
1 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Considerando que o setor do turismo tem registado um abrandamento significativo na sua atividade, 

como consequência do menor número de turistas que procuram a Região Autónoma dos Açores na 

atual situação de pandemia, o Governo Regional dos Açores tem procurado adotar medidas que mi-

nimizem os efeitos na rentabilidade das empresas do setor, assegurando a manutenção de postos de 

trabalho. Nesse sentido, foi lançado o Programa de apoio aos custos operacionais das empresas do 

setor do turismo, com o objetivo de diminuir os custos fixos das empresas regionais do setor do 

turismo.  

 

 

 

BENEFICIÁRIOS 

 

Empresas, com sede ou com estabelecimento estável na Região Autónoma dos Açores, existentes 

a 31 de março de 2020, e que desenvolvam uma atividade no âmbito do setor do turismo enquadrada 

na seguinte lista de CAE: 

 55 – Alojamento 

 56 – Restauração e bebidas 

 771 – Aluguer de equipamentos de transporte 

 79 – Agências de viagens, operadores turísticos e guias turísticos 

 90, 91 e 932 – Recreação e lazer e outros serviços de turismo 

 

 

 

CONDIÇÕES DE ACESSO 

 

 Apresentar uma quebra igual ou superior a 50% na média da faturação dos meses de 

julho e agosto de 2020, em relação à média do período homólogo do ano anterior, dis-

ponibilizando documentação necessária para o efeito; 

o Caso a empresa não tenha registo de atividade nos meses de julho e agosto de 

2019, deverá ser efetuada a comparação com os dois primeiros meses seguintes 

em que esta comparação seja possível; 

o No caso de empresas criadas a partir de janeiro de 2020, não se aplica esta con-

dição de acesso. 

 

PROGRAMA DE APOIO AOS CUSTOS 
OPERACIONAIS DAS EMPRESAS DO 

SETOR DO TURISMO - AÇORES 
 

- Informação e condições de acesso -  
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DOTAÇÃO GLOBAL 

 

10 milhões de euros. 

 

 

 

MONTANTE DO APOIO 

 

Incentivo não reembolsável: 

 A taxa de incentivo a atribuir é de 75% das despesas elegíveis; 

 O valor máximo de apoio por empresa é de 125 mil euros e por grupo de empresas é de 500 

mil euros; 

 O montante anual de auxílio por beneficiário, respeitante a todos os regimes de auxílio ao 

funcionamento das empresas previstos, não pode exceder, com base nos resultados de 2019, 

as seguintes percentagens: 

o 35% do valor acrescentado bruto gerado anualmente pelo beneficiário na região dos 

Açores; 

o 40% dos custos anuais de mão-de-obra suportados pelo beneficiário na região dos 

Açores; 

o 30% do volume anual de negócios do beneficiário realizado na região dos Açores. 

 

 

 

DESPESAS ELEGÍVEIS  

 

São elegíveis os seguintes gastos, relativos à atividade turística desenvolvida pela empresa, cujo do-

cumento justificativo possua data de emissão entre 1 de julho de 2020 e 31 de março de 2021: 

 Eletricidade; 

 Água; 

 Vigilância e segurança; 

 Rendas e alugueres; 

 Seguros; 

 Comunicações. 

 

A título excecional, poderão ser aceites os gastos faturados fora do período entre 1 de julho de 2020 

e 31 de março de 2021, quando os mesmos tenham sido efetuados dentro desse período, sendo o 

cálculo da comparticipação efetuado de forma proporcional. 

 

Para cada tipologia de gasto acima referida, o valor elegível mensal tem o limite máximo correspon-

dente à média do valor relativo aos meses de abril e maio de 2020 ou do valor proporcional para os 

gastos relativos a estes meses, mas que não foram faturados. 
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Não são elegíveis: 

 Montantes respeitantes ao valor do IVA; 

 Gastos sem fatura; 

 Gastos cuja fatura não identifique que o estabelecimento relativo à atividade turística per-

tence à empresa ou é por ela explorado.  

 

 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

 Primeiro pagamento: efetuado após aprovação da candidatura, com base nos gastos incor-

ridos relativos aos meses de abril, maio e junho de 2020; 

 Segundo pagamento: os gastos relativos ao trimestre de julho a setembro de 2020 devem 

ser apresentados num segundo pedido de pagamento, a submeter até 31 de dezembro de 

2020. Ao valor apurado é deduzido o montante calculado para efeitos do primeiro paga-

mento; 

 Terceiro pagamento: os gastos relativos ao trimestre de outubro a dezembro de 2020 de-

vem ser apresentados num terceiro pedido de pagamento, a submeter até 31 de março de 

2021; 

 Quarto pagamento: os gastos relativos ao trimestre de janeiro a março de 2021, devem ser 

apresentados num quarto pedido de pagamento, a submeter até 30 de junho de 2021. 

 

 

 

OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS 

 

 Manter mensalmente, até 31 de março de 2021, o nível de emprego, com base no nú-

mero médio de postos de trabalho constante das folhas de remunerações de janeiro e 

fevereiro de 2020; 

 As empresas que mantenham pelo menos 90% do nível de emprego, calculado nos ter-

mos do ponto anterior, terão direito a 50% do valor do apoio calculado, para todo o pe-

ríodo; 

 Para efeitos de manutenção do nível de emprego não são consideradas: 

o as cessações de contratos de trabalho por motivo de invalidez, de reforma por 

velhice, por falecimento ou por despedimento por facto imputável ao trabalha-

dor, nem as relativas a sócios que deixem de constar da declaração de remune-

rações entregue na Segurança Social; 

o as cessações ou não renovações do contrato de trabalho por iniciativa do traba-

lhador; 

 Cumprir com as obrigações legais, designadamente as fiscais e as relativas à Segurança 

Social. 
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PRAZO DE CANDIDATURA 

 

O prazo para a apresentação de candidaturas decorre entre 5 de setembro e 31 de dezembro de 

2020. 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

 

 O formulário de candidatura está disponível em http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entida-

des/vp-draic/textoTabela/Apoios_SurtoCOVID19.htm  

 As candidaturas devem ser remetidas para a Direção Regional de Apoio ao Investimento e à 

Competitividade (DRAIC), através do e-mail draic@azores.gov.pt  

 

 

 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

Resolução do Conselho do Governo n.º 235/2020, de 4 de setembro de 2020, retificada pela Decla-

ração de Retificação n.º 13/2020, de 7 de setembro de 2020 

http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/vp-draic/textoTabela/Apoios_SurtoCOVID19.htm  

 

 

 

 

 

AHRESP – DFE/AS – 11.set.2020 

http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/vp-draic/textoTabela/Apoios_SurtoCOVID19.htm
http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/vp-draic/textoTabela/Apoios_SurtoCOVID19.htm
mailto:draic@azores.gov.pt
http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/vp-draic/textoTabela/Apoios_SurtoCOVID19.htm

