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Declaração n.º 3/2011
Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 196.º do Regimento da Assembleia da República, declara-se que se considera caduco o processo relativo à apreciação parlamentar
n.º 74/XI ao Decreto-Lei n.º 116/2010, de 22 de Outubro,
que «[e]limina o aumento extraordinário de 25 % do abono
de família nos 1.º e 2.º escalões e cessa a atribuição do
abono aos 4.º e 5.º escalões de rendimento, procedendo
à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de
Agosto», apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido
Popular, uma vez que foram rejeitadas pela Comissão de
Trabalho, Segurança Social e Administração Pública todas
as propostas de alteração e que o Plenário foi informado
do facto.
Assembleia da República, 27 de Janeiro de 2011. —
A Deputada Secretária da Mesa da Assembleia da República, Celeste Correia.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO
E DO DESENVOLVIMENTO

todos os apoios atribuídos de 1 de Janeiro de 2008 a 31 de
Dezembro de 2011, desde que o beneficiário tenha apresentado, junto do organismo responsável pela concessão da
ajuda, um pedido de ajuda completo até 31 de Dezembro
de 2010 ao abrigo do auxílio estatal n.º 13/2009.
2 — Os demais auxílios concedidos a partir de 1 de Janeiro de 2011 ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1998/2006,
da Comissão, de 15 de Dezembro, cujos pedidos de ajuda
sejam apresentados pelos beneficiários após 31 de Dezembro
de 2010 voltam a ter o limite previsto no n.º 2 do artigo 2.º
do já citado Regulamento (CE) n.º 1998/2006, designadamente:
a) O montante total dos auxílios de minimis concedidos
a uma empresa não pode exceder € 200 000 durante um
período de três exercícios financeiros;
b) Em derrogação do disposto na alínea anterior, na
totalidade, os auxílios de minimis concedidos a qualquer
empresa que desenvolva actividades no sector dos transportes rodoviários não podem exceder € 100 000 durante
um período de três exercícios financeiros.
Artigo 2.º
Condições de aplicação

Portaria n.º 70/2011
de 9 de Fevereiro

Tendo presente que os constrangimentos relativos ao
normal funcionamento da economia de Portugal, que levaram à adopção da Portaria n.º 184/2009, de 20 de Fevereiro,
cuja vigência terminou em 31 de Dezembro de 2010, se
mantêm e na sequência da recente revisão efectuada pela
Comissão Europeia ao «Quadro temporário da União relativo às medidas de auxílio estatal destinadas a apoiar o
acesso ao financiamento durante a actual crise financeira
e económica», torna-se essencial utilizar a margem do
limite de acumulação de ajudas de minimis previsto pela
referida comunicação (n.º 2.2) em todos os regimes de
auxílio implementados ao abrigo do Regulamento (CE)
n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de Dezembro, em aplicação pelo Estado Português. Neste sentido, as autoridades
portuguesas notificaram a Comissão Europeia, em 20 de
Dezembro de 2010, da intenção de prorrogar o auxílio
estatal n.º 13/2009, que este Estado membro viu aprovado
em 19 de Janeiro de 2009, para contemplar a possibilidade
de utilização dos limites de minimis de € 500 000 para as
candidaturas apresentadas até 31 de Dezembro de 2010 e
cujo auxílio seja aprovado até 31 de Dezembro de 2011.
Os restantes auxílios concedidos ao abrigo do Regulamento
(CE) n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de Dezembro,
cujos pedidos de ajuda sejam apresentados após 31 de
Dezembro de 2010 voltam a ter de observar um limite de
acumulação de ajudas previsto no referido Regulamento.
A Comissão Europeia considerou a prorrogação do regime
compatível com o Tratado da União Europeia.
Assim:
Manda o Governo, pelo Secretário de Estado Adjunto,
da Indústria e do Desenvolvimento, o seguinte:
Artigo 1.º
Limite de auxílios de minimis

1 — O montante acumulado de auxílios concedidos
entre 1 de Janeiro de 2011 e 31 de Dezembro de 2011 tem
um limite de € 500 000 por empresa, sendo contabilizados

1 — As ajudas podem ser atribuídas a todas as empresas
localizadas no território nacional, independentemente da
sua dimensão.
2 — Podem ser abrangidas as empresas em dificuldade,
desde que tenham entrado nessa situação após 1 de Julho
de 2008, nos termos estabelecidos na comunicação da
Comissão Europeia «Quadro temporário da União relativo às medidas de auxílio estatal destinadas a apoiar o
acesso ao financiamento durante a actual crise financeira
e económica».
3 — Estão excluídos os auxílios destinados a actividades relacionadas com a exportação para países terceiros ou
Estados membros, nomeadamente os auxílios concedidos
directamente em função das quantidades exportadas, à
criação e funcionamento de uma rede de distribuição ou
a outras despesas correntes atinentes às actividades de
exportação, bem como auxílios subordinados à utilização
de produtos nacionais em detrimento de produtos importados.
4 — O presente regime não se aplica a empresas do
sector das pescas, nem a empresas que desenvolvam actividades de produção primária dos produtos indicados no
anexo I do Tratado da União Europeia, nem a empresas que
desenvolvam actividades de transformação e comercialização dos produtos agrícolas quando o montante de auxílio
é fixado com base no preço ou quantidade dos produtos
adquiridos junto de produtores primários ou colocados
no mercado pelas empresas em causa ou quando estejam
subordinados à condição de ser total ou parcialmente repercutidos para os produtores primários.
Artigo 3.º
Cumulação

1 — O controlo do cumprimento dos limites de cumulação de ajudas será realizado antes da concessão da ajuda,
através do registo central de todos os auxílios de minimis
concedidos, criado nos termos da Resolução do Conselho
de Ministros n.º 27/2009, de 20 de Março.
2 — Quando o apoio concedido seja cumulável com
outros instrumentos, para as mesmas despesas elegíveis,

