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ECONOMIA O Estado português 
concedeu 87,6 milhões de euros 
em auxílios entre janeiro e abril 
deste ano. Se o empréstimo de 1,2 
mil milhões à TAP avançar, o valor 
multiplica-se por 14,6 vezes. Um 
aumento de 1370%. A ajuda a uma 
só companhia aérea equivalerá a 
41% das mais de 5000 ações de 
apoio semelhantes realizadas nos 
últimos quatro anos. Se a insol-
vência acabar por se abater sobre a 
TAP, o Estado arrisca-se a acarre-
tar com as perdas. 

Entre junho de 2016 e abril des-
te ano, o Estado concedeu 2,9 mil 
milhões de euros em auxílios fis-
cais, segundo dados publicados 

TAP multiplica 
por 14 fatura das 
ajudas do Estado

pela Comissão Europeia. Os bene-
ficiários têm perfis muito varia-
dos: desde entidades públicas co-
nhecidas (STCP, Carris, APDL, en-
tre muitos outros exemplos) a 
grandes empresas privadas (Nos, 
Bosch, Corticeira Amorim, BPI, 
entre outras).  

EXEMPLOS MUITO VARIADOS 
No entanto, a lista com mais de 
5000 referências de auxílios em 
quatro anos, muitas vezes mais do 
que um à mesma empresa no mes-
mo ano ou em anos diferentes, 
contém factos surpreendentes. 
Por exemplo, no top 10 surge a Sai-
pem (ver texto ao lado e quadro do 
top 10 de beneficiários), uma em-
presa ligada ao ramo petrolífero 
que está na Madeira, embora não 

Pedro Araújo 
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Auxílio à companhia faz disparar despesa em 2020 e equivale a 41%  
dos apoios dados desde 2016. Há risco de perda em caso de falência

tenha aí qualquer atividade indus-
trial. 

A TAP é apenas o exemplo mais 
recente de um auxílio do Estado 
autorizado por Bruxelas, pese em-
bora seja fora do quadro temporá-
rio criado para acudir às empresas 
afetadas pela pandemia. No caso 
português, os 3,89 mil milhões  de 
custo do Novo Banco para o Esta-
do, valor acordado em 2017 e com 
pagamento faseado, rivaliza com 
os 1,2 mil milhões da TAP a pagar 
de uma só vez, mas são casos dis-
tintos. Salvar o banco herdeiro do 
BES foi uma medida considerada 
pela Comissão Europeia como “ad 
hoc”. As origens recuavam a deci-
sões de 2014 e 2016 e enquadra-
vam-se nos danos causados por 
uma crise financeira. 

“Existem diversos exemplos de 
auxílios concedidos a empresas 
em dificuldade, como é o caso da 
TAP, que terminaram com a insol-
vência. Num estudo realizado pela 
Comissão Europeia em 2016, 
constatou-se que cerca de 25% das 
empresas que receberam este tipo 
de auxílio estavam insolventes ou 
em vias de entrar em insolvên-
cia”, refere um advogado especia-
lista em legislação europeia, que 
preferiu não ser identificado. “Se 
a empresa ficar insolvente, e não 
tiver património, pode não haver 
possibilidade de reaver o auxílio”, 
acrescenta Sara Rodrigues, espe-
cialista em concorrência da FCB 
Advogados. 

“Neste caso, o  interesse estraté-
gico em manter a subsistência dos 
operadores  de ‘bandeira’ de cada 
país sobrepõe-se à proteção da 
concorrência efetiva, refere o es-
pecialista em legislação europeia. 
Sara Rodrigues discorda. “A pró-
pria Comissão Europeia veio de-
fender que o auxílio de 1200 mi-
lhões de euros à TAP não distorce 
indevidamente a concorrência, 
considerando que tal auxílio be-
neficiará não só o setor da aviação  
mas igualmente o turismo e a eco-
nomia”, explica a advogada. 

A Lufthansa, por exemplo, irá re-
ceber uma ajuda de Estado de 
nove mil milhões, o que equivale 
a 65 euros por empregado. No caso 
da TAP, o auxílio é de 134 euros por 
cabeça. Dimensões distintas, mas 
com apoios desproporcionados.v
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Cifial 
A Cifial, empre-
sa de torneiras 
que já foi de 
Ludgero Mar-
ques, antigo lí-
der da AEP, be-
neficiou em re-
dução de juros 
mais de 141 mil 
euros em 2018. 
Nessa altura, 
pertencia a um 
fundo de inves-
timento, que a 
vendeu em 
2019 a investi-
dores chineses.  
 
Mabor 
A Continental 
Mabor, empresa  
de pneus de 
Lousado, teve 
um benefício ou 
isenção fiscal de 
17 milhões de 
euros no con-
junto dos anos 
de 2017, 2018 e 
2019. Este últi-
mo ano concen-
trou 59% de to-
dos aqueles au-
xílios estatais.

CASOS

FONTE: CE INFOGRAFIA JN

Top 10 dos auxílios de Estado

Portos dos Açores,
Saipem (infraestruturas petrolíferas)
APDL- Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo
Corticeira Amorim SGPS
Bosch Car Multim./Sist. de Segurança/Robert Bosch
Carris
Embraer (fabrico de aviões)
NOS SGPS
APSS - Portos de Setúbal e Sesimbra
STCP

Subvenção/Bonificação de juros
Redução da taxa do imposto
Subvenção/Bonificação de juros
Benefício fiscal ou isenção fiscal
Subvenção/Bonificação de juros e isenção fiscal
Subvenção direta
Emprést./Adiant. reembolsáveis e bonficação de juros
Benefício fiscal ou isenção fiscal
Subvenção/Bonificação de juros
Subvenção direta

80,5
60,0
31,2
30,0
21,5
18,9
18,2
15,0
14,8
13,7

2016, 2017 e 2019

2017 e 2019

2019 e 2020

2016, 2017, 2018, 2019

2016 e 2019

2017

2017 e 2019

2017, 2018, 2019

2018

2017

Milhões
de euros AnosTipos de ajudaJunho 2016 a abril de 2020
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O que são auxílios de Estado e que formas  
podem assumir? 
Os auxílios estatais são transferências de recursos 
do Estado ou de outras entidades públicas que aca-
bam por representar uma vantagem económica 
que uma dada empresa não teria obtido no âmbito 
da sua normal atividade (seja uma transferência fi-
nanceira, seja uma redução de encargos). Estes au-
xílios podem assumir formas muito diversas, in-
cluindo subvenções diretas, empréstimos sem ju-
ros ou a taxas inferiores às de mercado, bonifica-
ções de juros, concessão de garantias bancárias em 
condições vantajosas, isenções ou reduções fiscais, 
renúncia a créditos ou ainda, por exemplo, injeções 
de capital e participações no capital de sociedades. 
 
 
Que categorias de auxílios existem, isto é, que 
finalidades e objetivos estão previstos? 
Os auxílios de Estado podem ter uma finalidade de 
desenvolvimento regional, promover projetos de 
PME, melhorar a formação, fomentar a inovação, 
proteger o ambiente e remediar danos causados por 
calamidades naturais. Podem ser destinados tam-
bém a melhorar os transportes, a banda larga da In-
ternet e a infraestruturas desportivas e recreativas, 
entre outros fins. 
 
 
Há regras de transparência impostas pela  
Comissão Europeia aos estados? 
Desde 1 de julho de 2016, os estados-membros da 
União Europeia têm seis meses, a partir da data de 
concessão, para publicitar todos os auxílios de Esta-
do concedidos acima de 500 mil euros (60 mil eu-
ros no caso de beneficiários ativos na produção 
agrícola primária). Há várias exceções nos valores e 
prazos. No caso dos benefícios fiscais, por exemplo, 
o prazo é de um ano. Se o auxílio de Estado for con-
cedido em data anterior a 1 de julho de 2016 não 
deve ser reportado, ainda que se verifiquem paga-
mentos em data posterior. 
 
 
Há o perigo de este tipo de ajuda distorcer  
a concorrência natural do mercado? 
Os auxílios estatais são proibidos na medida em 
que afetem as trocas comerciais entre os estados- 
-membros. Por exemplo, a ajuda do Estado alemão 
à Lufthansa irá obrigar a companhia a ceder slots de 
aeroporto à concorrência . “Para ser aprovado, o au-
xílio de Estado deve contribuir para o bem-estar da 
UE e não somente do Estado-membro que o conce-
de”, sublinha Sara Rodrigues, advogada.  
 
 
Há situações de exceção ao quadro legal  
previsto para os auxílios de Estado? 
Sim. Em março de 2020, a Comissão Europeia criou 
um quadro temporário de medidas de auxílio esta-
tal para apoiar a economia afetada pela covid-19. Na 
verdade, foi isso mesmo que aconteceu em 2009 
com a crise do sistema financeiro.
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Madeira pode ser um paraíso turístico e fiscal

PA
U

LO
 SPR

A
N

G
E

R
 /G

LO
B

A
L IM

A
G

E
N

S

Empresa italiana tem auxílios fiscais na Madeira

Chama-se BPI Madeira 
SGPS Unipessoal e teve re-
duções de imposto que po-
dem ter chegado a 12 mi-
lhões de euros nos anos de 
2017 e 2019, segundo a lista 
de auxílios de Estado publi-
cada pela Comissão Euro-
peia. Não está sozinha no 
que diz respeito a entidades 
ligadas ao setor bancário 
presentes na Madeira. A 
Millennium BCP Participa-
ções  SGPS também benefi-
ciou até um milhão de euros 
de “desconto fiscal” em ju-
nho de 2019. Os montantes 

publicados pelo Estado por-
tuguês nunca são exatos no 
caso das reduções de IRC. O 
JN usou o valor máximo co-
municado à Comissão Euro-
peia pelo Governo. 

Uma investigação da Co-
missão Europeia à Zona 
Franca, processo que veio 
expor a falta de controlo fis-
cal do Estado português, le-
vou já o Santander e o Novo 
Banco a bater em retirada no 
início de 2019. No entanto, 
ainda ali permanecem várias 
entidades financeiras, algu-
mas pouco conhecidas.v

Ainda há bancos  
na Zona Franca 

Conseguiu uma redução de 
impostos em torno dos 60 
milhões de euros no perío-
do que foi de junho de 2016 
a abril último. É italiana, 
chama-se Saipem e está lo-
calizada na Madeira. Dedi-
ca-se à engenharia petrolí-
fera, uma atividade inexis-
tente na região autónoma, 
e mereceu uma referência 
por parte de Ana Gomes. 
Numa carta dirigida à Co-
missão Europeia em 2018, a 
então eurodeputada pelo PS 
resolveu denunciar situa-
ções fiscais ocorridas na 

Zona Franca da Madeira. 
Ana Gomes indignava-se 
então com o facto de Antó-
nio Mendonça Mendes, que 
ainda continua a ser secre-
tário de Estado dos Assun-
tos Fiscais, remeter para a 
Autoridade Tributária Re-
gional o controlo fiscal. A 
dada altura, refere a Saipem 
como sendo “a entidade que 
mais benefícios obteve, na 
ordem dos 32 milhões de 
euros” em 2016. Segundo os 
dados da Comissão Euro-
peia foram 60 milhões em 
2017 e 2019.v

Petrolífera consegue 
redução de impostos

Governo tem de provar 
necessidade pública
Supremo Tribunal 
Administrativo quer 
resposta em 15 dias

PROVIDÊNCIA O Supremo 
Tribunal Administrativo au-
toriza o Governo a avançar 
com a injeção de capital à 
TAP, se demonstrar que o 
adiamento da ajuda “seria 
gravemente prejudicial 
para o interesse público”, 
informou a companhia aé-
rea. A decisão surge no âm-
bito da providência cautelar 
interposta pela Associação 
Comercial do Porto (ACP) 
para impedir a injeção de 1,2 
mil milhões de euros do Es-
tado na TAP. O Governo tem 
15 dias para responder. 

O STA também indeferiu 
“o decretamento provisório 
da providência cautelar” pe-
dido pela ACP, o que signi-
fica que o Governo pode 
avançar com as negociações 
e medidas necessárias para 
resgatar a TAP, só não pode-
rá transferir o capital sem 
cumprir a condição de de-
monstrar que o atraso na in-
jeção de capital prejudica “o 
interesse público”. 

Os fundamentos jurídicos 

da providência cautelar “as-
sentam em três argumen-
tos: o desrespeito pelo prin-
cípio do equilíbrio territo-
rial, uma vez que o plano de 
voos da TAP concentra 96% 
dos voos internacionais no 
aeroporto” de Lisboa; a de-
fesa do princípio da transpa-
rência, uma vez que, se a 
TAP é uma empresa privada, 
deve viver dos seus próprios 
recursos; e a promoção do 
princípio da racionalidade. 

CONSEQUÊNCIAS 
O presidente da ACP reagiu 
à decisão do STA apontando 
que o Governo terá de assu-
mir que “o resto do país não 
conta” para justificar que o 
adiamento na ajuda à TAP 
“seria gravemente prejudi-
cial ao interesse público”. 

“Para justificar o financia-
mento à TAP, o Governo 
tem que assumir que Lisboa 
vale 96% e que o resto do 
país não conta, é mesmo 
paisagem. Acho que o Go-
verno não vai querer con-
cordar com este pressupos-
to”, disse Nuno Botelho, an-
tecipando que isso teria 
“consequências jurídicas e 
políticas”.v
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