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RESUMO 

 

Em abril, o Governo Regional dos Açores lançou o Programa Açoriano de Apoio aos Empresários em 

Nome Individual, com o objetivo de minimizar as consequências da pandemia de COVID-19 na eco-

nomia da região e promover a manutenção do emprego e o rendimento dos empresários em nome 

individual e respetivos trabalhadores. Através deste Programa, os empresários em nome individual 

(ENI) que foram diretamente afetados pela pandemia recebem um apoio para se manterem em 

atividade, bem como para assegurar os seus postos de trabalho. O apoio concedido corresponde a 

120% da remuneração mínima mensal garantida na Região Autónoma dos Açores, deduzido do 

apoio recebido da Segurança Social no âmbito do Apoio Extraordinário à Redução da Atividade 

Económica. Considerando que a situação ainda não se encontra suficientemente estabilizada para 

que os ENI prossigam a sua atividade sem apoios, o Governo Regional dos Açores estendeu o período 

do apoio, devendo as candidaturas e respetivas renovações ser efetuadas até 31 de outubro.  

 

 

 

BENEFICIÁRIOS 

 

Relativamente aos ENI dos setores do alojamento e restauração, devem cumprir, cumulativamente, 

as seguintes condições: 

 ter, encerrado, total ou parcialmente, a sua atividade, por imposição das autoridades políti-

cas ou de saúde; ou registar uma redução do volume de negócios superior a 40%, ou de 20% 

no caso dos empresários localizados nas ilhas de Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Flores e 

Corvo, por referência ao mês anterior ou período homólogo; 

 não desenvolver qualquer outra atividade remunerada por conta de outrem. 

 

 

 

CONDIÇÕES DE ACESSO 

 

À data da candidatura, os beneficiários devem cumprir os seguintes requisitos: 

 estar regularmente constituído e devidamente registado; 

 preencher os requisitos legais exigidos para o exercício da atividade; 

 manter a atividade e os postos de trabalho, caso estes existam, até ao final de 2020; 

 ter as situações contributiva e tributária regularizadas perante a Segurança Social e a 

Autoridade Tributária Aduaneira; 
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 ter uma candidatura aprovada na Segurança Social no âmbito do Apoio à Redução Ex-

traordinária da Atividade Económica. 

 

 

 

MONTANTE DO APOIO 

 

O apoio é não reembolsável, atribuído por um mês, renovável até ao máximo de seis meses, e con-

siste no pagamento de 120% da remuneração mínima mensal garantida na Região Autónoma dos 

Açores, deduzido do apoio recebido da Segurança Social. 

 

 

 

OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS 

 

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

 Manter a sua atividade até 31 de dezembro de 2020; 

 Manter o nível de emprego – média do número de postos de trabalho constantes nas folhas 

de Segurança Social de janeiro e fevereiro de 2020 ou, caso tenha iniciado a atividade em 

fevereiro ou março de 2020, a média do número de postos de trabalho constantes na(s) úl-

tima(s) folhas de Segurança Social disponíveis. Para efeitos de manutenção do nível de em-

prego, não são consideradas: 

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

lhice, por falecimento ou por despedimento por facto imputável ao trabalhador, ou 

ainda por este ter sofrido de uma doença grave que o impossibilite de trabalhar, ter 

tido um acidente de onde resulte incapacidade ou por existir impedimento legal (por 

exemplo, perda de carteira profissional ou proibição de permanência no território 

nacional); 

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

dor. 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

 

 O formulário de candidatura e o termo de responsabilidade exigido estão disponíveis em 

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

VID19.htm  

 Os beneficiários deverão apresentar a sua candidatura e respetivas renovações até 31 de 

outubro de 2020, remetendo o respetivo formulário e cópia dos anexos exigidos para 

draic@azores.gov.pt  

 

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
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MAIS INFORMAÇÕES 

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

ção 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  
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