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Create value with public funding
Mapa dos Auxílios com
Finalidade Regional 2014-2020
A Comissão Europeia aprovou, no passado
dia 11 de Junho de 2014, nos termos dos
artigos 107.º e 108.º do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia, o mapa de
auxílios com finalidade regional aplicável a
Portugal no período compreendido entre 1 de
Julho de 2014 a 31 de Dezembro de 2020.
São cinco as regiões da NUTS 2 elegíveis,
designadamente: Norte, Centro, Alentejo,
Região Autónoma dos Açores e Região
Autónoma da Madeira.
O limite máximo de auxílio para o período
referido, medido em percentagem de
Equivalente-Subvenção Bruta ("ESB"), será de
25%, excepto para as Regiões Autónomas dos
Açores e da Madeira, que serão de 45% e
35%, respectivamente. Refira-se que a
intensidade de auxílio pode ser majorada em
10 p.p. para as médias empresas e em 20 p.p.
para as pequenas empresas.
As regiões do Algarve (integralmente), da
Península de Setúbal (integralmente) e da
Grande Lisboa (parcialmente - concelhos de
Mafra, Loures e Vila Franca de Xira, assim
como as freguesias de São João das Lampas
e da Terrugem do concelho de Sintra) são
também elegíveis para beneficiar de auxílios
com finalidade regional, ao abrigo da
derrogação prevista no artigo 107.º, n.º 3,
alínea c), do Tratado sobre o Funcionamento
da União Europeia, sendo que a intensidade
de auxílio aplicável está limitada a 10%, em
ESB. Igualmente, a intensidade de auxílio
pode, nestes casos, ser majorada em 10 p.p.
para as médias empresas e em 20 p.p. para
as pequenas empresas.
Para mais detalhes, consulte o sítio da
Comissão Europeia.
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