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OBJETIVO 

 

O Programa APOIAR.PT Açores Nov 2021 – Jan 2022 é uma medida excecional, no contexto atual de 

pandemia COVID-19, com o objetivo de apoiar a liquidez das empresas dos Açores relativamente 

aos resultados obtidos no período compreendido entre 1 de novembro de 2021 e 31 de janeiro de 

2022. 

 

 

BENEFICIÁRIOS 

 

Micro, pequenas e médias empresas, com sede na Região Autónoma dos Açores, que desenvolvam 

atividade enquadrada na lista de CAE definidas em regulamento, entre as quais se incluem as CAE 

1071: Panificação e pastelaria, 55: Alojamento e 56: Restauração e similares. 

 

 

CONDIÇÕES DE ACESSO 

 

 Estar legalmente constituído e em efetiva atividade a 1 de janeiro de 2020; 

 Desenvolver atividade económica principal inserida na lista de CAE definidas em regula-

mento, entre as quais se incluem as CAE 1071: Panificação e pastelaria, 55: Alojamento e 

56: Restauração e similares, e encontrar-se em atividade; 

 Não ter sido objeto de um processo de insolvência e não ter beneficiado dos auxílios de 

emergência ou auxílios à reestruturação; 

 No caso das médias empresas, possuir capitais próprios positivos à data de 31 de dezem-

bro de 2019, exceto no caso de empresas que tenham iniciado a atividade a partir de 1 de 

janeiro 2019, ou demonstrem evidências de capitalização, através de novas entradas de ca-

pital (capital social, incorporação de suprimentos e/ou prestações suplementares de capital) 

validadas por contabilista certificado, que permita anular o valor negativo dos capitais pró-

prios existentes a 31 de dezembro de 2019; 

 Dispor da Certificação Eletrónica que comprova o estatuto de micro, pequena ou média 

empresa, emitida pelo IAPMEI; 

 Declarar uma diminuição da faturação comunicada à Autoridade Tributária (AT) no sistema 

e-Fatura de, pelo menos, 25%, no período de 1 de novembro de 2021 a 31 de janeiro de 

2022, face ao período de 1 de novembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020. No caso de em-

presas que iniciaram atividade após 1 de novembro de 2019, declarar uma diminuição da 

faturação média mensal comunicada à AT no sistema e-Fatura de, pelo menos, 25%, no pe-

ríodo de 1 de novembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022, face à média mensal do período 
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de atividade decorrido até 29 de fevereiro de 2020, considerando apenas os meses civis 

completos; 

 Apresentar declaração subscrita por contabilista certificado responsável pela contabilidade 

da empresa, na qual conste o apuramento da diminuição registada na faturação da empresa; 

 Ter a situação tributária e contributiva regularizada perante a AT e a Segurança Social. 

 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL 

 

O montante global do programa corresponde a 5 milhões de euros. 

 

 

MONTANTE DO APOIO 

 

Os apoios são atribuídos sob a forma de subvenção não reembolsável. O montante do apoio a atri-

buir corresponde a 20% da diminuição da faturação da empresa, com o limite máximo de 5 mil euros 

para microempresas, 20 mil euros para pequenas empresas e 50 mil euros para médias empresas. 

 

No caso das micro e pequenas empresas que declarem uma diminuição da faturação superior a 

50%, o montante do apoio a atribuir corresponde a 40% da diminuição da faturação da empresa, 

com o limite máximo de 12 mil euros para microempresas e de 48 mil euros para pequenas empre-

sas. 

 

 

PAGAMENTO DO APOIO 

 

O apoio a atribuir é processado num único pagamento, no montante equivalente à totalidade do 

incentivo aprovado. 

 

 

OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS 

 

Desde a data de candidatura até 31 de julho de 2022, o beneficiário não pode: 

 Distribuir lucros e dividendos, sob qualquer forma, nomeadamente a título de levantamento 

por conta; 

 Fazer cessar contratos de trabalho ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo, 

de despedimento por extinção do posto de trabalho, ou de despedimento por inadaptação, 

nem iniciar os respetivos procedimentos; 

 Cessar a atividade. 
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APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

 

As candidaturas ao presente Programa são submetidas através de formulário eletrónico, disponível 

no Balcão 2020, até 30 de abril de 2022. 

 

 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

Resolução do Conselho do Governo n.º 15/2022 de 23 de fevereiro de 2022  
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