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Create value with public funding
Auxílios de minimis - Novo
Regulamento para o período
2014-2020
No dia 1 de Janeiro de 2014 entrou em vigor o
Regulamento (EU) N.º 1407/2013 da
Comissão, de 18 de Dezembro, relativo à
aplicação dos auxílios de minimis, que
vigorará até 31 de Dezembro de 2020.
A principal alteração introduzida por este
Regulamento, face ao anterior, consubstanciase no facto de a regra de minimis passar a ser
aplicada a grupos e não a empresas
individualmente. Assim, cada grupo passa
apenas a poder usufruir de auxílios de minimis
com um limite máximo de Euro 200.000,
durante um período de três anos.
Foram ainda, entre outras alterações,
sistematizadas as regras relativas ao
momento em que é considerada a concessão
do auxílio e ao tratamento a dar a processos
de concentração e divisão de empresas.
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Para mais informações, consulte o
Regulamento (EU) N.º 1407/2013 da
Comissão, de 18 de Dezembro.
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