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Anexo I  

Condições aplicáveis aos investimentos nos Beneficiários Finais 

 

 
 

1.  O beneficiário final objeto de financiamento preenche, pelo menos, uma das seguintes 

condições, de acordo com o artigo 21.º, n.º 5, do Regulamento (UE) 651/2014: 

 

a.  Não operou em nenhum mercado; 
 

b.  Operou em qualquer mercado durante menos de sete anos desde a sua primeira venda 

comercial; 

c.  Requer um investimento inicial de financiamento de risco que, baseado num plano de 

atividades elaborado com vista a entrar num novo mercado do produto ou num novo 

mercado geográfico, seja superior a 50 % do seu volume de negócios médio anual nos 

cinco anos anteriores. 

2.  De acordo com o artigo 21.º, n.º 18, do Regulamento (UE) n.º 651/2014, os auxílios ao 

financiamento de risco a favor das PME que não preencham as condições referidas na ponto 

anterior devem ser compatíveis com o mercado interno, na aceção do artigo 107.º, n.º 3, do 

Tratado, e devem ser isentos da obrigação de notificação prevista no artigo 108.º, n.º 3, do 

Tratado, desde que: 

 

a.  A nível das PME, o auxílio preencha as condições estabelecidas no Regulamento (UE) 
 

n.º 1407/2013 - auxílios de minimis; e 
 

b.  Todas as condições previstas no presente artigo, com exceção das referidas nos n.ºs 5, 
 

6, 9, 10 e 11 do Regulamento (UE) n.º 651/2014, estejam preenchidas. 
 
3.   Se o apoio for concedido no âmbito do Regulamento (UE) n.º 1407/2013 - auxílios de minimis 

 

– deve ser observado ainda o seguinte: 

 
a.  O  montante  total  do  auxílio  de  minimis  concedido  por  um  Estado-Membro  a  uma 

empresa  única,  tal como  definido  no  n.º  2 do  artigo  2.º  do  Regulamento  (UE)  n.º 

1407/2013, de 18 de dezembro, não pode exceder 200 000 EUR durante um período de 

três exercícios financeiros. (100 000 EUR para empresas de transporte rodoviário de 

mercadorias por conta de outrem); 

b.  Aplica-se exclusivamente aos auxílios relativamente aos quais é possível calcular com 

precisão, ex ante, o equivalente-subvenção bruto do auxílio, sem qualquer necessidade 

de proceder a uma apreciação de risco («auxílios transparentes»); 

c.  Os auxílios incluídos em subvenções ou bonificações de juros são considerados como 

auxílios de minimis transparentes; 

d.  Os auxílios incluídos em garantias são considerados auxílios de minimis transparentes, 

se: 

i.   O  beneficiário  não  estiver  sujeito  a  processo  de  insolvência  nem  preencher  os 
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critérios,  nos  termos  do  seu  direito  nacional,  para  ficar  sujeito  a  processo  de 

insolvência, a pedido dos seus credores. No caso de grandes empresas a beneficiária 

deve, pelo menos, estar numa situação comparável à situação B, em termos de 

avaliação de crédito e 

ii.   A garantia não exceder 80% do empréstimo subjacente e o montante garantido for 

de 1 500 000 EUR (ou de 750 000 EUR para empresas com atividade no transporte 

comercial rodoviário) com duração da garantia de cinco anos, ou de 750 000 EUR (ou 

de 375 000 EUR para empresas com atividade no transporte comercial rodoviário) 

com duração da garantia de dez anos; se o montante garantido for menor que os 

referidos montantes e/ou a garantia tiver uma duração menor que cinco ou dez anos 

respetivamente, o equivalente-subvenção bruto da garantia é calculado em termos 

de proporção correspondente do limiar pertinente fixado no artigo 3.º, n.º 2 do 

Regulamento (UE) n.º 1407/2013; ou 

iii.   O equivalente-subvenção bruto tiver sido calculado com base nos prémios de limiar 

de segurança estabelecidos numa Comunicação da Comissão; ou 

iv.  Antes de ser implementada, a metodologia destinada a calcular o equivalente- 

subvenção bruto da garantia tiver sido notificada à Comissão ao abrigo de outro 

regulamento adotado pela Comissão no domínio dos auxílios estatais aplicável na 

altura, e deferida pela Comissão como observando a Comunicação relativa aos 

auxílios estatais sob forma de garantias ou qualquer Comunicação posterior e a 

metodologia aprovada abordar expressamente o tipo de garantias e o tipo de 

transação subjacente em causa no contexto da aplicação do presente regulamento. 

4.   O montante total do financiamento dos IF, atribuídos ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 
 

651/2014, não pode ser superior a 15 milhões de EUR por empresa elegível; 

 
5.   Os investimentos a apoiar através de instrumentos financeiros não podem estar materialmente 

concluídos ou totalmente executados na data da decisão de financiamento; 

 

6.  Não são enquadrados auxílios às atividades relacionadas com a exportação para países 

terceiros ou Estados-Membros, nomeadamente os auxílios diretamente associados às 

quantidades exportadas, à criação e funcionamento de uma rede de distribuição ou a outros 

custos correntes ligados à atividade de exportação; 

 

7.   Não são enquadrados auxílios subordinados à utilização de produtos nacionais em detrimento 

de produtos importados; 

 

8.   A acumulação de apoios através de instrumentos ao abrigo da presente linha, com outros 

incentivos do Programa Portugal 2020 deve ser analisada no âmbito da legislação comunitária; 

 

9.  O montante total de apoio atribuído ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 651/2014 fica limitado 

a um orçamento anual de € 150 milhões. 


