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OBJETIVO 

 

No contexto da pandemia COVID-19, e reconhecendo que as empresas incorrem em custos 

acrescidos na adaptação das suas instalações às orientações de segurança emitidas pelas autoridades 

regionais, o Governo Regional dos Açores lançou um apoio financeiro a fundo perdido às pequenas 

e médias empresas (PME), destinado a minorar os custos na retoma da atividade. 

 
 
 

BENEFICIÁRIOS 

 

PME da região Autónoma dos Açores de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica e 

cooperativas, que se proponham desenvolver projetos que satisfaçam as condições impostas pela 

autoridade de saúde para a retoma da atividade económica. 

 

 

 

CONDIÇÕES DE ACESSO DOS BENEFICIÁRIOS 

 

 Possuírem a dimensão de PME; 

 Estarem legalmente constituídas a 1 de março de 2020; 

 Cumprirem as condições legais necessárias ao exercício da atividade no estabelecimento 

objeto da candidatura; 

 Terem a situação tributária e contributiva regularizada perante a Administração Fiscal e 

a Segurança Social, incluindo a situação regularizada em matéria de reembolsos em 

projetos apoiados com cofinanciamento dos FEEI, comprovada até à celebração do 

termo de aceitação ou contrato de concessão de incentivos; 

 Possuírem, ou poderem assegurar até à aprovação da candidatura, os meios técnicos, 

físicos e financeiros e os recursos humanos necessários ao desenvolvimento da 

operação; 

 Não deterem nem terem detido capital numa percentagem superior a 50% em empresa 

que não tenha cumprido notificação para devolução de apoios no âmbito de uma 

operação apoiada por fundos europeus, pelo beneficiário ou pelo seu cônjuge, não 

separado de pessoas e bens, ou pelos seus ascendentes e descendentes até ao 1º grau, 

bem como por aquele que viva com o beneficiário em condições análogas às dos 

cônjuges; 

 Não ser uma empresa em dificuldade à data de 31 de dezembro de 2020, comprovado 

até à celebração do termo de aceitação ou contrato de concessão de incentivos; 
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 Declarar que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação, ainda 

pendente, na sequência de uma decisão anterior da Comissão que declara um auxílio 

ilegal e incompatível com o mercado interno; 

 Não ter encerrado a mesma atividade, ou uma atividade semelhante, no Espaço 

Económico Europeu nos dois anos que antecedem a data de candidatura ou que, à data 

de candidatura, tenha planos concretos para encerrar essa atividade no prazo máximo 

de dois anos após a conclusão da operação. 

 

 

 

CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE DOS PROJETOS 

 

 Ter asseguradas as fontes de financiamento e ser financiado pelo promotor com, pelo 

menos, 25% dos custos elegíveis, mediante recursos próprios ou através de 

financiamento externo, de uma forma que não inclua qualquer apoio financeiro público; 

 Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da atividade no estabelecimento 

objeto da candidatura, até à data de apresentação do pedido do saldo final, devendo à 

data de assinatura do termo de aceitação ser comprovado o início do respetivo processo 

de licenciamento; 

 Ter aprovados os projetos de arquitetura, os projetos de especialidades e as memórias 

descritivas do investimento, quando legalmente exigíveis, até à data de assinatura do 

termo de aceitação; 

 Ter uma duração máxima de execução de seis meses a contar da data da assinatura do 

termo de aceitação; 

 Demonstrar que visam contribuir para o cumprimento das condições definidas pelas 

autoridades regionais para a reabertura dos estabelecimentos e retoma da atividade, na 

sequência do surto pela COVID-19. 

  

 

 

DOTAÇÃO GLOBAL 

 

A dotação do Fundo FEDER afeta ao presente concurso é de 3,15 milhões de euros. 

 

 

 

MONTANTE DO FINANCIAMENTO  

 

Incentivo não reembolsável: 

 A taxa de incentivo a atribuir é de 70% das despesas elegíveis, incorridas a partir de 18 de 

março e compreendidas entre 5 mil euros e 40 mil euros; 
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 Para efeitos do cálculo do montante das despesas elegíveis, apenas são considerados os 

valores que correspondam aos custos médios do mercado para a respetiva tipologia de 

despesa, sendo deduzido o imposto sobre o valor acrescentado (IVA). 

 

Cada estabelecimento apenas pode ser objeto de apoio uma única vez. No caso de beneficiários que 

explorem diversos estabelecimentos, o valor máximo de investimento elegível a apoiar por 

beneficiário é de 120 mil euros, podendo integrar vários estabelecimentos numa única candidatura. 

 

 

 

DESPESAS ELEGÍVEIS  

 

Os ativos devem ser exclusivamente utilizados nos estabelecimentos beneficiários, ser amortizáveis 

e serem adquiridos em condições de mercado a terceiros não relacionados com o adquirente. São 

consideradas despesas elegíveis: 

 obras de adaptação dos estabelecimentos, desde que diretamente relacionadas com as 

exigências e boas práticas indicadas pelas autoridades regionais, necessárias à retoma da 

atividade, na sequência do surto pela COVID-19, nomeadamente alterações de layout 

com vista a uma correta movimentação de pessoas e mercadorias, isolamento físico de 

espaços de produção ou de venda ou prestação de serviços, até ao limite de 40% das 

despesas elegíveis; 

 aquisição de máquinas e equipamentos que se mostrem necessários para o cumprimento 

de novos métodos de trabalho; 

 aquisição e instalação de equipamentos de higienização e de dispensa automática de 

desinfetantes; 

 aquisição de materiais destinados à separação de fornecedores e clientes; 

 aquisição e instalação de sistemas de ventilação, exaustão e climatização; 

 aquisição de serviços de consultoria especializada com vista à adaptação do modelo de 

negócio aos novos desafios no contexto pós COVID-19, até ao limite de 5% das despesas 

elegíveis. 

 

Não são elegíveis as despesas com: 

 aquisição de terrenos; 

 aquisição de edifícios; 

 aquisição de bens em estado de uso; 

 trespasses e direitos de utilização dos espaços; 

 fundo de maneio; 

 juros durante a construção; 

 trabalhos para a própria empresa; 

 despesas de funcionamento da empresa; 

 bens que se destinem unicamente a substituição ou reposição; 

 todas as rubricas de investimento que não apresentem justificação ou relevante 

importância para o desenvolvimento do projeto. 
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

Os promotores são responsáveis pela apresentação dos pedidos de pagamento, sendo 

apresentados três pedidos de pagamento: 

 

 Dois pedidos intercalares, cada um correspondente a 40% da despesa elegível, que 

podem ser efetuados na modalidade de adiantamento contra a apresentação de faturas. 

o No caso de adiantamento, no prazo de 15 dias úteis após a transferência relativa 

ao pagamento do apoio, o beneficiário deve apresentar comprovativos do 

pagamento das respetivas faturas; 

 

 Um pedido final correspondente aos restantes 20%, que deve ser apresentado no prazo 

máximo de 30 dias úteis a partir da data de conclusão da operação. 

 

 

 

OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS 

 

 Executar as operações nos termos, prazos e condições em que foram aprovados; 

 Permitir o acesso aos locais de realização das operações e àqueles onde se encontrem os 

elementos e documentos necessários ao acompanhamento e controlo do projeto 

aprovado; 

 Conservar os documentos relativos à realização da operação, sob a forma de documentos 

originais ou de cópias autenticadas, durante três anos; 

 Proceder à publicitação dos apoios, em conformidade com o disposto na legislação 

europeia e nacional aplicável; 

 Manter as condições legais necessárias ao exercício da atividade, nomeadamente quanto 

à situação em matéria de licenciamento; 

 Repor os montantes indevidamente recebidos e cumprir as sanções administrativas 

aplicadas; 

 Manter a situação tributária e contributiva regularizada perante a administração fiscal e 

a segurança social, a qual é aferida até ao momento de assinatura do termo de aceitação 

ou de outorga do contrato, bem como na altura do pagamento dos apoios; 

 Assegurar o fornecimento de elementos necessários às atividades de monitorização e de 

avaliação das operações e participar em processos de inquirição relacionados com as 

mesmas; 

 Adotar comportamentos que respeitem os princípios da transparência, da concorrência 

e da boa gestão dos dinheiros públicos, de modo a prevenir situações suscetíveis de 

configurar conflito de interesses, designadamente nas relações estabelecidas entre os 

beneficiários e os seus fornecedores ou prestadores de serviços; 

 Comunicar à Autoridade de Gestão (AG) qualquer alteração ou ocorrência que ponha em 

causa os pressupostos relativos à aprovação do projeto; 



5 
 

 Afetar o projeto à atividade e à localização geográfica durante um período mínimo de 

três anos, contado a partir da data de conclusão da operação, quando envolverem 

despesas em capital fixo; 

 Não alienar ou onerar, a qualquer título, o empreendimento ou equipamento a que 

respeita o projeto, nem ceder ou cessar a sua exploração ou utilização, sem autorização 

prévia da AG; 

 Constituir conta bancária específica para onde são movimentados, em exclusivo, todos 

os recebimentos e pagamentos respeitantes à execução do projeto de investimento; 

 Cumprir os normativos legais em matéria de ambiente, igualdade de oportunidades e de 

contratação pública, relativamente à execução do projeto; 

 Não prestar falsas declarações. 

 

 
 

PRAZO DE CANDIDATURA 

 

O prazo para a apresentação de candidaturas decorre entre 26 de junho de 2020 e 31 de março de 

2021. 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

 

 É efetuada via Balcão 2020, através de formulário eletrónico disponibilizado na 

plataforma do Sistema de Incentivos às empresas do PT2020; 
 

 É indispensável que o beneficiário tenha efetuado o registo e autenticação no Balcão 

2020. Com essa autenticação é criada uma área reservada na qual o beneficiário poderá 

contar com um conjunto de funcionalidades que lhe permitem comunicar com o 

sistema, nomeadamente informação sobre a situação da candidatura, resposta a 

pedidos de elementos e submissão dos pedidos de pagamento. 

 

 

 

PROCEDIMENTOS E PRAZOS DE DECISÃO 

 

 A decisão fundamentada sobre as candidaturas é proferida pela AG do Programa 

Operacional Açores 2020, no prazo de 15 dias; 

 A aceitação da decisão da concessão do incentivo é feita mediante a assinatura do termo 

de aceitação, no prazo máximo de 30 dias úteis, podendo para esse efeito utilizar o 

Cartão do Cidadão ou Chave Móvel Digital, com recurso ao Sistema de Certificação de 

Atributos Profissionais. Implica um registo prévio em 

https://www.autenticacao.gov.pt/a-autenticacao-de-profissionais . 

https://www.autenticacao.gov.pt/a-autenticacao-de-profissionais
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MAIS INFORMAÇÕES 

https://www.portugal2020.pt/content/acores-2020-apoia-adaptacao-das-empresas-no-contexto-

da-covid-19 
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