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MEDIDAS DE APOIO À TESOURARIA 

 

 LINHA ESPECÍFICA COVID-19 APOIO ÀS EMPRESAS DOS AÇORES (ALTERAÇÃO) 

Terminado o prazo de contratualização de novas operações de crédito da Linha de Apoio à 

Economia COVID-19 – Apoio às Empresas dos Açores em 31 de dezembro de 2020 e 

verificando-se que o valor inicialmente consignado não foi totalmente utilizado, entendeu o 

Governo Regional prorrogar a vigência da linha de crédito até 30 de junho de 2021 e reforça-la 

no montante de 50.000.000,00 €. 

Clique aqui para aceder a mais informações. 

 LINHA COVID – TURISMO (MICRO E PEQUENAS EMPRESAS)  

Apoiar as necessidades de Tesouraria das Micro e Pequenas empresas turísticas, cuja atividade 

se encontra afetada pelos efeitos económicos, resultantes do surto da doença COVID-19. 

Clique aqui para aceder a mais informações. 

 LINHA DE APOIO À ECONOMIA COVID-19 - MPE 

Linha de crédito, com spreads contratados e garantia mútua, para financiamento da tesouraria 

das empresas afetadas pela pandemia. 

Disponível apenas para micro e pequenas empresas com quebras de faturação iguais ou 

superiores a 40%, esta linha não é cumulável com outras linhas ou sublinhas de crédito com 

garantia mútua criadas para apoio à normalização da atividade das empresas face ao surto 

pandémico da Covid-19. 

Clique aqui para aceder a mais informações. 

 

 LINHA DE APOIO À ECONOMIA COVID-19 

Permite às empresas portuguesas, mais afetadas pelas medidas adotadas para contenção da 

pandemia do novo coronavírus, financiarem em melhores condições de preço e de prazo, as 

suas necessidades de tesouraria 

 

Clique aqui para aceder a mais informações. 

 

 APOIO IMEDIATO À LIQUIDEZ, A ATRIBUIR ÀS ENTIDADES EMPREGADORAS QUE 

MANTIVERAM O NÍVEL DE EMPREGO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

O Apoio Imediato à Liquidez corresponde a 75% do montante total do apoio recebido no âmbito 

das seguintes medidas extraordinárias: 

a) «Apoio à manutenção do emprego para antecipação de liquidez nas empresas no mês de 

abril de 2020»,  

b) «Complemento regional ao apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em 

situação de crise empresarial»  

 

Clique aqui para aceder a mais informações. 

mailto:ccipd@ccipd.pt
http://www.ccipd.pt/
http://ccipd.pt/wp-content/uploads/2020/04/Linha-de-Apoio-Empresas-A%C3%A7ores.pdf
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=32474d85-a37a-49e2-9b86-96d6648ee8be
http://www.ccipd.pt/wp-content/uploads/linhacredito1.pdf
https://www.garval.pt/pt/catalogo/linha-de-apoio-a-economia-covid-19-2-2/
http://www.ccipd.pt/wp-content/uploads/2021/01/Apoio%20Imediado%20%C3%A0%20Liquidez.pdf
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 PROGRAMA DE APOIO AOS CUSTOS OPERACIONAIS 2020  

(Aguarda abertura de candidatura) 

O Programa de Apoio aos Custos Operacionais 2020 é uma medida excecional no contexto 

atual de pandemia COVID-19 com o objetivo de comparticipar parte dos custos operacionais 

das empresas com significativas quebras de faturação durante o ano de 2020. 

 

Clique aqui para aceder a mais informações. 

MEDIDAS DE APOIO AO EMPREGO 

 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO II  

Apoio para a manutenção de postos de trabalho que consiste na transformação do valor a 

reembolsar relativo às linhas nacionais em valor não reembolsável. Para o efeito deverá manter 

os postos de trabalho até 30 de junho de 2021. 

Clique aqui para aceder à ficha resumo desta medida. 

 PROGRAMA APOIAR.PT AÇORES 4T (CANDIDATURA ABERTA) 

O Programa de apoio à liquidez - APOIAR.PT Açores - destina-se a Micro, Pequenas e Médias 

empresas (PME) com sede ou estabelecimento estável nos Açores, que apresentem quebras de 

faturação e que atuem nos setores afetados pelas medidas excecionais de mitigação da crise 

sanitária. Período de referência, quarto trimestre de 2020. 

Clique aqui para aceder à ficha resumo desta medida –  

 

 PROGRAMA APOIAR.PT AÇORES 1T 2021 

(Aguarda abertura de candidatura) 

 

O Programa de apoio à liquidez - APOIAR.PT Açores - destina-se a Micro, Pequenas e Médias 

empresas (PME) com sede ou estabelecimento estável nos Açores, que apresentem quebras de 

faturação no 1º trimestre de 2021 comparativamente ao primeiro trismestre de 2019. 

Clique aqui para aceder à ficha resumo desta medida -  

 

 PROGRAMA APOIAR.PT AÇORES  

O Programa de apoio à liquidez - APOIAR.PT Açores - destina-se a Micro, Pequenas e Médias 

empresas (PME) com sede ou estabelecimento estável nos Açores, que apresentem quebras de 

faturação e que atuem nos setores afetados pelas medidas excecionais de mitigação da crise 

sanitária. Período de referência, primeiros três trimestres de 2020. 

Clique aqui para aceder à ficha resumo desta medida – 

 

 

 

mailto:ccipd@ccipd.pt
http://www.ccipd.pt/
http://www.ccipd.pt/wp-content/uploads/2021/02/Programa%20de%20Apoio%20aos%20Custos%20Operacionais%202020.pdf
http://www.ccipd.pt/wp-content/uploads/2021/PME%20II%20-%20Resumo%20Tabela.pdf
http://www.ccipd.pt/wp-content/uploads/2021/01/Apoiar%204T.pdf
http://www.ccipd.pt/wp-content/uploads/2021/03/Apoiar%201T%202021.pdf
https://ccipd.us16.list-manage.com/track/click?u=2d5dd453f2101097c4409ce1c&id=549b5d0cd1&e=e88af85270
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 COMPLEMENTO REGIONAL AO LAYOFF DO CÓDIGO DE TRABALHO 

Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial, 

como descrito no Código do Trabalho (layoff tradicional). Está disponível apenas para as 

empresas que tenham beneficiado do layoff simplificado. 

NOVO: Foi prorrogado até 15 de fevereiro de 2021 o prazo para que as entidades 

empregadoras possam submeter as respetivas declarações, e demais documentos exigidos, a 

fim de beneficiar da majoração extraordinária. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 6/2021 de 19 de janeiro de 2021. 

Clique aqui para aceder à ficha resumo desta medida. 

 INVESTEMPREGO 

Apoio disponível para as empresas que tenham beneficiado do apoio extraordinário à 

manutenção de contrato de trabalho previsto (layoff simplificado) e que estejam a beneficiar do 

apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise 

empresarial, com redução temporária do período normal de trabalho, NOVO: Foi prorrogado até 

15 de fevereiro de 2021 o prazo para que as entidades empregadoras possam submeter as 

respetivas declarações, e demais documentos exigidos, a fim de beneficiar da majoração 

extraordinária estabelecida pela Resolução do Conselho do Governo n.º 267/2020, de 16 de 

outubro de 2020. 

Resolução do Conselho do Governo n.º 6/2021 de 19 de janeiro de 2021. 

Clique aqui para aceder à Ficha resumo desta medida  

 TURIS-FORM 

NOVO: Foi prorrogado até 15 de fevereiro de 2021 o prazo para que as entidades 

empregadoras possam submeter as respetivas declarações, e demais documentos exigidos, a 

fim de beneficiar da majoração extraordinária estabelecida pela Resolução do Conselho do 

Governo n.º 267/2020, de 16 de outubro de 2020 

Resolução do Conselho do Governo n.º 6/2021 de 19 de janeiro de 2021. 

 PRORROGA O APOIO EXTRAORDINÁRIO À RETOMA PROGRESSIVA DE ATIVIDADE EM 

EMPRESAS EM SITUAÇÃO DE CRISE EMPRESARIAL (NOVO) 

Prorroga o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação 

de crise empresarial. 

Clique aqui para aceder à ficha resumo desta medida. 

 

 SUPORTE AO EMPREGO REGIONAL – SER21 (NOVO) 

O “Suporte ao Emprego Regional – SER21”, é criado com o intuito de reforçar na RAA, as 

medidas de apoio à manutenção dos contratos de trabalho existentes no âmbito nacional, 

através da atribuição de um apoio financeiro ao empregador. 

Clique aqui para aceder à ficha resumo desta medida. 

mailto:ccipd@ccipd.pt
http://www.ccipd.pt/
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/9d28c46e-ae93-48f9-90d0-4141b3a3396c
https://jo.azores.gov.pt/api/public/anexo/-1448268599?filename=Regulamento%20do%20complemento%20regional%20ao%20lay-off%20do%20C%C3%B3digo%20do%20Trabalho.pdf
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/9d28c46e-ae93-48f9-90d0-4141b3a3396c
https://ccipd.us16.list-manage.com/track/click?u=2d5dd453f2101097c4409ce1c&id=50e0bc20da&e=e88af85270
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/9d28c46e-ae93-48f9-90d0-4141b3a3396c
http://www.ccipd.pt/wp-content/uploads/2021/01/AERPA%20-%20PRORROGACAO.pdf
http://www.ccipd.pt/wp-content/uploads/2021/02/Suporte%20ao%20Emprego%20Regional.pdf
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FISCALIADADE 

 

 Despacho do SEAAF e do SESS, de 08/01/2021 - Suspensão, com efeitos a 1 de janeiro 

e até 31 de março de 2021, dos processos de execução fiscal em curso ou que venham 

a ser instaurados pela AT e pela Segurança Social. 

 Despacho n.º 510/2020-XXII-SEAAF, de 17/12 - Determinações relativas ao regime de 

limitação extraordinária de pagamentos por conta de IRC para 2020 e à 

regulamentação do artigo 5.º da Lei n.º 29/2020, de 31 de julho. 

 Despacho n.º 451/2020-XXII do SEAAF, de 27/11 - Prazos de cumprimento voluntário 

de obrigações fiscais (manutenção da vigência dos pontos 5, 6 e 7 do Despacho SEAAF 

n.º 129/2020-XXII) 

 Despacho n.º 450/2020-XXII do SEAAF, de 27/11 - Isenção completa de IVA na 

aquisição de bens necessários para o combate à COVID-19 prevista no artigo 2. º da Lei 

n. º 13/2020, de 7 de maio, aplicável às operações realizadas entre 31 de outubro de 

2020 e 30 de abril de 2021 

 Despacho n.º 437/2020-XXII do SEAAF, de 09/11 - Calendário fiscal 2020/21: 

Ajustamento 

 Despacho n.º 415/2020-XXII do SEAAF, de 30/10 - Prorrogação do prazo da 

aplicabilidade dos benefícios fiscais previstos no Estatuto do Mecenato. 

 Despacho n.º 386/2020-XXII do SEAAF, de 12/10 - Prorrogacão do prazo para 

cumprimento voluntário de obrigações. 

 Despacho n.º 354/2020-XXII do SEAAF, de 11/09 - Pagamentos em prestações (IRS e 

IRC). 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ccipd@ccipd.pt
http://www.ccipd.pt/
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_SS_2021_01_08_suspensao_PEF.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_510_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_451_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_450_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_437_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_415_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_386_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_354_2020_XXII.pdf
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FORMAÇÃO NO CONTEXTO COVID-19 

 

 MEDIDA DE APOIO À FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM PERÍODOS DE REDUÇÃO OU 

SUSPENSÃO DO TRABALHO 

 

Apoiar os empregadores em situação de crise empresarial que necessitem de recorrer 

temporariamente à redução do período normal de trabalho ou à suspensão de contratos de 

trabalho, no âmbito de um plano de formação. 

Entidades empregadoras que tenham sede ou estabelecimento estável na Região Autónoma 

dos Açores, que tenham recorrido à redução temporária do período normal de trabalho ou à 

suspensão do contrato de trabalho, no quadro das disposições aplicáveis do Código do 

Trabalho, bem como os trabalhadores ao seu serviço. 

 

Clique aqui para aceder a mais informações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ccipd@ccipd.pt
http://www.ccipd.pt/
https://portaldoemprego.azores.gov.pt/public/mec
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INCENTIVOS AO INVESTIMENTO 

 

 COMPETIR+: DESENVOLVIMENTO LOCAL - ADAPTAÇÃO DAS PME AO CONTEXTO DA 

COVID-19 

Projetos promovidos por Micro, Pequenas ou Médias empresas (PME), destinados a adaptar as 

suas instalações às orientações emanadas pelas autoridades regionais, com o objetivo de 

reabrir os estabelecimentos e retomar a atividade, com despesas compreendidas entre os 

5.000 € e os 40.000 €. 

Desenvolvimento Local - DL4 -  Aviso Nº ACORES-53-2020-15 

Candidaturas abertas até 31/03/2021. Deverá acautelar os pontos 1 a 5 dos requisitos pré 

candidatura que se encontram no fundo da página. 

 COMPETIR+: INOVAÇÃO PRODUTIVA NO ÂMBITO DA COVID-19  

Medida de apoio para projetos que visem a produção de bens e serviços relevantes para o 

combate à COVID-19, com despesas compreendidas entre os 15.000 € e os 500.000 €. 

Inovação Produtiva - Aviso Nº ACORES-53-2020-16 

Candidaturas abertas até 31/03/2021. Deverá acautelar os pontos 2 a 5 dos requisitos pré 

candidatura que se encontram no fundo da página. 

 COMPETIR+: INOVAÇÃO PRODUTIVA NO ÂMBITO DA COVID-19  

Medida de apoio para projetos que visem a produção de bens e serviços relevantes para o 

combate à COVID-19, com despesas compreendidas entre os 15.000 € e os 500.000 €. 

Inovação Produtiva - Aviso Nº ACORES-53-2020-16 

Candidaturas abertas até 31/03/2021. Deverá acautelar os pontos 2 a 5 dos requisitos pré 

candidatura que se encontram no fundo da página. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ccipd@ccipd.pt
http://www.ccipd.pt/
http://poacores2020.azores.gov.pt/candidaturas/aviso-no-acores-53-2020-15/
http://poacores2020.azores.gov.pt/candidaturas/aviso-no-acores-53-2020-16/
http://poacores2020.azores.gov.pt/candidaturas/aviso-no-acores-53-2020-16/
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MORATÓRIAS 

 

 MORATÓRIA DE CRÉDITO 

Moratória, até 31 de março de 2021, que prevê a proibição da revogação dos contratos de 

crédito, a prorrogação ou suspensão dos créditos até fim deste período. O acesso à moratória 

tem de ser requerido à instituição financeira. 

Regime das garantias pessoais do Estado para acautelar situações de emergência económica 

nacional causadas por circunstâncias excecionais e temporárias. 

Temporariamente facilitada, quando verificados determinados pressupostos, a prestação de 

concessão de garantias por parte de sociedades de garantia mútua. 

Clique aqui para aceder ao resumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ccipd@ccipd.pt
http://www.ccipd.pt/
http://www.ccipd.pt/wp-content/uploads/moratoria.pdf
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MEDIDAS EXCECIONAIS 

 DIFERIMENTO DA OBRIGAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS RELATIVAS 

A INCENTIVO REEMBOLSÁVEL CONCEDIDO NO ÂMBITO DOS SISTEMAS DE INCENTIVO 

COMPETIR+ E SIDER. 

Diferir, por um período de seis meses, a obrigação de devolução das prestações vincendas até 

30 de junho de 2021, relativas a incentivo reembolsável concedido no âmbito do: 

I. Competir+, Subsistema para o Fomento da Base Económica de 

Exportação. 

II. Competir+, Subsistema de Incentivos para o Desenvolvimento Local. 

III. SIDER, Subsistema de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo. 

IV. SIDER, Subsistema para o Desenvolvimento do Turismo. 

Consulte aqui a publicação oficial. 

 PROGRAMA DE APOIO À ADAPTAÇÃO DAS EMPRESAS AO CONTEXTO DA COVID-19 

Apoia projetos que visem cumprir com as condições indicadas pela autoridade de saúde para a 

retoma da atividade, como sejam, a instalação de barreiras de proteção, aquisição de 

dispositivos, equipamentos de proteção individual (incluindo vestuário e equipamento de 

proteção), alteração do layout de funcionamento, comércio eletrónico, entre outros, com 

despesas compreendidas entre os 500 € e 5.000 €. 

ADAPTAR AÇORES - Aviso Nº ACORES-53-2020-08 - Candidaturas abertas até 31/03/2021 

 PROGRAMA DE APOIO À RESTAURAÇÃO E HOTELARIA PARA A AQUISIÇÃO DE 

PRODUTOS AÇORIANOS  

Programa criado com o intuito de estimular o setor produtivo regional e, por outro lado, 

incrementar a utilização dos produtos marcadamente açorianos na confeção de pratos típicos 

regionais, sem prejuízo da qualidade e da inovação que importa sempre implementar.  

Entre outros, apoia em 30% a aquisição de produtos marca açores 

Consulte aqui a publicação oficial em vigor. 

 PROGRAMA DE APOIO À ADAPTAÇÃO DAS EMPRESAS AO CONTEXTO DA COVID-19 II 

Foi criado com o objetivo de auxiliar as empresas regionais perante a necessidade de 

incorrerem em despesas acrescidas para se ajustarem às regras de funcionamento. 

 

Consulte o resumo da medida aqui 

mailto:ccipd@ccipd.pt
http://www.ccipd.pt/
http://www.ccipd.pt/wp-content/uploads/2021/03/Diferimento%20Competir%20e%20SIDER.pdf
http://poacores2020.azores.gov.pt/candidaturas/aviso-n-o-acores-53-2020-08/
http://www.ccipd.pt/wp-content/uploads/2021/04/Programa%20de%20Apoio%20%C3%A0%20Restaura%C3%A7%C3%A3o%20e%20Hotelaria%20para%20a%20Aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Produtos%20A%C3%A7orianos.pdf
http://www.ccipd.pt/wp-content/uploads/2021/01/PROGRAMA%20DE%20APOIO%20%C3%80%20ADAPTA%C3%87%C3%83O%20DAS%20EMPRESAS%20-COVID19-II.pdf

