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I
(Comunicaçùes)

COMISS]O
ECUØ(Î)
9 de Março de 1998
(98/C 74/01)

Montante na moeda nacional para uma unidade:
Franco belga e
Franco luxemburguðs

40,7841ÙÙ

Coroa dinamarquesa

7,53478Ù

Marco alem}o

1,97700Ù

Dracma grega

312,566ÙÙÙ

Peseta espanhola

167,539ÙÙÙ

Franco francðs

6,62909Ù

Libra irlandesa

0,796324

Lira italiana
Florim neerlandðs
Xelim austròaco
Escudo portuguðs

1944,79ÙÙÙÙ
2,22830Ù
13,9088ÙÙ
202,211ÙÙÙ

Marca finlandesa
Coroa sueca
Libra esterlina
Dölar dos Estados Unidos
Dölar canadiano
Iene japonðs
Franco suòço
Coroa norueguesa
Coroa islandesa
Dölar australiano
Dölar neozelandðs
Rand sul-africano

6,00024Ù
8,66905Ù
0,660645
1,08181Ù
1,52827Ù
138,547ÙÙÙ
1,60973Ù
8,23146Ù
79,0908ÙÙ
1,62263Ù
1,87002Ù
5,39334Ù

A Comiss}o dispùe actualmente de um telex de resposta autom`tica que d` a cotaç}o das moedas mais
importantes. Este serviço funciona diariamente das 15 h 30 m {s 13 h do dia seguinte.
Procedimento de utilizaç}o:
—Ùchamar o telex no. 23789 em Bruxelas,
—Ùdar o seu pröprio número de telex,
—Ùintroduzir o cödigo «cccc» que acciona o disparo do sistema de resposta autom`tica, o qual transmite a
seguir as cotaçùes do ecu,
—Ùn}o interromper a transmiss}o cujo t~rmino ser` automaticamente assinalado pelo cödigo «ffff».
Nota:ÙA Comiss}o dispùe igualmente de telecopiadoras com respondedor autom`tico (com os no. s
296Ø10Ø97 e 296Ø60Ø11) que fornecem dados di`rios relativos ao c`lculo das taxas de convers}o aplic`veis no |mbito da polòtica agròcola comum.

(Î)ÙRegulamento (CEE) no. 3180/78 do Conselho, de 18 de Dezembro de 1978 (JO L 379 de
30.12.1978, p. 1), com a última redacç}o que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) no. 1971/89
(JO L 189 de 4.7.1989, p. 1).
Decis}o 80/1184/CEE do Conselho, de 18 de Dezembro de 1980 (Convenç}o de Lom~) (JO L 349
de 23.12.1980, p. 34).
Decis}o no. 3334/80/CECA da Comiss}o, de 19 de Dezembro de 1980 (JO L 349 de 23.12.1980,
p. 27).
Regulamento Financeiro de 16 de Dezembro de 1980, relativo ao orçamento geral das Comunidades
Europeias (JO L 345 de 20.12.1980, p. 23).
Regulamento (CEE) no. 3308/80 do Conselho, de 16 de Dezembro de 1980 (JO L 345 de 20.12.1980,
p. 1).
Decis}o do Conselho dos Governadores do Banco Europeu de Investimento de 13 de Maio de 1981
(JO L 311 de 30.10.1981, p. 1).
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LEVANTAMENTO DOS DOCUMENTOS TRANSMITIDOS PELA COMISS]O AO
CONSELHO ENTRE 23 E 27.2.1998
(98/C 74/02)
Estes documentos podem ser obtidos junto dos serviços de venda cujos endereços figuram na
contracapa
Data de
adopç}o pela
Comiss}o

Data de
transmiss}o
ao Conselho

Número de
p`ginas

No. de cat`logo

Tòtulo

COM(98) 85

CB-CO-98-090-PT-C

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva
90/220/CEE relativa { libertaç}o deliberada
no ambiente de organismos geneticamente
modificadosØ(Ï)Ø(Ð)

23.2.1998

23.2.1998

96

COM(98) 87

CB-CO-98-092-PT-C

Comunicaç}o da Comiss}o sobre a aplicaç}o da Directiva 96/29/Euratom do Conselho, de 13 de Maio de 1996, que fixa as
normas de segurança de base relativas { protecç}o sanit`ria da populaç}o e dos trabalhadores contra as perigos resultantes das
radiaçùes ionizantesØ(Ð)

23.2.1998

23.2.1998

35

COM(98) 94

CB-CO-98-099-PT-C

Relatörio da Comiss}o ao Conselho sobre
os custos das medidas de ajuda para o transporte, em 1996, de determinadas frutas e
produtos hortòcolas previstos pelo Regulamento (CEE) no. 3438/92 do ConselhoØ(Ð)

23.2.1998

23.2.1998

6

COM(98) 96

CB-CO-98-103-PT-C

Proposta de decis}o do Conselho respeitante
{ assinatura, pela Comunidade Europeia, de
um protocolo da convenç}o-quadro das Naçùes Unidas sobre as alteraçùes clim`ticas

23.2.1998

23.2.1998

34

COM(98) 91

CB-CO-98-096-PT-C

Relatörio da Comiss}o ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comit~ Econömico e
Social e ao Comit~ das Regiùes, sobre a
aplicaç}o do Regulamento (CE) no. 852/95
do Conselho, relativo a uma contribuiç}o financeira a favor de Portugal para um programa especòfico de modernizaç}o da indústria do tðxtil e do vestu`rio

24.2.1998

24.2.1998

25

COM(98) 93

CB-CO-98-098-PT-C

Proposta de decis}o do Conselho relativa {
posiç}o da Comunidade no |mbito do Conselho de Associaç}o no que respeita { participaç}o da República Checa em programas
comunit`rios nos domònios da formaç}o, da
juventude e da educaç}oØ(Ï)

24.2.1998

24.2.1998

17

COM(98) 99

CB-CO-98-104-PT-C

Proposta de regulamento (CE) do Conselho
relativo { menç}o obrigatöria, na rotulagem
de determinados g~neros alimentòcios produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, de outras informaçùes
para al~m das enumeradas na Directiva
79/112/CEEØ(Ï)Ø(Ð)

25.2.1998

25.2.1998

10

Cödigo
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Data de
adopç}o pela
Comiss}o

Data de
transmiss}o
ao Conselho

Número de
p`ginas

No. de cat`logo

Tòtulo

COM(98) 100

CB-CO-97-105-PT-C

Proposta de decis}o do Conselho relativa {
aprovaç}o, em nome da Comunidade, das
alteraçùes aos anexos II e III da Convenç}o
de Berna relativa { conservaç}o da vida selvagem e dos habitats naturais da Europa,
decididas durante a 17a. reuni}o da Comiss}o permanente da convenç}oØ(Ï)Ø(Ð)

25.2.1998

25.2.1998

5

COM(98) 102

CB-CO-98-122-PT-C

Comunicaç}o da Comiss}o ao Conselho, ao
Parlamento Europeu, ao Comit~ Econömico
e Social e ao Comit~ das Regiùes — O Problema Inform`tico do Ano 2000Ø(Ð)

25.2.1998

25.2.1998

15

COM(98) 73

CB-CO-97-084-PT-C

Proposta de regulamento (CE) do Conselho
que estabelece regras de execuç}o do artigo
93o. do Tratado CEØ(Ï)Ø(Ð)

18.2.1998

26.2.1998

19

COM(98) 104

CB-CO-98-133-PT-C

Relatörio da Comiss}o ao Conselho sobre a
harmonizaç}o dos òndices de preços no consumidor na Uni}o Europeia

27.2.1998

27.2.1998

61

COM(98) 105

CB-CO-98-108-PT-C

Proposta de decis}o do Conselho relativa {
posiç}o a adoptar pela Comunidade no |mbito do Conselho de Associaç}o instituòdo
pelo Acordo Europeu, assinado em 19 de
Dezembro de 1994, entre as Comunidades
Europeias e os seus Estados-membros, por
um lado, e a República Eslovaca, por outro,
no que respeita { prorrogaç}o por um peròodo adicional de cinco anos em conformidade com o disposto no no. 4, alònea a), do
artigo 64o. do Acordo Europeu

27.2.1998

27.2.1998

7

COM(98) 106

CB-CO-98-110-PT-C

Proposta de decis}o do Conselho relativa {
posiç}o da Comunidade no que respeita {
criaç}o de grupos de trabalho no |mbito do
Conselho de Cooperaç}o instituòdo pelo
Acordo de cooperaç}o entre a Comunidade
Europeia e a antiga República Jugoslava da
Macedönia

27.2.1998

27.2.1998

14

COM(98) 107

CB-CO-98-107-PT-C

Proposta de regulamento (CE) do Conselho
que diz respeito { importaç}o para a Comunidade de produtos agròcolas origin`rios da
Turquia, revoga o Regulamento (CEE) no.
4115/86 e altera o Regulamento (CE) no.
3010/95

27.2.1998

27.2.1998

7

Cödigo

(Î)ÙEste documento cont~m uma ficha de impacte sobre as empresas e em particular as pequenas e m~dias empresas (PME).
(Ï)ÙEste documento ser` objecto de publicaç}o no Jornal Oficial.
(Ð)ÙTexto relevante para efeitos do EEE.

NB:ÙOs documentos COM podem ser adquiridos quer por assinatura global ou tem`tica quer avulso, sendo o preço, neste caso, proporcional
ao número de p`ginas.
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Aviso da caducidade iminente de certas medidas anti-dumping
(98/C 74/03)
1.ÚÙA Comiss}o anuncia que, a menos que seja dado inòcio a um reexame em conformidade
com o procedimento seguinte, as medidas anti-dumping a seguir referidas caducar}o na data
referida no quadro a seguir apresentado, tal como previsto no no. 2 do artigo 11o. do Regulamento (CE) no. 384/96 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, relativo { defesa contra as
importaçùes objecto de dumping de paòses n}o membros da Comunidade EuropeiaØ(Î), alterado
pelo Regulamento (CE) no. 2331/96Ø(Ï).
2.ÙProcedimento
Os produtores comunit`rios poder}o apresentar, por escrito, um pedido de reexame. Este pedido dever` conter elementos de prova suficientes de que a eliminaç}o das medidas teria como
resultado prov`vel a continuaç}o ou uma nova ocorrðncia de dumping e de prejuòzo.
No caso de a Comiss}o decidir rever as medidas em quest}o, os importadores, os exportadores,
os representantes do paòs exportador e os produtores comunit`rios ter}o ent}o a oportunidade
de completar, refutar ou comentar as questùes apresentadas no pedido de reexame.
3.ÙPrazo
Os produtores comunit`rios podem apresentar um pedido de reexame, por escrito, com base
no regulamento acima referido endereçado { Comiss}o Europeia, Direcç}o-Geral I — Relaçùes Externas: Polòtica Comercial e Relaçùes com a Am~rica do Norte, a Austr`lia e a Nova
Zel|ndia (Divis}o I-C-2), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 BruxelasØ(Ð) em qualquer momento a partir da data de publicaç}o do presente aviso e at~ trðs meses antes da data indicada
no quadro a seguir apresentado.
4.ÚÙO presente aviso ~ publicado em conformidade com o disposto no no. 2 do artigo 11o. do
Regulamento (CE) no. 384/96.

Produto

Bicicletas

Paòs(es) de origem
ou exportaç}o

República
Popular da
China

Medidas

Direito

Referðncia

Regulamento (CEE)
no. 2474/93
(JO L 228 de 9.9.1993) tornado
extensivo pelo Regulamento
(CE) no. 71/97
(JO L 16 de 18.1.1997)

(Î)ÙJO L 56 de 6.3.1996, p. 1.
(Ï)ÙJO L 317 de 6.12.1996, p. 1.
(Ð)ÙTelex COMEU B 21877; telefax: (832-2) 295Ø65Ø05.

Data
de caducidade

10.9.1998
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Comunicaç}o das decisùes «Estruturas agròcolas»
(98/C 74/04)
(Ver comunicaç}o no Jornal Oficial das Comunidades Europeias L 174, de 22 de Junho de 1989, p.
31)

Decis}o C(97) 2504 da Comiss}o de 27 de Outubro de
1997
Estado-membro:

Decis}o que verifica que as condiçùes da participaç}o financeira da Comunidade est}o satisfeitas, atendendo {s
medidas adoptadas pelo Estado-membro no que se refere
{s ajudas { contabilidade.

—ÙIt`lia (Umbria)
Base:
—ÙRegulamento (CE) no. 950/97 do Conselho (melhoria
da efic`cia das estruturas agròcolas)
Decis}o que verifica que as condiçùes da participaç}o financeira da Comunidade est}o satisfeitas, atendendo {s
medidas adoptadas pelo Estado-membro no que se refere
aos investimentos no |mbito do artigo 24o. (estruturas
zoot~cnicas).

Decis}o C(97) 3084 da Comiss}o de 10 de Novembro de
1997
Estado-membro:
—ÙIt`lia
Base:
—ÙRegulamento (CE) no. 950/97 do Conselho (melhoria
da efic`cia das estruturas agròcolas)

Decis}o C(97) 2505 da Comiss}o de 27 de Outubro de
1997
Estado-membro:

Decis}o que verifica que as condiçùes da participaç}o financeira da Comunidade est}o satisfeitas, atendendo {s
medidas adoptadas pelo Estado-membro no que se refere
ao rendimento de referðncia 1997.

—ÙIt`lia (Sicilia)
Base:
—ÙRegulamento (CE) no. 950/97 do Conselho (melhoria
da efic`cia das estruturas agròcolas)
Decis}o que verifica que as condiçùes da participaç}o financeira da Comunidade est}o satisfeitas, atendendo {s
medidas adoptadas pelo Estado-membro no que se refere
aos investimentos em agricultura e em sericicultura.

Decis}o C(97) 3086 da Comiss}o de 10 de Novembro de
1997
Estado-membro:
—ÙIt`lia (Friuli Venezia-Giulia)
Base:

Decis}o C(97) 3081 da Comiss}o de 10 de Novembro de
1997
Estado-membro:
—ÙFinl|ndia
Base:
—ÙRegulamento (CE) no. 950/97 do Conselho (melhoria
da efic`cia das estruturas agròcolas)

—ÙRegulamento (CE) no. 950/97 do Conselho (melhoria
da efic`cia das estruturas agròcolas)
Decis}o que verifica que as condiçùes da participaç}o financeira da Comunidade est}o satisfeitas, atendendo {s
medidas adoptadas pelo Estado-membro no que se refere
aos investimentos.
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Decis}o C(97) 3084 da Comiss}o de 10 de Novembro de
1997

Decis}o C(97) 3091 da Comiss}o de 12 de Novembro de
1997

Estado-membro:

Estado-membro:

—ÙEspanha

—ÙGr~cia

Base:

Base:

—ÙRegulamento (CE) no. 950/97 do Conselho (melhoria
da efic`cia das estruturas agròcolas)

—ÙRegulamento (CE) no. 950/97 do Conselho (melhoria
da efic`cia das estruturas agròcolas)

Decis}o que verifica que as condiçùes da participaç}o financeira da Comunidade est}o satisfeitas, atendendo {s
medidas adoptadas pelo Estado-membro no que se refere
{ alteraç}o da legislaç}o do Regulamento (CE) no.
950/97.

Decis}o que verifica que as condiçùes da participaç}o financeira da Comunidade est}o satisfeitas, atendendo {s
medidas adoptadas pelo Estado-membro no que se refere
{s indemnizaçùes compensatörias.

Decis}o C(97) 3087 da Comiss}o de 10 de Novembro de
1997
Estado-membro:
—ÙEspanha (Extremadura)
Base:
—ÙRegulamento (CE) no. 950/97 do Conselho (melhoria
da efic`cia das estruturas agròcolas)

Decis}o C(97) 3092 da Comiss}o de 12 de Novembro de
1997
Estado-membro:
—ÙB~lgica
Base:
—ÙRegulamento (CE) no. 950/97 do Conselho (melhoria
da efic`cia das estruturas agròcolas)

Decis}o que verifica que as condiçùes da participaç}o financeira da Comunidade est}o satisfeitas, atendendo {s
medidas adoptadas pelo Estado-membro no que se refere
aos investimentos (sistema de irrigaç}o).

Decis}o que verifica que as condiçùes da participaç}o financeira da Comunidade est}o satisfeitas, atendendo {s
medidas adoptadas pelo Estado-membro no que se refere
ao rendimento de referðncia 1997.

Decis}o C(97) 2503 da Comiss}o de 14 de Novembro de
1997

Decis}o C(97) 3093 da Comiss}o de 12 Novembro de
1997

Estado-membro:

Estado-membro:

—ÙIt`lia (Piemonte)

—ÙFrança

Base:

Base:

—ÙRegulamento (CE) no. 950/97 do Conselho (melhoria
da efic`cia das estruturas agròcolas)

—ÙRegulamento (CE) no. 950/97 do Conselho (melhoria
da efic`cia das estruturas agròcolas)

Decis}o que verifica que as condiçùes da participaç}o financeira da Comunidade est}o satisfeitas, atendendo {s
medidas adoptadas pelo Estado-membro no que se refere
aos investimentos em novas plantaçùes de vinhas.

Decis}o que verifica que as condiçùes da participaç}o financeira da Comunidade est}o satisfeitas, atendendo {s
medidas adoptadas pelo Estado-membro no que se refere
ao rendimento de referðncia 1997.
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Decis}o C(97) 3099 da Comiss}o de 24 de Novembro de
1997

Decis}o C(97) 3468 da Comiss}o de 10 Dezembro de
1997

Estado-membro:

Estado-membro:

—ÙAlemanha (Niedersachsen)
Base:

—ÙGr~cia
Base:

—ÙRegulamento (CE) no. 950/97 do Conselho (melhoria
da efic`cia das estruturas agròcolas)
Decis}o que verifica que as condiçùes da participaç}o financeira da Comunidade est}o satisfeitas, atendendo {s
medidas adoptadas pelo Estado-membro no que se refere
aos serviços de gest}o.

—ÙRegulamento (CE) no. 950/97 do Conselho (melhoria
da efic`cia das estruturas agròcolas)
Decis}o que verifica que as condiçùes da participaç}o financeira da Comunidade est}o satisfeitas, atendendo {s
medidas adoptadas pelo Estado-membro no que se refere
ao rendimento de referðncia 1997.

Decis}o C(97) 3466 da Comiss}o de 10 de Dezembro de
1997
Estado-membro:

Decis}o C(97) 3469 da Comiss}o de 10 de Dezembro de
1997

—ÙReino Unido

Estado-membro:

Base:

—ÙAlemanha

—ÙRegulamento (CE) no. 950/97 do Conselho (melhoria
da efic`cia das estruturas agròcolas)
Decis}o que verifica que as condiçùes da participaç}o financeira da Comunidade est}o satisfeitas, atendendo {s
medidas adoptadas pelo Estado-membro no que se refere
{s indemnizaçùes compensatörias.

Base:
—ÙRegulamento (CE) no. 950/97 do Conselho (melhoria
da efic`cia das estruturas agròcolas)
Decis}o que verifica que as condiçùes da participaç}o financeira da Comunidade est}o satisfeitas, atendendo {s
medidas adoptadas pelo Estado-membro no que se refere
{s indemnizaçùes compensatörias.

Decis}o C(97) 3467 da Comiss}o de 10 de Dezembro de
1997
Estado-membro:
Decis}o C(97) 3471 da Comiss}o de 18 de Dezembro de
1997

—ÙFinl|ndia
Base:

Estado-membro:
no.

950/97 do Conselho (melhoria
—ÙRegulamento (CE)
da efic`cia das estruturas agròcolas)
Decis}o que verifica que as condiçùes da participaç}o financeira da Comunidade est}o satisfeitas, atendendo {s
medidas adoptadas pelo Estado-membro no que se refere
ao rendimento de referðncia 1997.

—ÙEspanha
Base:
—ÙRegulamento (CE) no. 950/97 do Conselho (melhoria
da efic`cia das estruturas agròcolas)
Decis}o que verifica que as condiçùes da participaç}o financeira da Comunidade est}o satisfeitas, atendendo {s
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{s indemnizaçùes compensatörias complementares.
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Base:
—ÙRegulamento (CE) no. 950/97 do Conselho (melhoria
da efic`cia das estruturas agròcolas)

Decis}o C(97) 3476 da Comiss}o de 18 de Dezembro de
1997
Estado-membro:
—ÙValönia

Decis}o que verifica que as condiçùes da participaç}o financeira da Comunidade est}o satisfeitas, atendendo {s
medidas adoptadas pelo Estado-membro no que se refere
ao novo texto de aplicaç}o do Regulamento (CE)
no. 950/97.

Nota: A pedido, pode ser obtida uma cöpia do texto da decis}o na(s) lòngua(s) oficial/ais do Estado-membro em causa no Secretariado-General da Comiss}o das Comunidades Europeias, Serviço das publicaçùes e notificaçùes, edifici «Breydel», gabinete
14/94, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelas [telefone: (32-2) 295Ø23Ø64; Telefax (32-2) 295Ø01Ø20].

Comunicaç}o aos Estados-membros que estabelece a lista das novas zonas elegòveis do Reino
Unido para efeitos de apoio no |mbito de uma iniciativa comunit`ria relativa a reconvers}o das
actividades ligadas { defesa (Konver)
(98/C 74/05)
No cumprimento do disposto no no. 7 das directrizes publicadas no Jornal Oficial das Comunidades Europeias CØ180 de 1 de Julho de 1997, p`gina 20, a Comiss}o das Comunidades Europeias adoptou, na sua reuni}o de 4 de Março 1998, a seguinte lista das novas zonas elegòveis
do Reino Unido para efeitos de apoio no |mbito de uma iniciativa comunit`ria relativa { reconvers}o das actividades ligadas { defesa.
As referðncias {s zonas elegòveis a tòtulo do objectivo no. 2 dizem respeito { lista inicial das
zonas industriais em declònio abrangidas pelo objectivo no. 2 e { lista alterada das zonas, publicadas no Jornal Oficial das Comunidades Europeias LØ81 de 24 de Março de 1994 e no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias LØ193 de 3 de Agosto de 1996.

LISTA DAS NOVAS ZONAS ELEGäVEIS A TäTULO DA INICIATIVA KONVER
REINO UNIDO
Regiùes NUTS III

Zonas elegòveis

Objectivo no. 5 b) e fora do objectivo
Tayside

Brechin e Montrose TTWA
Fora do objectivo

Cheshire

Crewe TTWA
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ORIENTAÇëES RELATIVAS AOS AUXäLIOS ESTATAIS COM FINALIDADE REGIONAL

(98/C 74/06)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

1.ÚÚÙIntroduç}o
Os crit~rios utilizados pela Comiss}o para examinar a compatibilidade dos auxòlios estatais com
finalidade regional com o mercado comum, nos
termos das alòneas a) e c) do no. 3 do artigo 92o.
do Tratado CE, foram objecto de diversos documentos, de diferente natureza, transmitidos aos
Estados-membros e a outros interesadosØ(Î).
O número cada vez mais elevado de documentos
deste tipo, a sua heterogeneidade e o seu escalonamento no tempo, a evoluç}o da reflex}o e da
pr`tica tanto da Comiss}o como dos Estados-membros, bem como as necessidades de concentraç}o dos auxòlios e de reduç}o das distorçùes
de concorrðncia, tornam necess`ria a revis}o dos
crit~rios actualmente seguidos e a substituiç}o
desses documentosØ(Ï) por um único texto, com
um objectivo simultaneamente de transparðncia,
de actualizaç}o e de simplificaç}o. O texto que

(Î)ÙVer: comiss}o das Comunidades Europeias, Direito da Concorrðncia nas Comunidades Europeias, volume IIA: Regras
aplic`veis aos auxòlios estatais, Bruxelas — Luxemburgo,
1995, pp. 205 e seguintes.
(Ï)ÙOs documentos substituidos pelas presentes orientaçùes, incluindo os respectivos anexos, s}o os seguintes:
—Ùcomunicaç}o da Comiss}o ao Conselho (JO C 111 de
4.11.1971, p. 7),
—Ùcomunicaç}o da Comiss}o ao Conselho [COM(73) 1110
de 27.6.1973],
—Ùcomunicaç}o da Comiss}o ao Conselho [COM(75) 77
final de 26.2.1975],
—Ùcomunicaç}o da Comiss}o aos Estados-membros (JO C
31 de 3.2.1979, p. 9),
—Ùcomunicaç}o da Comiss}o aos Estados-membros sobre
as modalidades de aplicaç}o do no. 3, alòneas a) e c), do
artigo 92o. aos auxòlios com finalidade regional (JO
C 212 de 12.8.1988, p. 2),
—Ùcomunicaç}o da Comiss}o aos Estados-membros sobre
as taxas de referðncia e de actualizaç}o aplic`veis em
França na Irlanda e em Portugal (JO C 10 de 16.1.1990,
p. 8),
—Ùcomunicaç}o da Comiss}o aos Estados-membros sobre
as modalidades de aplicaç}o do no. 3, alònea a), do artigo
92o. aos auxòlios com finalidade regional (JO C 163 de
4.7.1990, p. 6),
—Ùcomunicaç}o da Comiss}o dirigida aos Estados-membros
e terceiros interessados relativa a uma alteraç}o introduzida no ponto II da comunicaç}o da Comiss}o sobre as
modalidades de aplicaç}o do no. 3, alòneas a) e c), do
artigo 92o. aos auxòlios com finalidade regional (JO C
364 de 20.12.1994, p. 8),
Al~m disso, as presentes orientaçùes est}o em conformidade
com os crit~rios da resoluç}o do Conselho de 20 de Outubro de 1971 (JO C 111 de 4.11.1971, p. 1).
No que se refere { comunicaç}o relativa {s taxas de referðncia e de actualizaç}o (JO C 273 de 9.9.1997, p. 3), a mesma
j` n}o faz parte dos documentos relativos aos auxòlios com
finalidade regional, porque diz respeito aos auxòlios estatais
no seu conjunto.

se segue destina-se a dar resposta a essa necessidade.

Os auxòlios que s}o objecto das presentes orientaçùes (denominados, indistintamente, «auxòlios
com finalidade regional» ou, simplesmente, «auxòlios regionais») distinguem-se das outras categorias de auxòlios estatais (nomeadamente auxòlios { investigaç}o e desenvolvimento, a favor do
ambiente ou a empresas em dificuldade), pelo
facto de serem reservados a determinadas regiùes
e terem por objectivo especòfico o seu desenvolvimentoØ(Ð).

Os auxòlios regionais destinam-se ao desenvolvimento das regiùes desfavorecidas atrav~s do
apoio aos investimentos e { criaç}o de emprego
no contexto do desenvolvimento sustent`vel e favorecem o alargamento, a modernizaç}o e a diversificaç}o das actividades dos estabelecimentos
localizados nessas regiùes, bem como a implantaç}o de novas empresas. A fim de privilegiar este
desenvolvimento e de reduzir os potenciais efeitos negativos de eventuais deslocalizaçùes, ~ necess`rio subordinar a concess}o destes auxòlios {
manutenç}o do investimento e dos postos de trabalho criados durante um peròodo mònimo na regi}o desfavorecida.

Em casos excepcionais, estes auxòlios podem revelar-se insuficientes para dar inòcio a um processo de desenvolvimento regional, atendendo ao
elevado grau das deficiðncias estruturais da regi}o em causa. Apenas nestes casos, os auxòlios
regionais podem ser completados por auxòlios ao
funcionamento.

A Comiss}o considera que os auxòlios regionais
podem desempenhar eficazmente o papel que
lhes ~ atribuòdo e, a este tòtulo, justificar as distorçùes de concorrðncia que lhes est}o associadas, se respeitarem determinados princòpios e observarem certas regras. O primeiro destes princòpios ~ o do car`cter de excepç}o deste instumento, em conformidade com o espòrito e a letra
do artigo 92o.

(Ð)ÙS}o igualmente considerados auxòlios com finalidade regional os auxòlios {s pequenas e m~dias empresas (PME) que
prevejam majoraçùes a favor do desenvolvimento regional.
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Um auxòlio individual ad hoc (Õ) concedido a uma
única empresa ou auxòlios limitados a um único
sector de actividade podem ter um impacto importante sobre a concorrðncia no mercado em
causa, enquanto os seus efeitos para o desenvolvimento regional tendem a ser demasiado limitados. Esses auxòlios inscrevem-se geralmente no
quadro de polòticas industriais pontuais ou sectoriais e afastam-se frequentemente do espòrito da
polòtica dos auxòlios regionais, enquanto talØ(Ö).
Esta polòtica deve, de facto, manter-se neutra relativamente { afectaç}o dos recursos produtivos
entre os diferentes sectores e actividades econömicas. A Comiss}o considera que, salvo prova em
contr`rio, esses auxòlios n}o preenchem as condiçùes referidas no par`grafo anteriorØ(ÎÍ).

De facto, estes auxòlios apenas podem ser concebidos na Comunidade Europeia se utilizados com
parcimönia e circunscritos {s regiùes mais desfavorecidasØ(Ñ). Se os auxòlios se generalizassem e
se tornassem a regra, deixariam de ter qualquer
car`cter de incentivo e os seus efeitos econömicos seriam anulados. Ao mesmo tempo, falseariam as regras do mercado e afectariam a efic`cia
da economia comunit`ria no seu conjunto.

2.ÚÚÙ\mbito de aplicaç}o

A Comiss}o aplicar` as presentes orientaçùes aos
auxòlios regionais concedidos em todos os sectores de actividade, { excepç}o da produç}o, transformaç}o e comercializaç}o dos produtos agròcolas constantes do anexo II do Tratado CE, das
pescas e da indústria carbonòfera. A certos sectores abrangidos pelas presentes orientaçùes aplicam-se, al~m disso, regras especòficasØ(Ò).

A concess}o, a tòtulo da finalidade regional do
auxòlio, de uma derrogaç}o ao princòpio da incompatibilidade dos auxòlios estabelecido no no.Ø 1
do artigo 92o. do Tratado CE, pressupùe que
possa ser assegurado um equilòbrio entre as distorçùes da concorrðncia que lhe est}o associadas
e as vantagens dos auxòlios em termos de desenvolvimento de uma regi}o desfavorecidaØ(Ó). A
import|ncia atribuòda {s vantagens do auxòlio
pode variar consoante a derrogaç}o aplicada,
funcionando relativamente mais em detrimento
da concorrðncia nas situaçùes descritas na alònea
a) do no. 3 do artigo 92o. do que nos casos previstos na alònea c) do no. 3 do artigo 92o. (Ô).

(Ñ)ÙVer conclusùes do Conselho «Indústria», de 6 e 7 de Novembro de 1995, sobre a polòtica da concorrðncia e da competitividade industrial.
(Ò)ÙActualmente, os sectores a que se aplicam regras especòficas,
a acresentar {s aqui enunciadas, s}o os seguintes: transportes, siderurgia, construç}o naval, fibras sint~ticas e indústria
automövel. Al~m disso, aplicam-se regras especòficas aos investimentos previstos no enquadramento multissectorial dos
auxòlios regionais a favor dos grandes projectos.
(Ó)ÙVer, a propösito, o acörd}o de 17 de Setembro de 1979 do
Tribunal de Justiça no processo 730/79 (Philip Morris/Comiss}o), Colect|nea 1980, p. 2671, fundamento 17, e o
acörd}o de 14 de Janeiro de 1997 do Tribunal de Justiça no
processo C-169/95 (Espanha/Comiss}o), Colect|nea 1997,
p. I-135, fundamento 20.
(Ô)ÙVer, a propösito, o acörd}o de 12 de Dezembro de 1996
do Tribunal de Primeira Inst|ncia no processo
TØ380/94 (AIUFFASS e AKT/Comiss}o), Colect|nea 1996,
p. II-2169, fundamento 54.
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Por conseguinte, aquelas derrogaçùes apenas ser}o concedidas, em princòpio, aos regimes de auxòlios plurissectoriais e abertos, numa dada regi}o, ao conjunto das empresas dos sectores em
causa.

3.ÚÚÙDelimitaç}o das regiùes
3.1.

Para que os regimes de auxòlios que lhes s}o destinados possam beneficiar de uma das derrogaçùes em an`lise, as regiùes a que se referem estes
regimes devem satisfazer as condiçùes previstas
pelas derrogaçùes em quest}o. A Comiss}o determina se essas condiçùes se encontram preenchidas aplicando crit~rios de an`lise estabelecidos
previamente.

3.2.

[ luz do princòpio enunciado na introduç}o das
presentes orientaçùes (o do car`cter de excepç}o
dos auxòlios), a Comiss}o considera, a priori, que
a extens}o total de regiùes auxiliadas na Comunidade Europeia deve manter-se inferior { das
regiùes n}o auxiliadas. Na pr`tica, e utilizando a
unidade de medida da extens}o dos auxòlios mais
corrente (a percentagem de populaç}o abrangida), isto significa que a cobertura total dos auxòlios regionais na Comunidade Europeia deve
manter-se inferior a 50Ø% da populaç}o comunit`ria.

(Õ) Ver, a propösito, o acörd}o de 14 de Setembro de 1994
do Tribunal de Justiça nos processos C-278/92, C-279/92
e C-280/92 (Espanha/Comiss}o), Colect|nea 1994,
p. I-4103.
(Ö) Por esta raz}o, no quadro do Acordo da Organizaç}o
Mundial de Com~rcio (OMC) sobre as subvençùes e as medidas de compensaç}o, este tipo de auxòlios foi expressamente excluòdo da categoria dos auxòlios regionais n}o passòveis de recurso (autorizados a priori).
(ÎÍ)ÙNo que diz respeito aos auxòlios ad hoc a empresas em dificuldade, os mesmos s}o regulados por regras especòficas e
n}o s}o concebidos como auxòlios regionais propriamente
ditos. O texto actualmente em vigor relativo a esses auxòlios
~ o que se encontra publicado no JO C 368 de 23.12.1994,
p. 12.
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Por outro lado, considerando que as duas derrogaçùes em quest}o visam problemas regionais de
natureza e intensidade diferentes, a prioridade
deve ser concedida, no limite da cobertura total
dos auxòlios indicada no ponto 3.2, {s regiùes
afectadas pelos problemas mais gravesØ(ÎÎ).
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nòveis. Estas grandezas s}o calculadas com base
nos dados fornecidos pelo Serviço de Estatòstica
das Comunidades Europeias.

Derrogaç}o prevista na alònea c) do no. 3 do
artigo 92o.
3.4.

A delimitaç}o das regiùes elegòveis deve, por
conseguinte, conduzir { concentraç}o espacial
dos auxòlios de acordo com os princòpios mencionados nos pontos 3.2 e 3.3.

3.6.

Derrogaç}o prevista na alònea a) do no. 3 do
artigo 92o.

3.5.

A alònea a) do no. 3 do artigo 92o. estabelece que
podem ser considerados compatòveis com o mercado comum os auxòlios destinados a promover o
desenvolvimento econömico das regiùes em que
o nòvel de vida seja anormalmente baixo ou em
que exista uma situaç}o grave de subemprego.
Como sublinha o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, «a utilizaç}o, na derrogaç}o
constante da alònea a), dos termos ‘‘anormalmente’’ e ‘‘grave’’ demonstra que essa derrogaç}o apenas abrange as regiùes em que a situaç}o
econömica ~ particularmente desfavor`vel relativamente ao conjunto da Comunidade Europeia»Ø(ÎÏ).

O Tribunal de Justiça, no processo 248/84 (ver
nota 12), pronunciou-se sobre estes dois temas
(leque dos problemas visados e quadro de referðncia da an`lise) nos termos seguintes: «Em
contrapartida — referðncia { derrogaç}o da alònea a) — a derrogaç}o estabelecida na alònea c)
tem um alcance mais amplo na medida em que
permite o desenvolvimento de determinadas regiùes, sem se encontrar limitada pelas condiçùes
econömicas previstas na alònea a), desde que os
auxòlios que lhes s}o destinados n}o alterem as
condiçùes das trocas comerciais de maneira que
contrarie o interesse comum. Esta disposiç}o
atribui { Comiss}o a faculdade de autorizar auxòlios destinados a promover o desenvolvimento
econömico das regiùes de um Estado-membro
que se encontrem em situaç}o desfavor`vel relativamente { m~dia nacional».

Utilizando uma abordagem que j` deu as suas
provas, a Comiss}o considera assim que as condiçùes indicadas ficam preenchidas se a regi}o,
correspondente a uma unidade geogr`fica de nòvel II da NUTSØ(ÎÐ), tiver um produto interno
bruto (PIB) por habitante avaliado em termos de
padr}o de poder de compra (PPC) n}o superior
ao limiar de 75,0Ø% da m~dia comunit`riaØ(ÎÑ). O
PIB/PPC de cada regi}o e a m~dia comunit`ria
a utilizar na an`lise devem referir-se { m~dia dos
trðs últimos anos cobertos pelas estatòsticas dispo3.7.

(ÎÎ)ÙAs regiùes elegòveis a tòtulo da derrogaç}o da alònea a) representam actualmente 22,7Ø% da populaç}o comunit`ria,
contra 24Ø% para as regiùes elegòveis no quadro da derrogaç}o da alònea c).
(ÎÏ)ÙAcörd}o do Tribunal de Justiça no processo 248/84
(Alemanha/Comiss}o), Colect|nea 1987, p. 4013, fundamento 19.
(ÎÐ)ÙNomenclatura das unidades estatòsticas territoriais.
(ÎÑ)ÙAssume-se assim, implicitamente, que o indicador do produto interno bruto ~ susceptòvel de reflectir de forma sint~tica os dois fenömenos referidos.

Contrariamente { alònea a) do no. 3 do artigo 92o.,
em que a situaç}o em causa ~ identificada de
forma precisa e formal, a alònea c) do no. 3 do
artigo 92o. permite maior flexibilidade para a definiç}o das dificuldades de uma regi}o que podem ser atenuadas atrav~s dos auxòlios. Por conseguinte, neste caso, os indicadores pertinentes
n}o se limitam necessariamente ao nòvel de vida e
ao subemprego. Por outro lado, o quadro adequado para avaliar estas dificuldades pode ser
constituòdo n}o sö pela Comunidade Europeia no
seu conjunto mas tamb~m, em especial, pelo Estado-membro em quest}o.

Os auxòlios regionais abrangidos pela derrogaç}o
da alònea c) devem, por~m, inscrever-se no quadro de uma polòtica regional coerente do Estado-membro e respeitar os princòpios de concentraç}o geogr`fica acima referidos. Considerando
que estes auxòlios regionais se destinam a regiùes
menos desfavorecidas do que as referidas na alònea a), estes auxòlios, com maior raz}o ainda que
aqueles, tðm um car`cter de excepç}o e sö poder}o ser aceites de forma muito limitada. Nestas
condiçùes, apenas uma parte restrita do territörio
nacional de um Estado-membro poder`, a priori,
beneficiar dos auxòlios em quest}o. ^ por esta raz}o que a cobertura da populaç}o das regiùes
abrangidas pelo artigo 92o., no. 3, alònea c) n}o
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deve ser superior a 50Ø% da populaç}o nacional n}o abrangida pela derrogaç}o prevista na
alònea a) do no. 3 do artigo 92o. (ÎÒ).

todas as regiùes elegòveis a tòtulo das derrogaçùes
previstas nas alòneas a) e c) do no. 3 do artigo 92o.
Uma vez que as regiùes elegòveis para efeitos dos
auxòlios regionais a tòtulo da derrogaç}o prevista
na alònea a) do no. 3 do artigo 92o., bem como a
sua cobertura global ao nòvel da Comunidade,
s}o determinadas de uma forma exögena e autom`tica mediante a aplicaç}o do crit~rio de
75,0Ø% do PIB/PPC por habitante, a decis}o da
Comiss}o sobre o limite m`ximo global define,
por conseguinte, simultaneamente o limite m`ximo de cobertura a tòtulo da derrogaç}o prevista
na alònea c) do no. 3 do artigo 92o. ao nòvel da
Comunidade. De facto, o limite m`ximo relativo
{ alònea c) do no. 3 do artigo 92o. obt~m-se deduzindo do limite m`ximo global a populaç}o das
regiùes elegòveis a tòtulo da derrogaç}o prevista
na alònea a) do no. 3 do artigo 92o. Este limite
m`ximo ~ seguidamente repartido entre os diferentes Estados-membros em funç}o da situaç}o
socioeconömica relativa das regiùes no interior
de cada Estado-membro, avaliada no contexto da
Comunidade Europeia. O m~todo para a determinaç}o desta percentagem em cada Estado-membro encontra-se descrito no anexo III.

Por outro lado, o facto de a natureza desses auxòlios permitir que se tenham em conta especificidades nacionais de um Estado-membro n}o implica que eles n}o tenham que ser examinados na
perspectiva do interesse comunit`rio. A determinaç}o das regiùes elegòveis em cada Estado-membro deve, assim, situar-se num quadro que
permita assegurar a coerðncia global, a nòvel da
Comunidade Europeia, de uma tal determinaç}oØ(ÎÓ).

3.8.

Para que as autoridades nacionais possam dispor
de uma margem suficiente para a escolha das regiùes elegòveis, sem pør em causa a efic`cia do
controlo exercido pela Comiss}o sobre este tipo
de auxòlios, nem a igualdade de tratamento de
todos os Estados-membros, a determinaç}o das
regiùes elegòveis a tòtulo da derrogaç}o em quest}o comporta duas vertentes:
—Ùa fixaç}o, pela Comiss}o, de um limite m`ximo de cobertura desses auxòlios por paòs,
—Ùa selecç}o das regiùes elegòveis.

Esta última obedecer` a regras transparentes mas
ser` tamb~m suficientemente flexòvel para ter em
conta da diversidade das situaçùes que possam
justificar a aplicaç}o da derrogaç}o em exame.
Quanto ao limite m`ximo de cobertura dos auxòlios, o seu objectivo ~ permitir a referida flexibilidade em mat~ria de determinaç}o das regiùes
elegòveis, garantindo simultaneamente o tratamento uniforme exigido pela aceitaç}o desses auxòlios na perspectiva comunit`ria.

3.9.

A fim de garantir um controlo eficaz dos auxòlios
com finalidade regional, contribuindo, ao mesmo
tempo, para a realizaç}o dos objectivos referidos
no artigo 3o. do Tratado CE, nomeadamente nas
alòneas g) e j), e Comiss}o fixa um limite m`ximo
global de cobertura dos auxòlios com finalidade
regional na Comunidade Europeia, em termos de
populaç}o. Este limite m`ximo global abrange

(ÎÒ)ÙSalvo excepç}o transitöria decorrente da aplicaç}o do
ponto 8 do anexo III das presentes orientaçùes.
(ÎÓ)ÙVer, a propösito, os acörd}os do Tribunal de Justiça nos
processos 730/79 (Philip Morris/Comiss}o) (ver nota 6),
fundamento 26, e 310/85 (Deufil/Comiss}o), Colect|nea
1987, p. 901, fundamento 18.
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3.10.

Os Estados-membros notificam { Comiss}o, para
efeitos do no. 3 do artigo 93o., a metodologia e os
indicadores quantitativos que desejam utilizar
para determinar as regiùes elegòveis, bem como a
lista das regiùes que propùem para beneficiarem
da derrogaç}o da alònea c) e as intensidades relativasØ(ÎÔ).

A percentagem de populaç}o das regiùes em
causa n}o pode ser superior ao limite m`ximo de
cobertura para efeitos da referida derrogaç}o
prevista na alònea c) do no. 3 do artigo 92o.

3.10.1. A metodologia deve preencher as seguintes condiçùes:
—Ùser objectiva,
—Ùpermitir avaliar as disparidades a nòvel da situaç}o socioeconömica das regiùes em exame
no interior do Estado-membro em causa, salientando as disparidades significativas,
—Ùser apresentada de forma clara e pormenorizada, para que a Comiss}o possa apreciar a
sua fundamentaç}o.

(ÎÔ)ÙVer pontos 4.8 e 4.9.
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3.10.2. Os indicadores devem preencher as seguintes
condiçùes:

3.10.4. Regiùes com fraca densidade populacional:
—Ùat~ ao limite m`ximo de cada Estado-membro
indicado no ponto 3.9 podem beneficiar
igualmente da derrogaç}o em quest}o as regiùes cuja densidade pupulacional seja inferior a 12,5 habitantes por quilömetro quadradoØ(ÎÖ).

—Ùo seu número, incluindo tanto os indicadores
simples como as combinaçùes de indicadores,
n}o deve ser superior a cinco,
—Ùser objectivos e pertinentes para o exame da
situaç}o socioeconömica das regiùes,
—Ùbasear-se quer em s~ries estatòsticas relativas
aos indicadores utilizados que cubram pelo
menos os trðs últimos anos { data da notificaç}o, quer no último inqu~rito efectuado, no
caso das estatòsticas pertinentes n}o se encontrarem disponòveis numa base anual,

3.10.5. Coerðncia com os fundos estruturais:
—Ùa fim de encorajar os Estados-membros a assegurar a coerðncia entre a escolha destas regiùes e a selecç}o daquelas que beneficiam de
apoio comunit`rio, as regiùes elegòveis
para efeitos dos fundos estruturais podem
igualmente beneficiar da derrogaç}o em
quest}o, at~ aos limites m`ximos indicados no
ponto 3.9 e no respeito das condiçùes referidas no segundo travess}o do ponto 3.10.3.

—Ùser estabelecidos atrav~s de fontes estatòsticas
fi`veis.
3.10.3. A lista das regiùes deve satisfazer as seguintes
condiçùes:
—Ùas regiùes correspondem ao nòvel III da
NUTS ou, em circunst|ncias justificadas, a
uma unidade geogr`fica homog~nea diferente. Apenas pode ser apresentado um tipo
de unidade geogr`fica por cada Estado-membro,
—Ùas regiùes individuais propostas ou os grupos
de regiùes contòguas devem formar zonas
compactas, cada uma das quais com um mònimo de 100Ø000 habitantes. Se o número de
habitantes das regiùes for inferior, ser` considerado um número fictòcio de 100Ø000 habitantes para o c`lculo da percentagem de populaç}o abrangida. Constituem excepç}o a
esta regra as regiùes do nòvel III da NUTS
cuja populaç}o seja inferior a 100Ø000 habitantes, as ilhas e outras regiùes caracterizadas por um isolamento topogr`fico semelhanteØ(ÎÕ). Se uma regi}o confinar com regiùes elegòveis para os auxòlios com finalidade
regional de outros Estados-membros, a regra
~ aplicada ao conjunto formado por estas regiùes,
—Ùa lista das regiùes ~ ordenada com base nos
indicadores referidos no ponto 3.10.2, devendo as disparidades das regiùes propostas
ser significativas (metade do desvio-padr}o)
relativamente { m~dia das regiùes potencialmente abrangidas pela alònea c) do no. 3 do
artigo 92o. do Estado-membro em causa, de
acordo com um ou outro indicador considerado no m~todo.

(ÎÕ)ÙDevido { especificidade do seu número de habitantes, o Luxemburgo constitui tamb~m excepç}o a esta regra.
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4.ÚÚÙObjecto, forma e nòvel dos auxòlios
4.1.

Os auxòlios regionais tðm por objecto quer o investimento produtivo (investimento inicial), quer
a criaç}o de emprego resultante do investimento.
Este m~todo n}o privilegia, portanto, nem o factor capital nem o factor trabalho.

4.2.

A fim de garantir a viabilidade e a solidez dos
investimentos produtivos objecto do auxòlio, o
contributo do benefici`rioØ(ÏÍ) destinado ao seu
financiamento deve atingir, no mònimo, 25Ø%.

A forma dos auxòlios ~ vari`vel: subvenç}o, empr~stimo com taxa de juros reduzida ou com bonificaç}o de juros, garantia ou tomada de participaç}o pública em condiçùes vantajosas, isençùes
fiscais, reduç}o de encargos sociais, fornecimento
de bens ou serviços a custos vantajosos, etc.

Al~m disso, os regimes de auxòlios devem prever
que o pedido do auxòlio seja apresentado antes
do inòcio da execuç}o dos projectos.

(ÎÖ)ÙCrit~rio de elegibilidade estabelecido pela comunicaç}o da
Comiss}o mencionada na nota 2, oitavo travess}o.
(ÏÍ)ÙEste contributo mònimo de 25Ø% deve ser isento de qualquer auxòlio. Tal n}o ~ o caso, por exemplo, quando resultar de um empr~stimo bonificado ou estiver associado a garantias públicas que contenham elementos de auxòlio.
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O nòvel dos auxòlios ~ definido em termos de intensidade em relaç}o a custos de referðncia (ver
pontos 4.5, 4.6 e 4.13).

Em caso de retoma, devem ser tomados em consideraç}o exclusivamenteØ(ÏÑ) os custos de aquisiç}o destes activos, desde que a transacç}o seja
efectuada nas condiçùes do mercado. Devem ser
deduzidos os activos cuja aquisiç}o tenha j` beneficiado de um auxòlio antes da retoma.

Auxòlios ao investimento inicial
4.4.

Por investimento inicial entende-se um investimento em capital fixo para a criaç}o de um novo
estabelecimento, a extens}o de um estabelecimento existente ou o arranque de uma actividade
que implique uma alteraç}o fundamental do produto ou do processo de produç}o de um estabelecimento existente (atrav~s da racionalizaç}o,
diversificaç}o ou modernizaç}o)Ø(ÏÎ).

4.6.

—Ùpatentes,
—Ùlicenças de exploraç}o ou conhecimentos t~cnicos patenteados,
—Ùconhecimentos t~cnicos n}o patenteados.
Os activos incorpöreos elegòveis ficar}o sujeitos
{s condiçùes necess`rias para garantir que se
mantðm ligados { regi}o benefici`ria elegòvel
para efeitos de auxòlios com finalidade regional
e, por conseguinte, que n}o s}o transferidos a favor de outras regiùes e nomeadamente de outras
regiùes n}o elegòveis para efeitos de auxòlios com
finalidade regional. Com este objectivo, os activos incorpöreos elegòveis devem satisfazer, nomeadamente, as seguintes condiçùes:

Os auxòlios ao investimento inicial s}o calculados
em termos de percentagem do valor do investimento. Este valor ~ estabelecido a partir de um
conjunto de despesas uniforme (base-tipo), correspondente aos elementos seguintes do investimento: terreno, edifòcio e equipamentoØ(ÏÐ).

(ÏÎ)ÙO investimento de substituiç}o ~, portanto, excluòdo desta
noç}o. Os auxòlios a este tipo de investimento fazem parte
da categoria dos auxòlios ao funcionamento aos quais se
aplicam as regras descritas nos pontos 4.15 a 4.17.
Ficam igualmente excluòdos desta noç}o os auxòlios { reestruturaç}o financeira de uma empresa em dificuldade segundo a definiç}o constante das orientaçùes comunit`rias
relativas aos auxòlios estatais de emergðncia e { reestruturaç}o concedidos a empresas em dificuldade (JO C 368 de
23.12.1994, p. 12).
Os auxòlios { reestruturaç}o de uma empresa em dificuldade, em conformidade com o ponto 2.5 das referidas
orientaçùes, podem ser concedidos sem nova notificaç}o, se
for caso disso e na medida em que se destinem a medidas
de investimento (racionalizaç}o, modernizaç}o, diversificaç}o), no |mbito de um regime de auxòlio com finalidade
regional. Por~m, tendo em conta que esses auxòlios regionais se inscrevem num projecto de auxòlio { reestruturaç}o
de uma empresa em dificuldade, os mesmos devem ser tomados em conta no exame efectuado no |mbito das referidas orientaçùes.
(ÏÏ)ÙPara o texto actualmente em vigor, ver nota 10.
(ÏÐ)ÙNo sector dos transportes, as despesas destinadas { aquisiç}o de material de transporte (activos möveis) n}o podem
entrar no conjunto de despesas uniforme (base-tipo). Por
conseguinte, estas despesas n}o s}o elegòveis para efeito dos
auxòlios ao investimento inicial.

As despesas elegòveis para efeitos de auxòlio podem igualmente incluir certas categorias de investimentos incorpöreos, na condiç}o de n}o excederem 25Ø% da base-tipo para as grandes empresasØ(ÏÒ).
Trata-se unicamente das despesas associadas {
transferðncia de tecnologia sob forma de aquisiç}o de:

Um investimento em capital fixo realizado sob a
forma de retoma de um estabelecimento encerrado, ou que teria encerrado sem essa retoma,
pode igualmente ser considerado como investimento inicial, excepto se o estabelecimento em
quest}o pertencer a uma empresa em dificuldade.
No último caso, o auxòlio { retoma de um estabelecimento pode comportar uma vantagem a favor da empresa em dificuldade que deve ser examinada em conformidade com as disposiçùes das
orientaçùes relativas aos auxòlios de emergðncia e
{ reestruturaç}o concedidos a empresas em dificuldadeØ(ÏÏ).
4.5.
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—Ùserem explorados exclusivamente no estabelecimento benefici`rio do auxòlio regional,
—Ùserem considerados
amortiz`veis,

elementos

de

activo

—Ùserem adquiridos a um terceiro a condiçùes
de mercado,
—Ùconstarem do activo da empresa e manterem-se no estabelecimento do benefici`rio do
auxòlio regional durante um peròodo de, pelo
menos, cinco anos.
4.7.

Os auxòlios notificados pelos Estados-membros
exprimem-se normalmente em termos brutos, isto

(ÏÑ)ÙSe a retoma for acompanhada de outros investimentos iniciais, as despesas relativas a estes ser}o acrescentadas aos
custos de aquisiç}o.
(ÏÒ)ÙPara as PME s}o aplic`veis os crit~rios e condiçùes definidos no enquadramento dos auxòlios {s PME, publicado no
JO C 213 de 23.7.1996, p. 4.

10.3.98

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

~, antes de impostos. Para que as diferentes formas de auxòlio sejam compar`veis entre si e para
que as intensidades de auxòlio sejam compar`veis
entre Estados-membros, a Comiss}o converte os
auxòlios notificados pelos Estados-membros em
auxòlios expressos em equivalente-subvenç}o lòquido (ESL)Ø(ÏÓ).

4.8.

exceder 40Ø% ESL, { excepç}o das regiùes ultraperif~ricas em que pode atingir 50Ø% ESL.

Nas regiùes elegòveis para efeitos da derrogaç}o
prevista na alònea c) do no. 3 do artigo 92o., que
apresentam simultaneamente um PIB por habitante em PPC superior e uma taxa de desemprego inferior { m~dia comunit`ria respectivaØ(ÏÕ), a intensidade do auxòlio regional n}o
deve exceder 10Ø% ESL, salvo nas regiùes com
fraca densidade demogr`fica ou nas regiùes ultraperif~ricas em que pode atingir 20Ø% ESL. Excepcionalmente, no caso das regiùes sujeitas ao
limite m`ximo referido de 10Ø% ESL, intensidades mais elevadas n}o superiores ao limite m`ximo normal de 20Ø% ESL poder}o ser aprovadas a favor das regiùes (correspondentes ao nòvel
III da NUTS ou inferior) confinantes com uma
regi}o que beneficie da derrogaç}o da alònea a)
do no. 3 do artigo 92o.

A intensidade do auxòlio deve ser adaptada { natureza e { intensidade dos problemas regionais
em causa. Por isso, deve ser feita { partida uma
distinç}o entre as intensidades admitidas nas regiùes elegòveis a tòtulo da derrogaç}o prevista na
alònea a) e as admitidas nas regiùes abrangidas
pela derrogaç}o prevista na alònea c). Conv~m, a
propösito, ter em conta que as regiùes que beneficiam da derrogaç}o prevista na alònea c) do
no. 3 do artigo 92o. n}o se caracterizam por um
nòvel de vida anormalmente baixo ou por uma
grave situaç}o de subemprego na acepç}o em
que as expressùes s}o utilizadas na derrogaç}o
prevista na alònea a) do referido número. Por
conseguinte, os efeitos de distorç}o dos auxòlios
s}o menos justificados nas regiùes elegòveis a tòtulo da derrogaç}o prevista na alònea c), o que
implica que as intensidades de auxòlio admissòveis
s}o, { partida, menos elevadas nas regiùes que
beneficiam desta derrogaç}o do que nas regiùes
que beneficiam da derrogaç}o prevista na alònea a).

Todos os limites m`ximos referidos constituem
limites superiores. Abaixo destes limites m`ximos,
a Comiss}o velar` para que a intensidade do auxòlio regional seja modulada de acordo com a
gravidade e a intensidade dos problemas regionais em causa, apreciados num contexto comunit`rio.

4.9.
Nas regiùes visadas na alònea a) do no. 3 do artigo 92o., a Comiss}o considera, portanto, que a
intensidade do auxòlio regional n}o deve exceder
a taxa de 50Ø% ESL, { excepç}o das regiùes ultraperif~ricasØ(ÏÔ) em que pode atingir 65Ø% ESL.
Nas regiùes visadas na alònea c) do no. 3 do artigo 92o., o limite m`ximo dos auxòlios com finalidade regional n}o deve exceder 20Ø% ESL em
geral, salvo nas regiùes com fraca densidade demogr`fica ou nas regiùes ultraperif~ricas em que
pode atingir 30Ø% ESL.

Nas regiùes do nòvel II da NUTS elegòveis para
efeitos da derrogaç}o prevista na alònea a) do
no. 3 do artigo 92o., cujo PIB por habitante em
PPC ~ superior a 60Ø% da m~dia comunit`ria, a
intensidade de auxòlio regional n}o deve

(ÏÓ)ÙPara o sistema de c`lculo do ESL, ver o anexo 1.
(ÏÔ)ÙAs regiùes ultraperif~ricas s}o as seguintes: departamentos
franceses ultramarinos (DOM), Açores e Madeira e ilhas
Can`rias (ver Declaraç}o no. 26 relativa {s regiùes ultraperif~ricas da Comunidade Europeia, anexa ao Tratado da
Uni}o Europeia).
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Aos limites m`ximos indicados no ponto 4.8 podem acrescentar-se as majoraçùes a favor das pequenas e m~dias empresas (PME) previstas na
comunicaç}o da Comiss}o relativa aos auxòlios {s
PMEØ(ÏÖ), isto ~, 15 pontos percentuais brutosØ(ÐÍ)
nas regiùes abrangidas pela derrogaç}o da alònea
a) e 10 pontos percentuais brutos nas regiùes
abrangidas pela derrogaç}o da alònea c). O limite
m`ximo final ~ aplic`vel { base para as PME. Estes suplementos a favor das PME n}o se aplicam
{s empresas do sector dos transportes.

(ÏÕ)ÙO PIB e o desemprego devem ser calculados ao nòvel III da
NUTS.
(ÏÖ)ÙEst}o igualmente previstos suplementos de auxòlio, a tòtulo
regional, no caso dos auxòlios { investigaç}o e desenvolvimento e dos auxòlios a favor do ambiente. A base de c`lculo
desses auxòlios ~, por~m, diferente da dos auxòlios com finalidade regional (incluindo a variante PME). Os suplementos
em quest}o n}o se acrescentam, por conseguinte, ao auxòlio
regional, mas ao outro tipo de auxòlio em causa. As disposicùes actualmente aplic`veis aos dois tipos de auxòlio referidos s}o as publicadas, no caso da investigaç}o e desenvolvimento, no JO C 45 de 17.2.1996, p. 5 e, no caso do ambiente, no JO C 72 de 10.3.1994, p. 3.
(ÐÍ)ÙS}o utilizados suplementos das intensidades dos auxòlios em
termos brutos, tal como definidos na referida comunicaç}o
sobre os auxòlios {s PME.
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Os auxòlios ao investimento inicial devem estar
subordinados, atrav~s da sua forma de pagamento ou das condiçùes ligadas { sua obtenç}o,
{ manutenç}o do investimento em causa por um
peròodo mònimo de cinco anos.

4.14.

Auxòlios { criaç}o de emprego
4.11.

Como referido no ponto 4.1, os auxòlios regionais podem igualmente ser atribuòdos { criaç}o
de emprego. Por~m, contrariamente aos auxòlios
{ criaç}o de emprego definidos nas orientaçùes
relativas aos auxòlios ao emprego (que se refere
aos postos de trabalho n}o ligados a um investimento)Ø(ÐÎ), trata-se aqui unicamente de postos
de trabalho ligados { realizaç}o de um investimento inicialØ(ÐÏ).

4.12.

Por criaç}o de emprego entende-se o aumento lòquido do número de postos de trabalhoØ(ÐÐ) do
estabelecimento considerado em relaç}o { m~dia
de um peròodo de referðncia. Dever}o assim ser
deduzidos do número aparente de postos de trabalho criados durante o peròodo em quest}o, os
postos de trabalho eventualmente suprimidos durante o mesmo peròodoØ(ÐÑ).

4.13.

[ semelhança dos auxòlios ao investimento, os
auxòlios { criaç}o de emprego previstos nas presentes orientaçùes devem ser modulados em funç}o da natureza e da intensidade dos problemas
regionais a que se destinam a fazer face. A Comiss}o considera que estes auxòlios n}o devem
exceder uma determinada percentagem do custo
salarialØ(ÐÒ) da pessoa contratada, calculado sobre
um peròodo de dois anos. Esta percentagem ~
igual { intensidade admitida na zona em quest}o
para os auxòlios ao investimento.

(ÐÎ)ÙPara o texto actualmente em vigor, ver JO C 334 de
12.12.1995, p. 4.
(ÐÏ)ÙConsidera-se que um posto de trabalho est` ligado { realizaç}o de um investimento quando diz respeito { actividade
a que se refere o investimento e quando ~ criado durante os
trðs primeiros anos que se seguem { realizaç}o integral do
investimento. Durante este peròodo, est}o tamb~m ligados
ao investimento os postos de trabalho criados na sequðncia
de um aumento da taxa de utilizaç}o da capacidade criada
por este investimento.
(ÐÐ)ÙO número de postos de trabalho corresponde ao número de
unidades de trabalho-ano (UTA), isto ~, ao número de trabalhadores a tempo inteiro durante um ano, correspondendo o trabalho a tempo parcial ou o trabalho sazonal a
fracçùes de UTA.
(ÐÑ)Ù^ evidente que esta definiç}o se aplica tanto a um estabelecimento existente como a um novo estabelecimento.
(ÐÒ)ÙO custo salarial inclui o sal`rio bruto, isto ~, antes de impostos, e as cotizaçùes sociais obrigatörias. A Comiss}o reserva-se a possibilidade de utilizar como referðncia as estatòsticas comunit`rias relativas ao custo salarial m~dio nos diferentes Estados-membros.
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Os auxòlios ao emprego devem estar subordinados, atrav~s da sua forma de pagamento ou das
condiçùes ligadas { sua obtenç}o, { manutenç}o
do emprego criado por um peròodo mònimo de
cinco anos.

Auxòlios ao funcionamento
4.15.

Os auxòlios regionais destinados a reduzir as despesas correntes da empresa (auxòlios ao funcionamento) s}o, em princòpio, proibidos. Excepcionalmente, podem ser concedidos auxòlios deste
tipo nas regiùes que beneficiam da derrogaç}o
prevista na alònea a) do no. 3 do artigo 92o., se se
justificarem em funç}o do seu contributo para o
desenvolvimento regional e da sua natureza, e se
o seu nòvel for proporcional {s deficiðncias que se
destinam a atenuarØ(ÐÓ). Compete ao Estado-membro demonstrar a existðncia dessas deficiðncias e avaliar a sua dimens}o.

4.16.

Nas regiùes ultraperif~ricas que beneficiam da
derrogaç}o prevista nas alòneas a) e c) do no. 3 do
artigo 92o. e nas regiùes com fraca densidade de
populaç}o que beneficiam, quer da derrogaç}o
prevista na alònea a) do no. 3 do artigo 92o., quer,
a tòtulo do crit~rio da densidade demogr`fica referida no ponto 3.10.4, da derrogaç}o prevista na
alònea c), podem ser autorizados auxòlios destinados a compensar parcialmente os custos adicionais de transporteØ(ÐÔ), no respeito de condiçùes
especòficasØ(ÐÕ). Compete ao Estado-membro provar a existðncia dos referidos custos adicionais e
avaliar a sua import|ncia.

4.17.

[ excepc}o dos casos referidos no ponto 4.16, os
auxòlios ao funcionamento devem ser limitados
no tempo e degressivos. Al~m disso, os auxòlios
ao funcionamento destinados a promover as exportaçùesØ(ÐÖ) entre os Estados-membros ficam
excluòdos.

(ÐÓ)ÙOs auxòlios ao funcionamento assumem a forma, nomeadamente, de isençùes fiscais ou reduç}o dos encargos sociais.
(ÐÔ)ÙPor custos adicionais de transporte entendem-se os custos
adicionais provocados pelo transporte de mercadorias no
interior das fronteiras nacionais do paòs interessado. Esses
auxòlios n}o poder}o em caso algum constituir auxòlios {
exportaç}o, nem devem constituir medidas de efeito equivalente a restriçùes quantitativas { importaç}o, na acepç}o do
artigo 30o. do Tratado CE.
(ÐÕ)ÙNo que diz respeito {s condiçùes especòficas das regiùes que
beneficiam da derrogaç}o prevista na alònea c) do no. 3 do
artigo 92o. a tòtulo do crit~rio da densidade demogr`fica, ver
anexo II. Quanto {s outras regiùes que beneficiam dos auxòlios destinados a compensar parcialmente os custos adicionais de transporte, as condiçùes aplic`veis ser}o an`logas {s
que constam do anexo II.
(ÐÖ)ÙVer a nota 3 da comunicaç}o, relativa aos auxòlios de minimis, publicada no JO C 68 de 6.3.1996, p. 9.
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Regras de cumulaç}o
4.18.

Os limites m`ximos de intensidade do auxòlio, fixados de acordo com os crit~rios indicados nos
pontos 4.8 e 4.9, aplicam-se ao total do auxòlio:

para cada uma delas, constitui o mapa dos auxòlios com finalidade regional do Estado-membro.
5.2.

Os Estados-membros notificam, para efeitos do
no. 3 do artigo 93o. do Tratado CE, o projecto de
mapa estabelecido segundo os crit~rios constantes dos pontos 3.5, 3.10, 4.8 e 4.9. A Comiss}o
adopta este mapa segundo o procedimento previsto no artigo 93o. do Tratado, em princòpio mediante uma decis}o única para o conjunto das regiùes abrangidas de um Estado-membro e para
um peròodo determinado. Os mapas nacionais
dos auxòlios regionais sero, portanto, revistos periodicamente.

5.3.

Com uma preocupaç}o de coerðncia entre as decisùes tomadas pela Comiss}o no |mbito da polòtica de concorrðncia e as decisùes relativas {s regiùes elegòveis para os fundos estruturais, o peròodo de validade dos mapas ~ alinhado, em princòpio, pelo calend`rio das intervençùes dos fundos estruturais.

5.4.

Os projectos de regimes de auxòlios s}o aprovados pela Comiss}o quer no momento do estabelecimento do mapa, quer posteriormente, nos limites estabelecidos por este em termos de regiùes, limites m`ximos e duraç}o.

5.5.

A aplicaç}o dos regimes mencionados no ponto
5.4 ~ objecto, por parte dos Estados-membros, de
relatörios anuais a apresentar { Comiss}o de
acordo com as regras em vigorØ(ÑÏ).

5.6.

Durante o peròodo de validade do mapa, os Estados-membros podem solicitar ajustamentos, em
caso de alteraçùes significativas comprovadas das
condiçùes socioeconömicas. Estas alteraçùes podem dizer respeito {s taxas de intensidade e {s
regiùes elegòveis, desde que a inclus}o eventual
de novas regiùes seja compensada pela exclus}o
de regiùes com a mesma populaç}o. A validade
do mapa ajustado termina na data j` prevista
para o mapa inicial.

5.7.

Para as regiùes que tenham perdido o direito {
derrogaç}o prevista na alònea a) do no. 3 do artigo 92o. na sequðncia da revis}o do mapa dos
auxòlios com finalidade regional e tenham adquirido o direito { derrogaç}o prevista na alònea c)
do no. 3 do artigo 92o. do Tratado, a Comiss}o
poder` aceitar, durante um peròodo de transiç}o,
uma reduç}o progressiva das intensidades de
auxòlio de que as mesmas beneficiaram com base
na derrogaç}o prevista na alònea a) do

—Ùem caso de intervenç}o simult|nea de diferentes regimes com finalidade regional,
—Ùindependemente de ser proveniente de recursos locais, regionais, nacionais ou comunit`rios.
4.19.

O auxòlio { criaç}o de emprego descrito nos pontos 4.11 a 4.14 e o auxòlio ao investimento descrito nos pontos 4.4 a 4.10 s}o cumul`veisØ(ÑÍ) um
com o outro at~ ao limite m`ximo de intensidade
fixado para a regi}oØ(ÑÎ).

4.20.

Quando as despesas elegòveis para efeitos de auxòlios com finalidade regional s}o total ou parcialmente elegòveis para efeitos de auxòlios com
outras finalidades, a parte comum fica sujeita ao
limite m`ximo mais favor`vel dos regimes aplicados.

4.21.

Quando o Estado-membro prevð que os auxòlios
estatais de um regime podem ser cumul`veis com
os auxòlios de outros regimes, deve especificar,
relativamente a cada regime, o m~todo utilizado
para garantir o respeito das condiçùes acima referidas.

5.ÚÚÙMapa dos auxòlios com finalidade regional e declaraç}o de compatibilidade dos auxòlios
5.1.

O conjunto formado, por um lado, pelas regiùes
de um Estado-membro que podem beneficiar das
derrogaçùes em exame e, por outro, pelos limites
m`ximos de intensidade dos auxòlios ao investimento inicial ou { criaç}o de emprego aprovados

(ÑÍ)ÙOs auxòlios { criaç}o de emprego e os auxòlios ao investimento previstos nas presentes orientaçùes n}o s}o cumul`veis com os auxòlios { criaç}o de emprego definidos nas
orientaçùes relativas aos auxòlios ao emprego, indicadas na
nota 31, porque intervðm em circunst|ncias e momentos diferentes. Por~m, podem ser aceites, de acordo com modalidades a definir nas orientaçùes dos auxòlios ao emprego,
majoraçùes a favor das categorias particularmente desfavorecidas.
(ÑÎ)ÙEsta condiç}o considera-se preenchida se a soma do auxòlio
ao investimento inicial em percentagem do valor do investimento com o auxòlio { criaç}o de emprego em percentagem
dos custos salariais n}o ultrapassar o montante mais favor`vel resultante da aplicaç}o do limite m`ximo fixado para a
regi}o, quer segundo os crit~rios indicados nos pontos 4.8 e
4.9, quer segundo os crit~rios indicados no ponto 4.13.
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(ÑÏ)ÙPara as regras actualmente em vigor, ver comunicaç}o da
Comiss}o aos Estados-membros de 22 de Fevereiro de
1994, tal como modificada por ofòcio da Comiss}o aos Estados-membros de 2 de Agosto de 1995.
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no. 3 do artigo 92o., segundo uma evoluç}o linear
ou mais r`pida, at~ ao limite m`ximo de intensidade correspondente nos termos dos pontos 4.8 e
4.9Ø(ÑÐ)Ø(ÑÑ). Este peròodo de transiç}o n}o dever`
exceder dois anos para os auxòlios ao funcionamento e quatro anos para os auxòlios ao investimento inicial e { criaç}o de emprego.
5.8.

Com vista { definiç}o do mapa, os Estados-membros s}o convidados a notificar { Comiss}o, para
efeitos do no. 3 do artigo 93o. do Tratado, para
al~m da lista das regiùes que propùem como elegòveis para efeitos das derrogaçùes em exame e
dos limites m`ximos de intensidade, os outros
elementos essenciais para a definiç}o de um regime-quadro aplic`vel aos regimes de auxòlios
(objecto e forma dos auxòlios, dimens}o das empresas, etc.) que tencionam adoptar, tanto a nòvel
central como regional e local. Durante o peròodo
de validade do mapa, todos os regimes conformes a esse regime-quadro poder}o ser notificados no |mbito do procedimento acelerado.

efeitos do no. 1 do artigo 93o., que seja limitada a
31 de Dezembro de 1999 a validade de todas as
listas das regiùes assistidas aprovadas pela Comiss}o sem data-limite ou com uma data-limite
posterior a 31 de Dezembro de 1999.
A Comiss}o propor` igualmente aos Estados-membros, enquanto medida adequada ao abrigo
do no. 1 do artigo 93o., que alterem todos os regimes de auxòlios com finalidade regional existentes que estiverem em vigor apös 31 de Dezembro
de 1999, por forma a torn`-los compatòveis com
as disposiçùes das presentes orientaçùes a partir
de 1 de Janeiro de 2000, e que comuniquem as
alteraçùes previstas num prazo de seis meses.
6.2.

Tendo em conta que a elegibilidade para efeitos
dos auxòlios regionais a tòtulo das derrogaçùes
previstas nas alòneas a) e c) do no. 3 do artigo 92o.
da maioria das regiùes assistidas foi aprovada at~
31 de Dezembro de 1999, e com a preocupaç}o
de assegurar o tratamento equitativo dos Estados-membros at~ essa data, a Comiss}o poder`
determinar uma derrogaç}o, at~ 31 de Dezembro
de 1999, {s disposiçùes das presentes orientaçùes
no que diz respeito ao exame da elegibilidade das
listas das regiùes assistidas (novas listas ou alteraçùes) notificadas antes de 1 de Janeiro de 1999,
desde que a sua validade termine em 31 de Dezembro de 1999. Nestes casos, a Comiss}o continuar` a basear-se nas regras definidas na comunicaç}oØ(ÑÒ).

6.3.

Com a mesma preocupaç}o de assegurar o tratamento equitativo dos Estados-membros, a Comiss}o poder` determinar uma derrogaç}o, at~
31 de Dezembro de 1999, {s disposicùes das presentes orientaçùes no que diz respeito ao exame
da compatibilidade das intensidades de auxòlio e
limites m`ximos de cumulaç}o previstos nos novos regimes, casos ad hoc e alteraçùes dos regimes existentes notificados antes de 1 de Janeiro
de 1999, desde que a validade dessas intensidades
e limites m`ximos de cumulaç}o termine em
31 de Dezembro de 1999, ou que as intensidades
e limites m`ximos de cumulaç}o previstos a partir
de 1 de Janeiro de 2000 sejam compatòveis com
as disposiçùes das presentes orientaçùes.

6.4.

A Comiss}o reexaminar` as presentes orientaçùes
dentro de cinco anos a contar do inòcio da sua
aplicaç}o. A Comiss}o poder`, al~m disso, decidir alter`-las em qualquer altura se tal se verificar
adequado por razùes de polòtica de concorrðncia
ou para ter em conta outras polòticas comunit`rias e compromissos internacionais.

6.ÚÚÙAplicaç}o e revis}o
6.1.

[ excepç}o das disposiçùes transitörias estabelecidas nos pontos 6.2 e 6.3, a Comiss}o apreciar`
a compatibilidade dos auxòlios com finalidade regional com o mercado comum com base nas presentes orientaçùes desde a sua adopç}o. Por~m,
os projectos de auxòlios notificados antes da comunicaç}o aos Estados-membros das presentes
orientaçùes, e relativamente aos quais a Comiss}o ainda n}o adoptou uma decis}o final, ser}o
apreciados com base nos crit~rios em vigor
aquando da notificaç}o.
Al~m disso, a Comiss}o propor` aos Estados-membros medidas adequadas para efeitos do
no. 1 do artigo 93o. do Tratado CE, a fim de garantir a compatibilidade de todos os mapas dos
auxòlios regionais e de todos os regimes de auxòlio com finalidade regional, aplic`veis em 1 de
Janeiro de 2000, com as disposiçùes das presentes
orientaçùes.
Para o efeito, a Comiss}o propor` aos Estados-membros, enquanto medida adequada para

(ÑÐ) As disposiçùes transitörias n}o se aplicam {s partes das regiùes de nòvel II da NUTS, que, tendo deixado de beneficiar
da derrogaç}o prevista na alònea a) do no. 3 do artigo 92o.
deviam, na ausðncia da percentagem de populaç}o adicional
obtida pela aplicaç}o da segunda correcç}o, prevista no
ponto 8 do anexo III das presentes orientaçùes, ter sido excluòdas do novo mapa de auxòlios.
(ÑÑ) Tendo em conta a sua situaç}o particularmente difòcil, a Irlanda do Norte manter` a sua condiç}o de regi}o excepcional e o seu limite m`ximo ser` de 40Ø%.
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ANEXO I

EQUIVALENTE-SUBVENÇ]O LäQUIDO DE UM AUXäLIO AO INVESTIMENTO
O m~todo de c`lculo do equivalente-subvenç}o lòquido (ESL) ~ utilizado pela Comiss}o na sua avaliaç}o
dos regimes de auxòlios notificados pelos Estados-membros. Em princòpio, os Estados-membros n}o tðm
que aplicar este m~todo, o qual ~ publicado por uma mera quest}o de transparðncia.

1. PRINCäPIOS GERAIS
O c`lculo do ESL consiste em reduzir todas as formas de auxòlios ao investimentoØ(ÑÓ) a um denominador
comum independente do paòs em causa, a saber, a intensidade lòquida, a fim de as comparar entre si ou
com limites m`ximos estabelecidos previamente. Trata-se, por conseguinte, de um m~todo de comparaç}o
ex ante que nem sempre reflecte a realidade contabilòstica.

A intensidade lòquida representa o benefòcio final que ~ suposto a empresa retirar do auxòlio em relaç}o ao
valor, deduzido de imposto sobre o valor acrescentado (IVA), do investimento subvencionado. Para o seu
c`lculo, sö podem ser tomadas em consideraç}o as despesas de investimento em imobilizaçùes referentes a
terrenos, edifòcios e equipamentos, que constituem a base-tipo.

No caso dos regimes cuja base inclui despesas adicionais, estas devem ser limitadas a uma determinada
proporç}o da base-tipo. Deste modo, todos os regimes ser}o examinados, em última inst|ncia, em funç}o
da sua intensidade reduzida {s despesas que est}o incluòdas na base-tipo, como indicado nos exemplos que
se seguemØ(ÑÔ).

Exemplo no.Ø 1
—ÙBaseÙdoÙregime:

equipamentos

—ÙIntensidadeÙm`ximaÙdoÙregime: 30Ø%
Como todas as despesas elegòveis para o regime est}o incluòdas na base-tipo, a Comiss}o tomar` directamente em conta a intensidade m`xima do regime, isto ~, 30Ø%. Se o limite m`ximo de intensidade autorizado pela Comiss}o na regi}o em causa for de 30Ø%, o regime ser` considerado compatòvel neste ponto.

Exemplo no.Ø 2
—ÙBaseÙdoÙregime:

equipamentos, edifòcios + patentes at~ ao limite de 20Ø% das despesas anteriores

—ÙIntensidadeÙm`ximaÙdoÙregime: 30Ø%
Todas as despesas elegòveis para o regime est}o incluòdas quer na base-tipo (equipamentos, edifòcios), quer
na lista das despesas imateriais elegòveis (patentes). Estas últimas despesas n}o podem exceder 25Ø% da
base-tipo. Nestas condiçùes, a Comiss}o tomar` directamente em conta a intensidade m`xima do regime,
isto ~ 30Ø%. Se o limite m`ximo de intensidade autorizado pela Comiss}o na regi}o em causa for de 30Ø%,
o regime ser` considerado compatòvel neste ponto.

(ÑÓ)ÙOs auxòlios de car`cter fiscal podem ser considerados auxòlios ao investimento quando este constitui a sua base. Al~m
disso, qualquer auxòlio de car`cter fiscal pode ser incluòdo nesta categoria se for concedido at~ um limite m`ximo
expresso em percentagem do investimento. Nos casos em que a concess}o de um auxòlio de car`cter fiscal ~ escalonada ao longo de v`rios anos, qualquer saldo remanescente no final de um ano determinado pode ser reportado ao
ano seguinte e aumentado em funç}o da taxa de referðncia.
(ÑÔ)ÙEste sistema de correcç}o do c`lculo das intensidades n}o se aplica aos investimentos incorpöreos referidos no
ponto 4.6 do texto principal.
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Exemplo no.Ø 3
—ÙBaseÙdoÙregime:

edifòcios, equipamentos, terrenos + existðncias at~ ao limite de 50Ø%
das despesas anteriores

—ÙIntensidadeÙm`ximaÙdoÙregime: 30Ø%
A Comiss}o tomar` em conta a intensidade m`xima do regime reduzida { base-tipo, isto ~:
30Ø%ØØ1,5Ø=Ø45Ø%. Se o limite m`ximo de intensidade autorizado pela Comiss}o na regi}o considerada
for de 30Ø%, o regime n}o ser` considerado compatòvel, a n}o ser que a sua intensidade seja reduzida para
30Ø%Ø:Ø1,5Ø=Ø20Ø%.
Exemplo no.Ø 4
—ÙBaseÙdoÙregime:

edifòcios

—ÙIntensidadeÙm`ximaÙdoÙregime: 60Ø%
Se o limite m`ximo regional autorizado pela Comiss}o for de 30Ø%, nada garante que os auxòlios respeitar}o esse limite m`ximo. De facto, a intensidade prevista pelo regime ~ superior ao limite m`ximo regional,
mas aplica-se a uma base reduzida. O regime n}o ser`, por conseguinte, considerado compatòvel neste
ponto, salvo se lhe for acrescentada uma condiç}o expressa relativa ao cumprimento do limite m`ximo
regional aplicado { base completa.
A determinaç}o do ESL assenta exclusivamente em c`lculos de tributaç}o e de actualizaç}o, salvo no que
diz respeito a certas formas de auxòlio que exigem um tratamento particular. Estes c`lculos s}o efectuados
recorrendo a elementos fornecidos pelo pröprio regime de auxòlio, pela legislaç}o fiscal do paòs em causa e
por determinados par|metros definidos por convenç}o.

1.1.ÙTributaç}o
A intensidade dos auxòlios deve ser calculada apös tributaç}o, ou seja, uma vez deduzidos os impostos
subjacentes { sua concess}o, em especial o imposto sobre os rendimentos das sociedades. Daò a noç}o de
equivalente-subvenç}o lòquido, que representa o auxòlio obtido pelo benefici`rio depois de pago o imposto
em quest}o, partindo do princòpio de que a empresa realiza lucros desde o primeiro exercòcio, de tal forma
que o imposto que incide sobre a subvenç}o atinge o nòvel m`ximo.

1.2.ÙActualizaç}o
Para determinar um ESL s}o efectuados c`lculos de actualizaç}o a diferentes nòveis. Em primeiro lugar,
sempre que os auxòlios e/ou as despesas de investimento s}o escalonados no tempo, deve tomar-se em
consideraç}o o calend`rio real dos pagamentos dos auxòlios e das despesas. Por conseguinte, as despesas de
investimento e os pagamentos dos auxòlios s}o reportados, atrav~s de c`lculos de actualizaç}o, ao final do
ano em que a empresa procede { sua primeira amortizaç}o. Servem igualmente para actualizar os benefòcios obtidos no momento do reembolso de um empr~stimo bonificado ou os montantes deduzidos a tòtulo
de imposto sobre uma subvenç}o.
Para o efeito utiliza-se a taxa de referðncia/de actualizaç}o definida pela Comiss}o para cada Estado-membro. Esta taxa, para al~m de ser utilizada enquanto taxa de actualizaç}o, ~ tamb~m usada para calcular a bonificaç}o de juros resultante de um empr~stimo a taxa reduzida.

1.3.ÙCasos especiais
Para al~m dos c`lculos em mat~ria de tributaç}o e de actualizaç}o acima apresentados, algumas formas de
auxòlios necessitam de um tratamento especial. Assim, no caso dos auxòlios ao arrendamento de um edifòcio, o auxòlio pode ser medido pela actualizaç}o das diferenças entre a renda paga pela empresa e o valor
teörico de uma renda igual { taxa de referðncia aplicada ao valor do imövel, acrescida de um montante
correspondente { amortizaç}o do imövel no ano em curso. No caso dos auxòlios ao financiamento do
investimento por locaç}o financeira (leasing), utiliza-se um m~todo semelhanteØ(ÑÕ).

(ÑÕ)ÙSaliente-se que as despesas associadas { aquisiç}o do terreno ou do edifòcio pela empresa locat`ria podem ser consideradas elegòveis desde que seja provada a necessidade do auxòlio em causa.
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No caso dos auxòlios ao arrendamento de terrenos, o valor teörico da renda pode ser calculado a partir da
taxa de referðncia, deduzida a taxa de inflaç}o, aplicada ao valor do terreno.

2. EQUIVALENTE-SUBVENÇ]O LäQUIDA DE UM AUXäLIO AO INVESTIMENTO SOB A
FORMA DE SUBVENÇ]O
2.1.ÙAspectos gerais
O auxòlio ao investimento sob a forma de subvenç}o em capital concedido a uma empresa exprime-se em
primeiro lugar em percentagem do investimento. Neste caso, trata-se do equivalente-subvenç}o nominal ou
equivalente-subvenç}o bruta.
Segundo o m~todo comum de avaliaç}o dos auxòlios, o equivalente-subvenç}o lòquida (ESL) de uma subvenç}o representa o montante que reverte { empresa depois do pagamento do imposto sobre o rendimento
das sociedades.
Na maior parte dos casos a subvenç}o enquanto tal n}o ~ tribut`vel, sendo antes deduzida do valor dos
investimentos susceptòveis de amortizaç}o. Isto significa que o investidor amortiza anualmente um montante inferior ao que amortizaria caso n}o tivesse beneficiado de auxòlio. Uma vez que as amortizaçùes
podem ser deduzidas do rendimento colect`vel, as subvençùes resultam num aumento anual das somas
cobradas pelo Estado a tòtulo de imposto sobre o rendimento das sociedades.
O m~todo de tributaç}o da subvenç}o acima descrito, que consiste na integraç}o da subvenç}o nos lucros
a um ritmo idðntico ao das amortizaçùes, ~ o utilizado mais frequentemente em todos os Estados-membros, embora existam outros m~todos no |mbito de certos regimes.

2.2.ÙExemplos de c`lculo
ExemploÙno. 1: A subvenç}o n}o ~ tributada
Em todos os Estados-membros as subvençùes s}o geralmente contabilizadas como receitas e tributadas. Por
vezes, por~m, sucede, nomeadamente no caso de certos auxòlios { investigaç}o e desenvolvimento, que as
mesmas s}o isentas de imposto. Nesse caso, o ESL ~ igual { subvenç}o nominal.
ExemploÙno. 2:

O investimento inclui apenas um tipo de despesas e a subvenç}o ~ integralmente tributada no
termo do primeiro exercòcio

Tal significa que a subvenç}o total se encontra sujeita ao imposto sobre o rendimento das sociedades desde
o primeiro ano. Esta convenç}o n}o ~ excessiva se se admitir que as empresas, geralmente deficit`rias nos
seus primeiros anos de actividade, tðm a possibilidade de reportar os seus prejuòzos sobre v`rios exercòcios.
Para calcular o ESL deste tipo de subvenç}o basta deduzir o imposto que incide sobre a mesma.
Par|metros:ÙInvestimento: 100
Subvenç}o nominal: 20
Taxa de imposiç}o: 40Ø%
O imposto cobrado sobre a subvenç}o ~ de 20ØØ40Ø%Ø=Ø8
Deste modo, o ESL ser`: (20 – 8)/100 = 12Ø%
ExemploÙno. 3:

O investimento inclui apenas um tipo de despesas, sendo a subvenç}o tributada linearmente
em cinco anos

Neste caso, a subvenç}o ~ tributada ao longo de cinco anos, em partes iguais. Durante estes cinco anos, os
lucros ser}o portanto acrescidos anualmente de um quinto da subvenç}o. Para determinar o ESL desta
subvenç}o, ~ necess`rio retirar-lhe o somatörio dos montantes actualizados cobrados anualmente a tòtulo
do imposto sobre cada um destes quintos, em conformidade com o regime fiscal aplic`vel.
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Par|metros:ÙInvestimento: 100
Subvenç}o nominal: 20
Taxa de imposiç}o: 40Ø%
Taxa de actualizaç}o: 8Ø%
O c`lculo dos impostos cobrados anualmente sobre a subvenç}o, bem como os respectivos montantes actualizados, consta do quadro seguinte:

Peròodo

Imposto cobrado sobre a
Coeficiente de actualizaç}o
subvenç}o

Actualizaç}o

(1)

(2)

(1)ØØ(2)

Final do 1o. ano

(20/5)ØØ40Ø%

1,0

1,600

Final do 2o. ano

(20/5)ØØ40Ø%

1/(1Ø+Ø0,08)1

1,481

Final do 3o. ano

(20/5)ØØ40Ø%

1/(1Ø+Ø0,08)2

1,372

Final do 4o. ano

(20/5)ØØ40Ø%

1/(1Ø+Ø0,08)3

1,270

Final do 5o. ano

(20/5)ØØ40Ø%

1/(1Ø+Ø0,08)4

1,176

Total

6,900

O total da última coluna representa a soma actualizada dos impostos cobrados anualmente. Para obter o
equivalente-subvenç}o lòquida deve deduzir-se este valor ao montante da subvenç}o nominal.
Deste modo, o ESL ser`: (20Ø–Ø6,9)/100Ø=Ø13,1Ø%
Observaç}o: A actualizaç}o dos impostos cobrados sobre a subvenç}o tem lugar no final do primeiro ano,
partindo do princòpio de que nessa data a empresa efectuar` a primeira amortizaç}o.
ExemploÙno. 4:

O investimento inclui trðs categorias de despesas: terreno, edifòcio e equipamento, tributados
segundo ritmos diferentes

Estas trðs categorias de despesas constituem o que se convencionou chamar a base-tipo do auxòlio. A
repartiç}o destas despesas no interior desta base-tipo ~ definida atrav~s de uma chave de repartiç}o que
difere segundo os Estados-membros, como indicado no quadro seguinte:
Terreno

Edifòcio

Equipamento

B~lgica

5

40

55

Alemanha

5

30

65

França

5

50

45

It`lia

5

30

65

Luxemburgo

5

50

45

Paòses Baixos

5

40

55

Reino Unido

10

20

70

Dinamarca

5

45

50

Gr~cia

3

27

70
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Terreno

Edifòcio

Equipamento

Espanha

5

40

55

Irlanda

5

50

45

Portugal

3

25

72

@ustria

5

30

65

Finl|ndia

1

19

80

Su~cia

5

45

50

As chaves de repartiç}o indicadas s}o utilizadas para os c`lculos do ESL, no caso de regimes de auxòlio.
Em contrapartida, nos casos individuais, utiliza-se a chave de repartiç}o efectiva das trðs categorias de
despesas que integram a base-tipo.
Uma vez que o ritmo de tributaç}o da subvenç}o varia em funç}o da categoria de despesas, a subvenç}o
deve, antes de mais, ser distribuòda por cada rubrica da base do auxòlio, proporcionalmente { sua import|ncia.
Em seguida, calculam-se os montantes de imposto por cada categoria de adespesas. (Estes c`lulos s}o
idðnticos aos do quadro do exemplo no. 3). Por último, para obter o ESL, estes montantes dever}o ser
subtraòdos { subvenç}o nominal:
ESLÙ=ÙSubvenç}o nominal menos:
—Ùo imposto sobre a subvenç}o afectada ao terreno,
—Ùo imposto sobre a subvenç}o afectada ao edifòcio,
—Ùo imposto sobre a subvenç}o afectada ao equipamento.
Par|metros:Ùinvestimento: 100
doÙqual: —Ùterreno: 3 n}o amortiz`vel
—Ùedifòcio: 33 amortizaç}o linear, em 20 anos
—Ùequipamento: 64 amortizaç}o degressiva, em cinco anos
Subvenç}o nominal: 20
Taxa de imposiç}o: 55Ø%
Taxa de actualizaç}o: 8Ø%
C`lculo do imposto sobre a subvenç}o afectada ao terreno:
Em geral, os terrenos n}o s}o amortiz`veis. Por conseguinte, admitindo que a subvenç}o ~ tributada ao
mesmo ritmo das amortizaçùes, a subvenç}o concedida ao terreno n}o est`, pois, sujeita a imposto e n}o
h` qualquer imposto a deduzir da subvenç}o concedida ao terreno.
C`lculo do imposto sobre a subvenç}o afectada ao edifòcio:
Parte-se da hipötese de que a subvenç}o afectada ao edifòcio ~ tributada ao mesmo ritmo das amortizaçùes,
isto ~, em 20 anos e em partes iguais:
—Ùsubvenç}o nominal afectada ao edifòcio: 20ØØ33Ø%Ø=Ø6,6,
—Ùparte da suvenç}o integrada anualmente nos lucros: 6,6/20Ø=Ø0,33,
—Ùmontante do imposto sobre esta parte: 0,33ØØ55Ø%Ø=Ø0,18.
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Durante 20 anos, ser` deduzido anualmente um montante de 0,18 aos lucros em virtude da subvenç}o
concedida aos edifòcios. A actualizaç}o destes montantes no final do primeiro ano (c`lculos semelhantes
aos do quadro do exemplo no. 3) dar` o total do imposto cobrado em virtude da subvenç}o concedida aos
edifòcios: 1,925.
C`lculo do imposto sobre a subvenç}o afectada ao equipamento:
Parte-se da hipötese de que a tributaç}o da subvenç}o afectada ao equipamento se faz a um ritmo idðntico
ao das amortizaçùes, ou seja, ~ degressiva, em cinco anos, efectuando-se da seguinte forma: 40Ø%, 24Ø%,
14,4Ø%, 10,8Ø% e 10,8Ø%.
Contrariamente ao que sucede no caso do edifòcio, a tributaç}o varia anualmente; assim, ser` necess`rio
calcular o montante do imposto devido em cada ano. A parte da subvenç}o nominal afectada ao equipamento ~ de 20ØØ64Ø%Ø=Ø12,8.
C`lculo do imposto:
Imposto cobrado sobre a
subvenç}o

Coeficiente de actualizaç}o

Actualizaç}o

(1)

(2)

(1)ØØ(2)

Final do 1o. ano

12,8ØØ40Ø%ØØ55Ø%

1,0

2,816

Final do 2o. ano

12,8ØØ24Ø%ØØ55Ø%

1/(1Ø+Ø0,08)1

1,564

Final do 3o. ano

12,8ØØ14,4Ø%ØØ55Ø%

1/(1Ø+Ø0,08)2

0,869

Final do 4o. ano

12,8ØØ10,8Ø%ØØ55Ø%

1/(1Ø+Ø0,08)3

0,604

Final do 5o. ano

12,8ØØ10,8Ø%ØØ55Ø%

1/(1Ø+Ø0,08)4

0,559

Peròodos

Total

6,412

C`lculo do ESL:
—Ùsubvenç}o nominal

20

menos:
—Ùimposto sobre a subvenç}o afectada ao terreno

0

—Ùimposto sobre a subvenç}o afectada ao edifòcio

1,925

—Ùimposto sobre a subvenç}o afectada ao equipamento

6,412

ESLÙ 11,6Ø%

Observaçùes:
1.ÙO regime fiscal aplic`vel {s subvençùes, referido no m~todo comum de avaliaç}o dos auxòlios, depende,
por um lado, da legislaç}o fiscal do Estado-membro em quest}o e, por outro, das modalidades especòficas eventualmente previstas pelo regime em causa.
2.ÙPara efeitos de c`lculo do ESL, ~ necess`rio conhecer com precis}o:
—Ùas taxas do imposto sobre o rendimento das sociedades do paòs em causa,
—Ùas regras de amortizaç}o em vigor; ou o m~todo especòfico de integraç}o da subvenç}o nos lucros
estabelecido pelo regime em quest}o.
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3. EQUIVALENTE-SUBVENÇ]O LäQUIDA DE ULM AUXäLIO AO INVESTIMENTO SOB
FORMA DE EMPRFESTIMO BONIFICADO
3.1.ÙAspectos gerais
O auxòlio ao investimento concedido a uma empresa sob forma de empr~stimo bonificado exprime-se, em
primeiro lugar, em pontos de bonificaç}o, ou seja, pela diferença entre a taxa de referðncia e a taxa
aplicada pelo organismo que concede o empr~stimo.
Supondo que o reembolso do capital se efectua segundo as mesmas modalidades { taxa de juro corrente ou
reduzida, o único efeito desta bonificaç}o consiste na reduç}o dos encargos inerentes aos juros.
Este beneficio obtido a nòvel do reembolso do empr~stimo exprime-se em percentagem do investimento,
como no caso das subvençùes. Trata-se, pois, do equivalente-subvenç}o nominal ou equivalente-subvenç}o
bruta.
Este n}o representa a vantagem final que a empresa obt~m graças { bonificaç}o dos juros. Na realidade,
uma vez que os encargos inerentes aos juros podem ser deduzidos dos resultados tribut`veis, uma bonificaç}o dos juros traduz-se na perda de parte destas vantagens fiscais, ao aumentar o montante retido pelo
Estado a tòtulo de imposto sobre os lucros das sociedades.
Deste modo, o equivalente-subvenç}o lòquida (ESL) obt~m-se deduzindo ao equivalente-suvenç}o bruta o
montante retido pelo Estado, a tòtulo de imposto, sobre o aumento do resultado tribut`vel a imputar {
bonificaç}o.
Tal como para as subvençùes, o ESL de um empr~stimo bonificado calcula-se a partir de elementos fornecidos pelo pröpio regime de auxòlios ou pela legislaç}o fiscal do paòs em causa, devendo ainda ser eventualmente tidos em conta outros elementos estabelecidos por convenç}o.
Para calcular o ESL de um auxòlio ao investimento sob forma de empr~stimo bonificado s}o necess`rios os
seguintes elementos:
—Ùduraç}o do empr~stimo,
—Ùduraç}o do peròodo de carðncia, ou seja, o peròodo inicial durante o qual o empr~stimo n}o ~ reembolsado, sendo os juros pagos sobre o montante total do capital,
—Ùnúmero de pontos da bonificaç}o,
—Ùduraç}o da bonificaç}o, que n}o ~ necessariamente a mesma do empr~stimo,
—Ùmontante do empr~stimo em percentagem do investimento, denominado quota,
—Ùtaxa de referðncia/de actualizaç}o,
—Ùtaxa de tributaç}o.
^ tamb~m necess`rio conhecer as modalidades de reembolso do empr~stimo. Na maior parte dos casos, o
empr~stimo ~ reembolsado linearmente, em partes iguais, sendo pagos juros sobre o saldo remanescente.
Por vezes, o reembolso ~ feito por anuidades constantes, facto que ~ tido em conta no c`lculo do ESL.
3.2.ÙExemplos de c`lculo
Exemplo no.Ø 1
1.ÙPar|metros:
—Ùa duraç}o do empr~stimo ~ de dez anos, o reembolso ~ linear, sem peròodo de carðncia,
—Ùa bonificaç}o ~ de trðs pontos e a sua duraç}o ~ idðntica { do empr~stimo,
—Ùo empr~stimo eleva-se a 40Ø% do investimento,
—Ùa taxa de referðncia/de actualizaç}o ~ de 8Ø%,
—Ùa taxa de tributaç}o ~ de 35Ø%.
2.ÙC`lculo do elemento de subvenç}o unit`ria:
O elemento de subvenç}o unit`ria representa o equivalente-subvenç}o nominal de uma bonificaç}o de
juros de 1 ponto, sobre um empr~stimo de 100Ø% do investimento, tendo em conta as caracteròsticas do
auxòlio utilizadas como par|metros. Este elemento ~ calculado do seguinte modo:
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Empr~stimo: saldo
remanescente

Bonificaç}o
1 ponto

Benefòcio obtido

Coeficiente de
actualizaç}o

Actualizaç}oØ(*)

(1)

(2)

(1)ØØ(2)

(3)

(1)ØØ(2)ØØ(3)

1

100

1Ø%

1

1/(1Ø+Ø0,08)1

0,926

2

90

1Ø%

0,9

1/(1Ø+Ø0,08)2

0,772
0,635

Final do ano
no.

3

80

1Ø%

0,8

1/(1Ø+Ø0,08)3

4

70

1Ø%

0,7

1/(1Ø+Ø0,08)4

0,515

5

60

1Ø%

0,6

1/(1Ø+Ø0,08)5

0,408
0,315

6

50

1Ø%

0,5

1/(1Ø+Ø0,08)6

7

40

1Ø%

0,4

1/(1Ø+Ø0,08)7

0,233

8

30

1Ø%

0,3

1/(1Ø+Ø0,08)8

0,162
0,100
0,046

9

20

1Ø%

0,2

1/(1Ø+Ø0,08)9

10

10

1Ø%

0,1

1/(1Ø+Ø0,08)10

Elemento de subvenç}o unit`ria

4,112

(*)ÙA actualizaç}o ~ efectuada no inòcio do primeiro ano.

3.ÙC`lculo do equivalente-subvenç}o lòquida:
Tendo em conta as caracteròsticas do auxòlio (bonificaç}o de trðs pontos, quota de 40Ø%, parte da subvenç}o n}o sujeita a imposto: 1Ø–Ø35Ø%), o equivalente-subvenç}o lòquida obt~m-se atrav~s da simples multiplicaç}o do elemento de subvenç}o unit`ria por estes factores:
ESLØ=Ø4,112ØØ3ØØ40Ø%ØØ(1Ø–Ø35Ø%)Ø=Ø3,21Ø%
Exemplo no. 2:
1.ÙPar|metros:
Os mesmos par|metros do exemplo no. 1, mas com um peròodo de carðncia de 2 anos. Isto significa que
durante os dois primeiros anos o capital n}o ser` reembolsado. Portanto, o empr~stimo a dez anos ser`
reembolsado em oito partes iguais, do terceiro ao d~cimo ano. Durante estes dez anos ser}o pagos juros
sobre o saldo remanescente.
2.ÙC`lculo do elemento de subvenç}o unit`rio:
Empr~stimo: saldo
remanescente

Bonificaç}o
1 ponto

Benefòcio obtido

Coeficiente de
actualizaç}o

Actualizaç}oØ(*)

(1)

(2)

(1)ØØ(2)

(3)

(1)ØØ(2)ØØ(3)

1

100

1Ø%

1

1/(1Ø+Ø0,08)1

0,926

2

100

1Ø%

1

1/(1Ø+Ø0,08)2

0,857
0,794

Final do ano
no.

3

100

1Ø%

1

1/(1Ø+Ø0,08)3

4

87,5

1Ø%

0,875

1/(1Ø+Ø0,08)4

0,643

5

75,0

1Ø%

0,750

1/(1Ø+Ø0,08)5

0,510
0,394

6

62,5

1Ø%

0,625

1/(1Ø+Ø0,08)6

7

50,0

1Ø%

0,500

1/(1Ø+Ø0,08)7

0,292

8

37,5

1Ø%

0,375

1/(1Ø+Ø0,08)8

0,203
0,125
0,058

9

25,0

1Ø%

0,250

1/(1Ø+Ø0,08)9

10

12,5

1Ø%

0,125

1/(1Ø+Ø0,08)10

Elemento de subvenç}o unit`ria
(*)ÙA actualizaç}o ~ efectuada no inòcio do primeiro ano.

4,802Ø%
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3.ÙC`lculo do equivalente-subvenç}o lòquida:

Como no exemplo no. 1, basta multipliar o elemento de subvenç}o unit`ria pelo número de pontos de
bonificaç}o, pela quota e pela diferença para 1 da taxa de imposiç}o:
ESLØ=Ø4,802ØØ3ØØ40Ø%ØØ(1Ø–Ø35Ø%)Ø=Ø3,75Ø%
Observaç}o: Verifica-se que se as outras vari`veis n}o se alterarem, a introduç}o de um peròodo de carðncia conduz ao aumento do ESL. Na verdade, o peròodo de carðncia faz aumentar anualmente
o saldo remanescente, portanto o benefòcio imput`vel { bonificaç}o e, em consequðncia, o
elemento de subvenç}o unit`ria.
Exemplo no. 3:
1.ÙPar|metros:
Condiçùes semelhantes {s do exemplo no. 2, mas o reembolso do empr~stimo far-se-` por anuidades constantes.
Neste caso, o m~todo de
tes: ~ necess`rio calcular
«bonificadas», determinar
operaç}o, a fim de obter

c`lculo ~ fundamentalmente diferente do utilizado nos dois exemplos precedenas anuidades «normais», isto ~, sem bonificaç}o de juros, depois as anuidades
a sua diferença ano a ano e, por último, actualizar os resultados desta última
o equivalente-subvenç}o.

2.ÙC`lculo do equivalente-subvenç}o:
As anuidades constantes, expressas em percentagem do empr~stimo, calculam-se pela förmula seguinte:
AØ=Øi/(1Ø–Ørn)
em que rØ=Ø1/(1Ø+Øi)
sendo i e n, respectivamente, a taxa de juro e o número de anos em relaç}o ao qual se calcula a anuidade.
Os c`lculos que em seguida se apresentam s}o efectuados para um empr~stimo de 100 unidades:

Anuidades normais

Anuidades
bonificadas

Benefòcio obtido

Coeficiente de
actualizaç}o

Actualizaç}oØ(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)ØØ(4)

1

8

5

3

1/(1Ø+Ø0,08)1

2,778

2

8

5

3

1/(1Ø+Ø0,08)2

2,572

3

17,401

15,472

1,929

1/(1Ø+Ø0,08)3

1,532

4

17,401

15,472

1,929

1/(1Ø+Ø0,08)4

1,418

5

17,401

15,472

1,929

1/(1Ø+Ø0,08)5

1,313

6

17,401

15,472

1,929

1/(1Ø+Ø0,08)6

1,216

7

17,401

15,472

1,929

1/(1Ø+Ø0,08)7

1,126

8

17,401

15,472

1,929

1/(1Ø+Ø0,08)8

1,042

9

17,401

15,472

1,929

1/(1Ø+Ø0,08)9

0,965

10

17,401

15,472

1,929

1/(1Ø+Ø0,08)10

0,894

Anos

Equivalente-subvenç}o
(*)ÙA actualizaç}o ~ efectuada no inòcio do primeiro ano.

14,85Ø%
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3.ÙC`lculo do equivalente-subvenç}o lòquida:
O equivalente-subvenç}o lòquida obt~m-se multiplicando o equivalente-subvenç}o pela quota e deduzindo
em seguida o montante correspondente ao imposto:
ESLØ=Ø14,85ØØ40Ø%ØØ(1Ø–Ø35Ø%)Ø=Ø3,86Ø%
Observaç}o: Se o reembolso n}o tivesse um peròodo de carðncia, o ESL calculado da mesma maneira seria
de 3,41Ø%.

3.3.ÙFörmulas de c`lculo do ESL de um empr~stimo bonificado
Os m~todos expostos, que se podem transpor facilmente para um programa inform`tico de folha de c`lculo, permitem calcular o ESL de um empr~stimo a taxa reduzida em funç}o da especificade de cada caso.
Nos casos mais habituais, pode igualmente recorrer-se ao c`lculo directo atrav~s das förmulas que em
seguida se apresentam:

1.ÙSòmbolos utilizados
—Ùi

corresponde { taxa de referðncia por peròodo de reembolso, e rØ=Ø1/(1Ø+Øi),

—Ùiü corresponde { taxa bonificada por peròodo de reembolso, e rü =Ø1/(1Ø+Øiü),
—ÙP corresponde { duraç}o (em número de peròodos) do empr~stimo,
—ÙQÙcorresponde { quota,
—ÙT corresponde { taxa de tributaç}o,
—ÙF corresponde { duraç}o, em número de peròodos, de um eventual peròodo de carðncia. Durante este
peròodo, sö s}o pagos os juros do empr~stimo, { taxa bonificada (caso n}o exista peròodo de carðncia, FØ=Ø0).

2.ÙCaso de reembolso linear
ESLØ=Ø(1Ø–ØT)ØQ

P

F

r –Ør
(1Ø–Ø iüi ) (1Ø+Ø iØØ(PØ–ØF)
)

3.ÙReembolso por anuidades constantes
ESLØ=Ø(1Ø–ØT)ØQ

[1Ø–Ø ( iüi ) Ø( 1Ø–Ør

F

+

rF –ØrP
1Ø–ØrüPØ–ØF

)]

ANEXO II
AUXäLIOS DESTINADOS A COMPENSAR OS CUSTOS ADICIONAIS DE TRANSPORTE NAS
REGIëES ELEGäVEIS PARA EFEITOS DA DERROGAÇ]O DA ALäNEA c) DO No. 3 DO ARTIGO
92 A TäTULO DO CRIT^RIO DE DENSIDADE DEMOGR@FICA
Condiçùes a respeitar:
—ÙOs auxòlios apenas podem destinar-se a compensar os custos adicionais de transporte. O Estado-membro em causa deve justificar a necessidade de compensaç}o atrav~s de crit~rios objectivos. Em caso
algum pode ocorrer uma compensaç}o excessiva dos custos. Para este efeito, dever` ser tomada em
consideraç}o a cumulaç}o entre os diferentes regimes de auxòlios aos transportes;
—ÙOs auxòlios sö podem ser concedidos relativamente aos custos adicionais de transporte ocasionados
pelos movimentos de mercadorias no interior das fronteiras nacionais do paòs em causa. Por outras
palavras, estes auxòlios nunca poder}o constituir auxòlios { exportaç}o;
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—ÙOs auxòlios devem ser objectivamente quantific`veis ex ante com base num r`cio «auxòlio por quilömetro percorrido» ou, ent}o, com base num r`cio «auxòlio por quilömetro percorrido» e «auxòlio por
unidade de peso», e devem ser objecto de um relatörio anual elaborado com base, nomeadamente,
no(s) dito(s) r`cio(s);
—ÙA estimativa do custo adicional deve tomar como base o meio de transporte mais econömico e a via
mais directa entre o local de produç}o/transformaç}o e os pontos de escoamento comercial;
—ÙOs auxòlios sö podem ser concedidos {s empresas situadas em zonas elegòveis para auxòlios estatais com
finalidade regional com base no crit~rio de fraca densidade populacional. Estas zonas s}o constituòdas
fundamentalmente por regiùes geogr`ficas do nòvel III da NUTS com uma densidade populacional
inferior a 12,5 habitantes por km2. Por~m, na escolha das zonas ~ autorizada uma certa flexibilidade,
dentro das seguintes condiçùes:
—Ùa flexibilidade na escolha das zonas n}o deve dar origem a um aumento da populaç}o abrangida
pelos auxòlios ao transporte,
—Ùas partes do nòvel III da NUTS que beneficiam da flexibilidade devem apresentar uma densidade
populacional inferior a 12,5 habitantes por km2,
—Ùdevem ser contòguas a regiùes do nòvel III da NUTS onde se verifique o crit~rio da fraca densidade
populacional,
—Ùa sua populaç}o deve manter-se a um nòvel reduzido em relaç}o { cobertura total dos auxòlios ao
transporte.
—ÙS}o excluòdos do benefòcio dos auxòlios ao transporte os produtos das empresas que n}o tenham qualquer alternativa em termos de localizaç}o (produtos das indústrias extractivs, centrais energ~ticas hidr`ulicas, etc.);
—ÙOs auxòlios ao transporte concedidos a favor das empresas dos sectores considerados sensòveis pela
Comiss}o (indústria automövel, fibras sint~ticas, construç}o naval e siderurgia) ficam sujeitos { obrigaç}o de notificaç}o pr~via e {s orientaçùes sectoriais em vigor.

ANEXO III
M^TODO PARA A DETERMINAÇ]O DOS LIMITES M@XIMOS DE POPULAÇ]O ABRANGIDA
PELA DERROGAÇ]O PREVISTA NA ALäNEA c) DO No. 3 DO ARTIGO 92o.
1.ÙEm primeiro lugar, a Comiss}o fixa um limite m`ximo global de cobertura dos auxòlios com finalidade
regional na Uni}o Europeia. Este limite m`ximo global delimita, em percentagem da populaç}o, o alcance m`ximo que pode atingir o conjunto das regiùes elegòveis a tòtulo das derrogaçùes regionais previstas no no. 3 do artigo 92o. na Uni}o.
2.ÙAs regiùes elegòveis para efeitos dos auxòlios regionais a tòtulo da derrogaç}o prevista na alònea a) do no.
3 do artigo 92o., bem como a sua cobertura global ao nòvel da Uni}o, s}o determinadas de uma forma
exögena e autom`tica mediante a aplicaç}o do crit~rio de 75,0Ø% do PIB por habitante em padr}o de
poder de compra (PPC). A decis}o da Comiss}o sobre o limite m`ximo global define, por conseguinte,
simultaneamente o limite m`ximo de cobertura a tòtulo da derrogaç}o prevista na alònea c) do no. 3 do
artigo 92o., ao nòvel da Uni}o. De facto, o limite m`ximo relativo { alònea c) do no. 3 do artigo 92o.
obt~m-se deduzindo do limite m`ximo global a populaç}o das regiùes elegòveis a tòtulo da derrogaç}o
prevista na alònea a) do no. 3 do artigo 92o.
3.ÙA repartiç}o do limite m`ximo comunit`rio relativo { alònea c) do no. 3 do artigo 92o. entre os diferentes
Estados-membros ~ efectuada mediante uma chave de repartiç}o (parte I) que tem em conta as disparidades regionais no contexto nacional e comunit`rio.
Os resultados assim obtidos s}o em seguida corrigidos para ter em conta certos outros aspectos
(parte II).
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I.ÙCHAVE DE REPARTIÇ]O

4.ÙA chave de repartiç}o do limite m`ximo comunit`rio relativo { alònea c) do no. 3 do artigo 92o. ~ calculada com base na populaç}o das regiùes que apresentam, a nòvel nacional, uma disparidade mònima em
termos de PIB/PPC por habitante e/ou de desemprego, definida relativamente a certos limiares
(ponto 5).

Para o efeito, a unidade geogr`fica considerada ~ a do nòvel III da NUTS. Para cada regi}o do nòvel III
da NUTS s}o calculados òndices de PIB/PPC por habitante e de desemprego em valor m~dio relativo a
um peròodo de trðs anos, definidos em relaç}o { m~dia nacional. Os indicadores de PIB/PPC por
habitante e de taxas de desemprego s}o comunicados pelo EUROSTAT.

5.ÙOs limitares acima referidos s}o calculados relativamente a cada um dos dois crit~rios (PIB/PPC por
habitante e desempego) e para cada um dos Estados-membros em causa. O c`lculo faz-se em duas fases.
A primeira estabelece um limiar de base idðntico para todos os Estados-membros, fixado em 85 para o
PIB por habitante e em 115 para a taxa do desemprego. Na segunda fase, esses limiares de base s}o
ajustados a fim de ter em conta a situaç}o relativa de cada um dos Estados-membros em relaç}o {
m~dia da Uni}o Europeia. A förmula aplicada ~ a seguinte:

Limiar =

1

2

(

Limiar de base +

Limiar de baseØØ100
ändice europeu

)

em que o òndice europeu exprime a posiç}o dos diferentes Estados-membros, em termos de desemprego
ou de PIB/PPC por habitante, em percentagem da m~dia comunit`ria correspondente. Este òndice europeu ~ calculado em valor m~dio relativamente ao mesmo peròodo de trðs anos dos òndices regionais.

Assim, os limiares utilizados para a repartiç}o do limite m`ximo de cobertura relativo { da alònea c) do
no. 3 do artigo 92o., s}o tanto mais selectivos quanto o Estado-membro em causa apresenta uma situaç}o
global mais favor`vel no plano do desemprego ou do nòvel de vida, e vice-versa.

No entanto, para evitar que o crit~rio do desemprego se torne demasiado rigorso, o limiar correspondente n}o poder` ultrapassar um m`ximo de 150. Isto facilita a concess}o de auxòlios regionais no
interior dos Estados-membros que apresentem importantes disparidades em termos de desemprego a
nòvel interno e cuja situaç}o n}o se revele t}o desfavor`vel a nòvel comunit`rio. Tendo em conta que
para o limiar PIB/PPC por habitante, os diferenciais verificados entre os Estados-membros s}o reduzidos, n}o foi considerado necess`rio estabelecer um nòvel mònimo.

6.ÙOs òndices regionais s}o, em seguida, comparados aos limiares acima referidos, o que permite apreciar
se a regi}o em causa apresenta uma disparidade regional suficiente para ser tomada em conta no c`lculo
da chave de repartiç}o.

A populaç}o de todas as regiùes n}o elegòveis para efeitos dos auxòlios regionais a tòtulo da derrogaç}o
prevista na alònea a) do no. 3 do artigo 92o. que apresentem uma disparidade regional suficiente em
relaç}o a, pelo menos, um dos dois limiares acima referidos ~ adicionada para cada um dos Estados-membros. A chave de repartiç}o do limite m`xime comunit`rio relativo { alònea c) do no. 3 do artigo
92o. ~ definida como a parte de cada Estado-membro na populaç}o comunit`ria total correspondente.

7.ÙSob reserva das correcçùes a seguir referidas, o limite m`ximo de populaç}o de que cada Estado-membro poder` beneficiar a tòtulo da derrogaç}o prevista na alònea c) do no. 3 do artigo 92o. ~ calculado
mediante a aplicaç}o directa da chave de repartiç}o, ou seja, multiplicando o limite m`ximo comunit`rio relativo { alònea c) do no. 3 do artigo 92o., expresso em termos de populaç}o, pela parte do Estado-membro em causa na soma total obtida.
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II.ÙCORRECÇëES
8.ÙOs resultados assim obtidos s}o corrigidos, se necess`rio, para:
—Ùgarantir a cada Estado-membro que a populaç}o assistida a tòtulo da derrogaç}o prevista na alònea
c) do no. 3 do artigo 92o. seja, pelo menos, igual a 15Ø% e n}o exceda 50Ø% da sua populaç}o n}o
coberta a tòtulo da derrogaç}o prevista na alònea a) do no. 3 do artigo 92o.,
—Ùatingir, em cada Estado-membro, um nòvel suficiente para incluir o conjunto das regiùes que acabam
de perder o direito { derrogaç}o para efeitos da alònea a) do no. 3 do artigo 92o., bem como as zonas
de reduzida densidade populacional,
—Ùgarantir que a reduç}o da cobertura total (a tòtulo das duas derrogaçùes regionais previstas no no.Ø 3
do artigo 92o.) de cada Estado-membro n}o exceda 25Ø% da sua cobertura anterior.
9.ÙOs resultados obtidos para os Estados-membros n}o afectados directamente pelas correcçùes acima referidas s}o, posteriormente, corrigidos proporcionalmente por forma a que a soma dos limites m`ximos
individuais seja igual ao limite m`ximo relativo { alònea c) do no. 3 do artigo 92o. fixado para a Uni}o
Europeia.

Comunicaç}o da Comiss}o relativa { prorrogaç}o das orientaçùes comunit`rias dos auxòlios
estatais de emergðncia e { reestruturaç}o concedidos a empresas em dificuldade
(98/C 74/07)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

A Comiss}o decidiu prorrogar as orientaçùes actualmente em vigor dos auxòlios estatais de
emergðncia e { reestruturaç}o concedidos a empresas em dificuldadeØ(Î) at~ { publicaç}o de
novas orientaçùes ou, em todo o caso, por um peròodo n}o superior a um ano a contar da data
de publicaç}o da presente comunicaç}o no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

(Î)ÙJO C 368 de 23.12.1994, p. 12. Orientaçùes completadas pelas disposiçùes aplic`veis { agricultura e {
pesca (JO C 283 de 19.9.1997, p. 2).
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Notificaç}o pr~via de uma operaç}o de concentraç}o
(Processo IV/M.1138 — Royal Bank of Canada/Bank of Montreal)
(98/C 74/08)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

1.ÚÙA Comiss}o recebeu, em 27 de Fevereiro de 1998, uma notificaç}o de um projecto de
concentraç}o, nos termos do artigo 4o. do Regulamento (CEE) no. 4064/89 do ConselhoØ(Î),
atrav~s da qual a empresa Royal Bank of Canada e a empresa Bank of Montreal se fundem, na
acepç}o do no. 1, alònea a), do artigo 3o. do referido regulamento, mediante a transferðncia das
suas actividades numa empresa recentemente criada, «Amalgamated Bank», em partes iguais.
2.ÚÙAs actividades das empresas envolvidas s}o os serviços financeiros e banc`rios.
3.ÚÙApös uma an`lise preliminar, a Comiss}o considera que a operaç}o de concentraç}o
notificada pode encontrar-se abrangida pelo |mbito de aplicaç}o do Regulamento (CEE)
no. 4064/89. Contudo, a Comiss}o reserva-se a faculdade de tomar uma decis}o final sobre
este ponto.
4.ÚÙA Comiss}o solicita aos terceiros interessados que lhe apresentem as observaçùes que
entenderem sobre o projecto de concentraç}o em causa.
As observaçùes devem ser recebidas pela Comiss}o, o mais tardar, 10 dias apös a data da
publicaç}o da presente comunicaç}o. Podem ser enviadas por telefax ou pelo correio, e devem
mencionar o número de processo IV/M.1138 — Royal Bank of Canada/Bank of Montreal,
para o seguinte endereço:
Comiss}o Europeia
Direcç}o-Geral da Concorrðncia (DG IV)
Direcç}o B — Task Force Concentraçùes
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelas
[telefax: (32-2) 296Ø43Ø01/296Ø72Ø44].

(Î)ÙJO L 395 de 30.12.1989, p. 1, e
JO L 257 de 21.9.1990, p. 13 (rectificaç}o).
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