);   
• os prémios devem ser revistos pelo menos uma vez por ano;  
• os prémios cobrados devem cobrir os riscos normais associados à concessão da garantia, 

os custos administrativos do regime e uma remuneração anual de um capital adequado; 
• o regime deve prever condições transparentes de concessão de garantias futuras (por 

exemplo, empresas elegíveis); 
• PME: possibilidade de utilizar um limiar de admissibilidade automática para os prémios 

ou de estabelecer um prémio único (evitando a necessidade de uma notação individual das 
PME beneficiárias) em relação a montantes garantidos que não excedam 2,5 milhões de 
euros por empresa num dado regime (o que permite um efeito de mutualização a favor das 
garantias de montante reduzido a favor das PME).  

 

Outros:  
O limite máximo de 80% não se aplica às garantias que cobrem títulos de dívida ou 
concedidas a uma empresa que se dedica à prestação de serviços locais de interesse 
económico geral (SIEG). 
 
NB: As garantias inferiores a 1,5 milhões de euros podem beneficiar do regime de 
minimis estabelecido no Regulamento de minimis32. 
 
 
                                                 
32 Sem prejuízo da possibilidade de os Estados-Membros notificarem as metodologias aplicadas, em 
conformidade com o previsto no n.º 4, alínea d), do artigo 2.º do Regulamento. Ver ficha 13. 
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Ficha 13 A regra de minimis 

Referência 
A presente ficha sintetiza o "Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de 
Dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87.º e 88.º do Tratado aos auxílios de 
minimis", (JO L  379 de 28.12.2006, p. 5), a seguir designado, na presente ficha, 
"Regulamento". 

Âmbito de aplicação 
O Regulamento abrange os auxílios estatais de pequeno montante ("auxílios "de minimis") 
que não constituem um auxílio estatal na acepção do n.º 1 do artigo 87.º do Tratado, pelo que 
não estão sujeitos à obrigação de notificação. 
 
A regra de minimis não é aplicável a empresas que desenvolvem actividades nos sectores da 
pesca e da aquicultura, do carvão e da produção primária de produtos agrícolas enumerados 
no Anexo I do Tratado. Aplica-se, desde que seja respeitado um determinado número de 
condições adicionais, a empresas que desenvolvem actividades no domínio da transformação 
ou comercialização de produtos agrícolas. No sector dos transportes, a regra do auxílio de 
minimis não pode ser utilizada para a aquisição de veículos de transporte rodoviário de 
mercadorias.  Por último, não são abrangidas pelo presente Regulamento as empresas em 
dificuldade. 
 

Definição  
A regra de minimis fixa um limiar de auxílio abaixo do qual o n.° 1 do artigo 87.° do Tratado 
não é aplicável, pelo que a medida não tem de ser previamente notificada à Comissão. Esta 
regra parte do princípio de que, na grande maioria dos casos, pequenos montantes de auxílio 
não afectam a concorrência ou o comércio entre Estados-Membros. 
 
Critérios 
 Para beneficiar da regra de minimis, o auxílio deve satisfazer os seguintes critérios: 
• o limite máximo total dos auxílios abrangidos pela regra de minimis é, em geral, de 

200 000 euros (equivalente de subvenção em numerário) durante um período de três 
exercícios financeiros. O período relevante de três anos tem um carácter móvel pelo que, 
para cada nova concessão de um auxílio de minimis, tem de ser determinado o montante 
total dos auxílios de minimis concedidos durante três exercícios financeiros consecutivos 
(incluindo o exercício financeiro em curso). 

• Este limite compreende todos os tipos de auxílios públicos concedidos ao abrigo da regra 
de minimis e não afecta a possibilidade de o beneficiário receber outros auxílios ao abrigo 
de regimes autorizados pela Comissão, sem prejuízo da regra de cumulação a seguir 
descrita. 

• O limite é aplicável a todos os tipos de auxílios estatais, qualquer que seja a forma que 
assumam ou o objectivo que prossigam. O único tipo de auxílio excluído do benefício da 
regra de minimis é o constituído pelos auxílios à exportação; 

• O Regulamento é apenas aplicável a formas de auxílio "transparentes", ou seja, auxílios 
em relação aos quais é possível determinar ex-ante o seu equivalente-subvenção bruto, 
sem ser necessário proceder a uma avaliação do risco. Isto implica um determinado 
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número de restrições relativamente a certas formas de auxílio como, por exemplo, as 
garantias. Apenas as garantias que não excedam 1,5 milhões de euros podem ser 
abrangidas pelo Regulamento33. 

 

Cumulação  
O limite mencionado (200 000 euros de auxílios de minimis durante um período de três 
exercícios financeiros) é aplicável ao montante total dos auxílios de minimis concedidos a 
uma única empresa. O montante é reduzido para 100 000 euros no sector de transportes 
rodoviários.  
Ao conceder um auxílio de minimis a uma determinada empresa, o Estado-Membro em causa 
deve verificar se a nova ajuda não fará com que o montante total dos auxílios de minimis 
recebidos por essa empresa, durante o período de três anos relevante, excede o limite de 
200 000 euros (ou 100 000 euros, se for caso disso). 
Cabe ao Estado-Membro a responsabilidade de estabelecer os instrumentos necessários para 
assegurar o controlo efectivo do respeito do limite máximo de cumulação de minimis. Este 
processo pode ser conduzido de duas formas: 
 
• O Estado-Membro dispõe de um registo central de auxílios de minimis, que contém 

informações completas sobre todos os auxílios deste tipo concedidos por qualquer 
entidade nesse Estado-Membro. 

• Ou, em alternativa, o Estado-Membro informa explicitamente a empresa sobre o carácter 
de minimis dos auxílios e obtém desta informações completas sobre outros auxílios de 
minimis recebidos durante os dois exercícios financeiros anteriores e o exercício 
financeiro em curso. Em qualquer caso, o Estado-Membro continua a ser responsável por 
assegurar o respeito dos limites máximos de cumulação. 

 
 

                                                 
33 Sem prejuízo da possibilidade de os Estados-Membros notificarem as metodologias aplicadas, conforme 
previsto no n.º 4, alínea d), do artigo 2.º do Regulamento. 
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