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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a política regional como parte dos regimes de auxílios estatais mais alargados
(2013/0000(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 174.º e seguintes do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), que estabelecem o objetivo da coesão económica, social e territorial e 
definem os instrumentos financeiros estruturais para alcançar este objetivo,

– Tendo em conta o artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE, que prevê a elegibilidade 
para auxílios estatais com finalidade regional para promover o desenvolvimento 
económico de determinadas zonas desfavorecidas da União Europeia,

– Tendo em conta a proposta da Comissão, de 6 de outubro de 2011, de um regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece disposições comuns relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão, 
ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu para os 
Assuntos Marítimos e as Pescas, incluídos no Quadro Estratégico Comum, em que se 
estabelecem disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, 
ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006 (COM(2012)0496) do Conselho, na sua versão alterada (COM(2013)0146),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 17 de janeiro de 2013, sobre a modernização dos 
auxílios estatais1,

– Tendo em conta o Parecer n.º 2232/2012 do Comité das Regiões, de 1 de fevereiro de 
2013, sobre as orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional para o 
período 2014-2020,

– Tendo em conta as Orientações da Comissão relativas aos auxílios estatais com finalidade 
regional para o período 2007-20132,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 8 de maio de 2012, intitulada 
“Modernização da política da UE no domínio dos auxílios estatais” (COM(2012)0209),

– Tendo em conta o documento dos serviços da DG Concorrência da Comissão contendo 
um projeto de orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional para 
2014-20203,

– Tendo em conta o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia nos processos 
apensos T-443/08 e T-455/08, Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen 
Leipzig/Halle/Comissão,

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0026.
2 JO C 54 de 4.3.2006, p. 13.
3

Bruxelas, 2012 (sem data).
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– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional (A7-0000/2013),

A. Considerando que a Comissão está a levar a cabo o processo de modernização dos 
auxílios estatais, cujos objetivos consistem em promover o crescimento e concentrar-se 
nos casos mais importantes, assim como em simplificar, racionalizar e acelerar a aplicação 
das normas relevantes;

B. Considerando que a base jurídica das novas propostas, conforme previsto no artigo 109.º 
do TFUE, prevê apenas a consulta do Parlamento e não o processo legislativo ordinário;

C. Considerando que o processo legislativo ordinário sobre o pacote legislativo da política de 
coesão relativo aos fundos estruturais e de investimento europeus para o período 2014-
2020 ainda não foi concluído;

D. Considerando que os regimes de auxílio estatais mais comuns revestem a forma de 
subvenções e subsídios, deduções fiscais, derrogações, medidas de incentivo, empréstimos 
com taxa reduzida, garantias, taxas devedoras preferenciais e a participação no capital 
outorgada pelos governos nacionais, regionais e locais, bem como por entidades 
publicamente controladas;

E. Considerando que as várias normas e orientações relativas aos auxílios estatais se aplicam 
a nível regional, setorial ou horizontal, ao passo que a decisão relativa ao tipo de auxílio 
que se pretende solicitar é deixada, em certa medida, ao critério dos Estados-Membros;

F. Considerando que os auxílios estatais devem ser melhor sintonizados com os objetivos 
estabelecidos pelo Conselho Europeu de Lisboa, de março de 2000, e devem 
complementar, simultaneamente, os objetivos de outras políticas da UE, em especial da 
política de coesão;

G. Considerando que a aplicação e interpretação das normas relativas aos auxílios estatais 
depende, em grande medida, da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia;

H. Considerando que a existência de um mecanismo que assegure uma implementação e 
aplicação eficazes dos auxílios estatais da UE é uma das condições gerais ex ante prevista 
na proposta de conjunto de regulamentos relativos à política de coesão para o período 
2014-2020;

I. Considerando que o impacto ex post dos auxílios estatais e do controlo dos auxílios 
estatais sobre os Estados-Membros, as regiões e as autoridades locais, bem como as 
empresas, os mercados e a economia em geral, não é suficientemente avaliado, conforme 
observado pelo Tribunal de Contas no seu relatório intitulado “Os procedimentos da 
Comissão asseguram uma gestão eficaz do controlo dos auxílios estatais?”1;

J. Considerando que o receio em relação aos encargos administrativos é o principal motivo 

                                               
1 Relatório Especial n.º 15/2011 do Tribunal de Contas: Os procedimentos da Comissão asseguram uma gestão 
eficaz do controlo dos auxílios estatais?
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de preocupação dos beneficiários quando têm de lidar com as normas relativas aos 
auxílios estatais ou à política de coesão;

Coordenação entre as normas relativas aos auxílios estatais e a política de coesão

1. Considera que a aplicação tanto da política de coesão como das normas relativas aos 
regimes de auxílio estatal destinados a reforçar os investimentos a nível local e regional se 
reveste de importância fundamental para a promoção da coesão económica, social e 
territorial, do desenvolvimento regional e local, assim como do crescimento industrial e da 
criação de postos de trabalho; no entanto, manifesta a sua preocupação relativamente à 
coerência das normas relativas aos auxílios estatais com a execução dos fundos estruturais 
e de investimento europeus;

2. Realça que as normas relativas aos auxílios estatais, tal como os objetivos da política de 
coesão, devem conduzir a uma melhoria da situação das regiões menos desenvolvidas e 
que o processo de modernização dos auxílios estatais deve refletir os objetivos da coesão 
em todo o território da UE; considera que a modernização das normas aplicáveis à 
concorrência deve basear-se na compreensão do impacto dessas normas a nível 
subnacional;

3. Congratula-se com o objetivo da Comissão de, no âmbito do processo de modernização 
dos auxílios estatais, tornar os princípios mais claros, mais diretos e mais fáceis; considera 
que estes princípios devem, por um lado, ser devidamente coordenados com outras 
políticas da UE e, por outro, ser suficientemente claros, previsíveis e flexíveis, de molde a 
poderem responder às necessidades de certos Estados-Membros e das suas regiões que se 
defrontam com uma situação de crise e de grave dificuldade económica; reitera o seu 
reconhecimento do papel desempenhado pelos auxílios estatais em acometer a crise; 
manifesta a sua preocupação com o facto de a proposta, conforme foi publicada para 
consulta, não se basear suficientemente em provas e contrariar o objetivo de 
simplificação;

Cobertura territorial dos auxílios estatais com finalidade regional para o período 2014-
2020

4. Considera que a classificação por zonas geográficas das novas Orientações relativas aos 
auxílios estatais com finalidade regional para o período 2014-2020 (OAEFR) não deve ser 
reduzida e que convém reconsiderar a redução da intensidade dos auxílios à luz da 
situação política, económica e social nos Estados-Membros; sublinha que, no contexto 
global, a economia da UE poderia encontrar-se em desvantagem em relação a países 
terceiros que beneficiam de regimes de emprego mais flexíveis ou de custos mais baixos;

5. Salienta o impacto restritivo das novas normas em matéria de investimento e crescimento 
das regiões que passam da categoria menos desenvolvida para a categoria mais 
desenvolvida; está ciente de que algumas regiões elegíveis para auxílios estatais ao abrigo 
do regime em vigor deixarão de cumprir os critérios de classificação por zona das OAEFR 
no próximo período; considera que estas regiões deveriam contar com um regime especial 
de segurança, semelhante ao previsto para as regiões em transição no âmbito da política de 
coesão, que lhes permita fazer face à nova situação;
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6. Destaca o papel dos auxílios estatais para as economias que foram particularmente 
afetadas pela crise e para as quais os financiamentos públicos ao abrigo da política de 
coesão podem constituir a única fonte de investimento; sublinha que a situação económica 
difícil ainda não se encontra refletida nos dados para 2008-2010, que serão utilizados pela 
Comissão como base para avaliar a elegibilidade para auxílios estatais; congratula-se com 
a intenção da Comissão de proceder a uma revisão intercalar dos mapas regionais em 
2016;

Restrições administrativas das normas relativas aos auxílios estatais no contexto da 
política de coesão

7. Considera que se pode melhorar a aplicação das normas relativas aos auxílios estatais ao 
abrigo da política de coesão colocando a tónica nos auxílios de grande envergadura, 
simplificando as normas, aumentando o limite de minimis e alargando as categorias 
horizontais no Regulamento de habilitação1 e o âmbito de aplicação das normas de 
isenção por categoria no Regulamento geral de isenção por categoria2;

8. Insta a Comissão a propor critérios circunstanciados que permitam distinguir os casos de 
auxílio estatal mais importantes dos menos importantes;

9. Considera que a aplicação das normas relativas aos auxílios estatais no quadro dos 
programas da política de coesão em projetos de infraestrutura explorados para atividades 
económicas, nomeadamente após o acórdão supracitado do Tribunal de Justiça nos 
processos apensos Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig/Halle/Comissão, pode 
conduzir a que seja imposto um maior ónus administrativo às autoridades locais e 
regionais e/ou às suas entidades públicas; salienta que a execução desses projetos pode 
ficar comprometida nomeadamente devido às exigentes normas de gestão financeira, em 
especial as disposições relativas à anulação de autorizações aplicáveis à política de coesão 
e o tratamento de queixas no quadro de procedimentos relativos a auxílios estatais;

10. Reitera o seu pedido de esclarecimento da avaliação dos auxílios estatais concedidos pelos 
Estados-Membros ao abrigo dos regulamentos de isenção por categoria, dado que irá 
trazer dificuldades particulares não só para as PME, como para as autoridades locais e 
regionais e respetivos organismos, no quadro da programação da política de coesão para o 
período 2014-2020;

11. Salienta que a condicionalidade ex ante geral aplicável aos auxílios estatais no quadro da 
política de coesão requer que a Comissão adote uma abordagem mais pró-ativa dos casos 
de auxílio estatal, nomeadamente quando se trata de aumentar o volume e o âmbito de 
aplicação dos auxílios isentos de notificação; subscreve o ponto de vista do Tribunal de 
Contas de que a Comissão deve sensibilizar os Estados-Membros para a sua obrigação de 
notificarem os auxílios estatais, promoverem as melhores práticas, fornecerem 
informações concretas sobre os vários tipos de notificação e a preverem ou a publicação 
de uma secção dedicada às perguntas mais frequentes, a ser atualizada com regularidade, 

                                               
1 Regulamento (CE) n.º 994/98 do Conselho, de 7 de maio de 1998.
2 Regulamento geral de isenção por categoria da Comissão das Comunidades Europeias (800/2008) de 6 de 
agosto de 2008.
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no sítio Web da Comissão consagrado à concorrência, ou a criação de um help desk em 
que se responda às perguntas sobre a interpretação das orientações;

12. Considera que os Estados-Membros devem coordenar, de melhor forma, as suas 
atividades com a Comissão, em termos de qualidade e atualidade das informações a 
apresentar e das notificações a preparar; insta os Estados-Membros a assegurarem uma 
aplicação adequada da condicionalidade ex ante aplicável aos auxílios estatais no âmbito 
da política de coesão e a zelarem por uma melhor observância das normas relativas aos 
auxílios estatais a nível nacional;

13. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a orientarem as suas campanhas de informação 
sobre as normas relativas aos auxílios estatais especificamente para os organismos 
regionais e locais, muitos dos quais concedem auxílios estatais apenas ocasionalmente 
pelo que têm um conhecimento limitado das normas que se lhes aplicam; insta a Comissão 
a ter este aspeto em consideração aquando da avaliação da condicionalidade ex ante
aplicável aos auxílios estatais nos Estados-Membros;

14. Considera que algumas das novas normas propostas no projeto de OAEFR para o período 
2014-2020 – como, por exemplo, cenários contrafactuais, provas claras de que o auxílio 
tem um impacto sobre a escolha do investimento, ou a condição de que não se pode 
começar a trabalhar no projeto antes de as autoridades públicas terem tomado uma decisão 
quanto à concessão de auxílio - que a Comissão gostaria de impor para o próximo período 
– tanto às empresas que solicitam incentivos como aos Estados-Membros e às suas 
estruturas administrativas subnacionais – contrariam o princípio da simplificação e da 
desburocratização, conforme defendido na política de coesão e em outras políticas 
nacionais e da UE; reitera que essas regras podem implicar que certos projetos venham a 
ser excluídos dos auxílios ao investimento;

Atratividade das regiões através das normas relativas aos auxílios estatais 

15. Salienta a importância de que se revestem as normas relativas aos auxílios estatais 
setoriais com finalidade regional para atrair investimentos diretos estrangeiros para a UE e 
as suas regiões e para garantir a sua competitividade global;

16. Considera que não se justifica excluir as grandes empresas das normas relativas aos 
auxílios estatais nos domínios abrangidos pelo artigo 107.º, n.º 3, alínea c), do TFUE, não 
só na medida em que contribuem para o emprego, como para as cadeias de fornecimento 
criadas pelas mesmas com as PME e pela sua participação comum na investigação e no 
desenvolvimento, assim como devido ao papel que desempenham no contexto da crise 
económica; considera que a presença de grandes empresas se reveste, amiúde, de 
importância fundamental para o êxito das PME, que beneficiam dos aglomerados de 
empresas dirigidos por grandes empresas e das suas atividades de subcontratação; salienta 
que uma tal decisão poderia conduzir a perdas de postos de trabalho e a uma redução da 
atividade económica nas regiões, bem como à deslocalização de empresas para outras 
regiões, tanto no interior como no exterior da UE;
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17. Considera que a elegibilidade de empresas de grandes dimensões para efeitos de auxílio 
estatal deve ser determinada não em função do tamanho da empresa ou do setor em que 
opera, mas em função do número de postos de trabalho que poderiam ser criados ao 
abrigo do auxílio, da qualidade desses postos de trabalho ou da sustentabilidade do 
projeto; realça que, em conformidade com o princípio da subsidiariedade, as decisões 
relativas à identificação dos projetos concretos com o maior potencial para alcançar os 
objetivos das políticas da UE devem ser da competência dos Estados-Membros, das 
regiões em questão e dos governos locais;

18. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução
A Comissão Europeia deu início ao debate sobre o pacote de medidas legislativas relativas à 
política de coesão em junho de 2011. O objetivo consiste em contribuir para uma União 
Europeia mais competitiva e para os objetivos da Estratégia Europa 2020, nomeadamente 
através de investimentos no contexto da política de coesão, ajudando, simultaneamente, as 
regiões menos desenvolvidas a porem em pé de igualdade o seu desenvolvimento com o das 
regiões mais desenvolvidas. Na sequência das alterações introduzidas pelo Tratado de Lisboa, 
a legislação em matéria de política de coesão enquadra-se no processo legislativo ordinário, 
que permite ao Parlamento Europeu incluir a sua mensagem política nos regulamentos. Os 
debates interinstitucionais ainda estão em curso e, em relação a vários assuntos, ainda se está 
a tentar alcançar um compromisso.

Do ponto de vista dos auxílios estatais, o pacote legislativo relativo à política de coesão 
introduz a condicionalidade ex ante a ser cumprida pelos Estados-Membros. O seu objetivo 
consiste em garantir uma implementação e aplicação eficazes da legislação da UE em matéria 
de auxílios estatais no âmbito da política de coesão, devendo aplicar-se a todos os tipos de 
auxílio (incluindo auxílios de minimis, subvenções ou ajudas concedidas no âmbito de 
instrumentos financeiros). A Comissão fica incumbida de examinar se os Estados-Membros 
respeitam estas condições ex ante e se as autoridades nacionais são capazes de gerir os casos e 
de recuperar tempestivamente os montantes devidos.

Em maio de 2012, a Comissão deu início ao processo de modernização das normas aplicáveis 
aos auxílios estatais através da publicação de sua Comunicação sobre a Modernização dos 
Auxílios Estatais. Os três principais objetivos deste processo são, nomeadamente, a 
concentração no crescimento, mantendo, ao mesmo tempo, um mercado interno forte, 
dinâmico e competitivo, colocar a tónica nos casos mais importantes de auxílios estatais que 
distorcem o mercado interno e a racionalização e aceleração de decisões relativas a processos 
de auxílios estatais. Após este processo seguiu-se a publicação de um conjunto de novos 
projetos de documentos relativos às normas aplicáveis aos auxílios estatais setoriais e um 
novo projeto de orientações para as normas aplicáveis aos auxílios estatais com finalidade 
regional. Todos estes documentos estiveram disponíveis para consulta pública entre fevereiro 
e abril de 2013 e a sua aprovação formal pela Comissão está prevista para antes do verão.

O projeto de Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional (OAEFR), 
conforme publicado pela Comissão no início deste ano, introduziu uma série de novas 
questões, entre as quais figuram as seguintes:

 Revisão da classificação por zona das novas Orientações e redução do limite de 
cobertura global elegível para zonas elegíveis para 42%

 Redução da intensidade dos auxílios nas zonas "a”
 Introdução de determinadas novas obrigações administrativas a serem cumpridas pelos 

beneficiários
 Exclusão das grandes empresas dos auxílios nas regiões “c” e limitação dos 

investimentos produtivos para essas empresas nas regiões “a”.
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As OAEFR serão complementadas com normas gerais de isenção por categoria (previstas 
para finais de 2013), que, juntamente com a regra de minimis, auxílios ao abrigo dos regimes 
atuais, auxílios a projetos encomendados como SIEG, de acordo com a decisão da Comissão 
sobre os SIEG1, e auxílios aos que se aplica o Regulamento (CE) n.º 1370/20072, criam uma 
série de isenções à notificação prévia.

No quadro do processo de modernização dos auxílios estatais, o Parlamento Europeu 
desempenha apenas um papel consultivo e não de codecisão. O Parlamento Europeu 
manifestou a sua preocupação com o défice democrático deste tipo de tomada de decisão na 
sua Resolução de 17 de janeiro 2013 sobre a modernização dos auxílios estatais. Do ponto de 
vista regional, os pontos importantes da resolução destacavam o papel dos incentivos ligados 
aos auxílios estatais para os Estados-Membros e as regiões em tempos de crise, exortavam a 
Comissão a ser mais pró-ativa na distinção entre casos importantes e menos importantes e 
chamavam a atenção para os 40% de casos a que se aplica o Regulamento geral de isenção 
por categoria, percentagem que, segundo o Tribunal de Contas, é problemática.

Em dezembro de 2012, o Tribunal de Justiça da União Europeia proferiu uma decisão no caso 
Leipzig-Halle. O Tribunal decidiu que existe uma relação entre a exploração de uma 
infraestrutura como atividade económica e a construção de uma infraestrutura para futura 
exploração. Dado que, amiúde, os Estados-Membros consideram que a construção de uma 
infraestrutura não está sujeita às normas aplicáveis aos auxílios estatais (devido à sua função 
de interesse público), o processo de notificação à Comissão foi frequentemente omitido. Isso 
não deve voltar a acontecer uma vez que a decisão do Tribunal relativamente a infraestruturas 
públicas clarificou esta questão. Não obstante, esta situação iria colocar mais pressão sobre as 
autoridades públicas que financiam a construção de infraestruturas públicas no quadro da 
futura política de coesão, assim como mais receios quanto a restrições administrativas 
acrescidas para os governos locais e regionais que costumam investir neste tipo de projetos.

Tendo em conta as questões supramencionadas, que estão interligadas e que afetarão a forma 
e a aplicação da política de coesão após 2014, a Comissão REGI decidiu agir e apresentou 
uma proposta de resolução do Parlamento Europeu.

Coordenação entre as normas aplicáveis aos auxílios estatais e a política de coesão
Em conformidade com o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, a política de 
coesão deve concentrar-se na situação económica, social e territorial das regiões afetadas e 
das regiões menos desenvolvidas3. O Tratado também estabelece que os auxílios destinados a 
melhorar a situação estrutural, económico e social das regiões menos desenvolvidas são 
considerados compatíveis com o mercado interno da UE4. Embora ambas as políticas da UE, -
a relativa aos auxílios estatais e a de coesão – tenham contextos diferentes, partilham alguns 
valores comuns, nomeadamente: ajudar as regiões menos desenvolvidas, promover o seu 
desenvolvimento e apoiar zonas com padrões de vida mais baixos ou afetadas pelo 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E152:PT:HTML
2 Regulamento (CE) n.º 1370/2007, de 23 de outubro de 2007, relativo aos serviços públicos de transporte 
ferroviário e rodoviário de passageiros
3 Artigo 174.º do TFUE.
4 Artigo 107.º do TFUE.
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desemprego.
As instituições da UE devem esforçar-se por haja uma abordagem coordenada de ambas as 
políticas. No entanto, o calendário de trabalhos previsto para os principais textos legislativos 
de ambas as políticas, assim como os seus diferentes procedimentos de aprovação, não 
garantem sequer uma clareza parcial sobre a interação de ambas as políticas. É provável que a 
Comissão adote as normas relativas aos auxílios estatais, mais precisamente as orientações 
relativas aos auxílios estatais com finalidade regional, que se revestem de maior importância 
para o desenvolvimento regional, antes de estarem concluídas as negociações 
interinstitucionais sobre o pacote legislativo em matéria de política de coesão. Isto pode, 
efetivamente, conduzir a abordagens diferenciadas de ambas as políticas e a uma previsão 
insuficiente no que respeita a normas claras, previsíveis e flexíveis, compatíveis com a 
política de coesão.

Cobertura territorial dos auxílios estatais com finalidade regional para o período 2014-
2020
A introdução de um limite diferente para a cobertura geográfica das novas normas aplicáveis 
aos auxílios estatais e a redução da intensidade do auxílio às regiões “a” constituem um dos 
aspetos fundamentais das novas OAEFR. O relator gostaria de colocar em questão este aspeto, 
uma vez que foram manifestadas preocupações no interior da UE que defendem a ideia de que 
esta decisão não ser tomada neste momento.

Como primeiro argumento refere-se a crise e o papel dos investimentos públicos no contexto 
das dificuldades económicas dos Estados-Membros. O papel dos auxílios estatais concedidos 
nesse período foi fundamental para o desenvolvimento regional e não pode ser subestimado.
Conforme afirmado pelo Tribunal de Contas “Os auxílios estatais ao setor da indústria e dos 
serviços (excluindo os transportes, ferroviários ou não, a agricultura e as pescas) situaram-
se em cerca de 0,5% do PIB da EU-27 até à eclosão da crise financeira, na segunda metade 
de 2008. Porém, cresceram para 3,5% do PIB (410 mil milhões de euros) em 2009, o que 
constitui o valor mais elevado desde que a Comissão começou a realizar as investigações dos 
auxílios estatais em 1990"1. Parece estar claro que a concessão de regimes de auxílio estatal e 
de incentivos contribui para ajudar alguns Estados-Membros e as suas regiões a superarem a 
sua situação económica e reforçam o crescimento e a criação de empregos.

No entanto, não é apenas o argumento da crise nos Estados-Membros que nos ensina que a 
modernização dos auxílios estatais deve ser prudente e refletir a realidade. Também há outras 
questões – como, por exemplo, a competitividade da UE no mercado global comparada com a 
de países terceiros que beneficiam de regimes de emprego mais flexíveis ou de custos mais 
reduzidos ou a situação política e social nos Estados-Membros. Todos estes argumentos 
devem ser suficientemente fortes para abandonar a redução inicialmente prevista na cobertura 
territorial das novas Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional para o 
período 2014-2020 (OAEFR ) ou para limitar a intensidade do auxílio às regiões. A 
modernização dos auxílios estatais deve ter em consideração a situação real dos 
Estados-Membros e das regiões compreendendo o impacto das novas regras a nível 

                                               
1 Relatório Especial n.º 15/2011 do Tribunal de Contas:  Os procedimentos da Comissão asseguram uma gestão 
eficaz do controlo dos auxílios estatais?
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subnacional.

Por outro lado, a situação das regiões que não estão incluídas nos mapas dos auxílios estatais 
com finalidade regional afigura-se bastante complicada. O facto de não se ajudar estas regiões 
com algum tipo de rede de segurança especial, semelhante ao que é aplicado às regiões em 
transição na política de coesão, seria considerado injusto e poderia dificultar a sua consecução 
dos objetivos da UE para 2020. Uma solução poderia consistir em que, por exemplo, todas as 
zonas “a” sejam tratadas como zonas “c”, independentemente da sua situação económica 
oficial em termos estatísticos.

Entraves administrativos ligados às normas relativas aos auxílios estatais no contexto da 
política de coesão
Para garantir uma aplicação eficaz e simplificada das normas aplicáveis aos auxílios estatais 
ao abrigo da política de coesão, é importante que a modernização dos auxílios estatais se 
concentre nos auxílios em grande escala e na simplificação das normas. Isto poderá ser 
alcançado aumentando o limite de minimis ou alargando as categorias horizontais no 
Regulamento de habilitação1 e o âmbito das normas de isenção por categoria no Regulamento 
geral de isenção por categoria2.

Isto irá requerer uma melhor aplicação das regras de isenção por parte da Comissão e dos 
Estados-Membros. A Comissão deve esclarecer que critérios se aplicam aos casos importantes 
e aos menos importantes, ao passo que os Estados-Membros devem fornecer informações 
atempadas e exaustivas quando os beneficiários lhes dirigem perguntas concretas. Segundo o 
relator, a abordagem da Comissão deve ser mais pró-ativa e conduzir a uma maior 
sensibilização para os casos de auxílios estatais, nomeadamente no tocante às autoridades 
locais e regionais que concedem auxílios estatais apenas ocasionalmente.

Na sequência do acórdão do Tribunal de Justiça nos processos apensos Mitteldeutsche 
Flughafen e Flughafen Leipzig-Halle/Comissão, os Estados-Membros e as autoridades locais 
e regionais esperam um aumento do ónus administrativo associado aos auxílios estatais e da 
burocracia no que respeita à gestão dos seus projetos no quadro da política de coesão. Isto 
aplica-se particularmente aos projetos que se concentram em infraestruturas de envergadura, 
quando estes se destinam a futuras atividades económicas.

O relatório do Tribunal de Contas chama a atenção para a morosidade dos processos 
preliminares e de notificação. Cerca de 40% dos casos levam mais de 6 meses para que se 
chegar a uma decisão. A Comissão recorre, amiúde, ao seu direito de solicitar informações 
mais esclarecedoras ao Estado-Membro, o que frequentemente é feito muito perto do prazo 
legal. Dado que, em muitos casos, o Estado-Membro não responde a tempo e demora com a 
sua resposta, o processo torna-se insuportavelmente longo. O mesmo se aplica nos casos de 
procedimentos formais de investigação – o procedimento de reclamação é demasiado longo e 
não é suficientemente transparente. Tendo presente este facto, as autoridades locais e 
regionais podem ter problemas com o cumprimento das rigorosas normas de gestão 
financeira, nomeadamente com as disposições relativas à anulação de autorizações.
                                               
1 Regulamento (CE) n.º 994/98 do Conselho, de 7 de maio de 1998.
2 Regulamento geral de isenção por categoria da Comissão das Comunidades Europeias (800/2008) de 6 de 
agosto de 2008.
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A ideia de simplificar a aplicação da política de coesão, bem como de outras políticas da UE, 
consiste em questionar as novas normas aplicáveis aos auxílios estatais. Uma maior 
necessidade de notificação, preliminar ou não, igualmente para projetos de infraestruturas no 
quadro do FEDER ou do FC implica burocracia acrescida para os projetos.

Também está previsto um maior ónus administrativo para as empresas no âmbito dos auxílios 
estatais com finalidade regional para o período 2014-2020, nomeadamente através da 
introdução de elementos como cenários contrafactuais, provas claras de que o auxílio tem um 
impacto sobre a escolha do investimento ou a condição de que não se pode começar a 
trabalhar no projeto antes de as autoridades públicas terem tomado uma decisão quanto à 
concessão de auxílio. O facto de os procedimentos já serem morosos e de os próprios 
Estados-Membros muitas vezes não saberem o que devem avaliar e de que forma o devem 
fazer, pode, efetivamente, levar à exclusão de determinados projetos de beneficiarem de 
auxílios ao investimento.

Atratividade das regiões através das normas relativas aos auxílios estatais

A possibilidade dada aos Estados-Membros de fornecerem incentivos, por exemplo sob a 
forma de subvenções, deduções fiscais, medidas de incentivo, empréstimos ou garantias, 
reforça frequentemente a atratividade das regiões em questão para investimentos diretos 
estrangeiros. No entanto, de acordo com o projeto de OAEFR, as condições de concessão de 
auxílios a grandes empresas nas zonas elegíveis devem ser restringidas. As orientações 
preveem a exclusão das grandes empresas nas regiões "c" e restringem os investimentos 
produtivos nas regiões "a". Nestas regiões, de acordo com o projeto da Comissão, os 
investimentos produtivos devem ser autorizados para as PME e podem ter um limite para as 
grandes empresas.

No entanto, esta decisão também está relacionada com a política de coesão. No projeto de 
regulamento relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, de maio de 2011, a 
Comissão propôs que as grandes empresas sejam excluídas, de forma generalizada, dos 
investimentos produtivos. Mas esta proposta foi refutada pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho que, durante as negociações interinstitucionais, manifestaram o seu desejo de abrir 
algumas prioridades de investimento igualmente a essas empresas e aos seus investimentos 
produtivos.

As novas OAEFR devem ter em consideração os desenvolvimentos atuais das negociações 
sobre o FEDER e as mensagens enviadas por ambas as instituições no tocante à sua posição 
relativamente à participação de outras empresas que não PME no desenvolvimento regional.
Neste contexto, revela-se importante o argumento de que a decisão relativa à concessão ou 
não de auxílio a uma determinada empresa nos domínios abrangidos pelas OAEFR deve ser 
tomada, de acordo com o princípio da subsidiariedade, a nível nacional ou regional. No 
entanto, o relator considera ainda que os critérios para a concessão de auxílio não devem estar 
ligados ao tamanho de uma empresa, mas à sua contribuição para o desenvolvimento regional, 
o emprego, a qualidade do investimento ou a sustentabilidade do projeto.


