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Mecanismo de Apoio ao Incremento dos Salários – MAIS 

Objetivos 

 
- O MAIS é uma medida de apoio na área do emprego, 
adotada em contexto de inflação, que visa incentivar e 
apoiar o aumento do valor da retribuição base dos 
trabalhadores por conta de outrem na Região Autónoma 
dos Açores, através da atribuição dos seguintes apoios 
financeiros: 
a) Apoio ao Incremento do Salário Médio; 
b) Apoio ao Aumento da Retribuição Mínima Mensal 
Garantida na Região Autónoma dos Açores. 
 

Destinatários 

 
- Entidades empregadoras de natureza privada, 
incluindo as do sector social, com sede ou 
estabelecimento estável na Região Autónoma dos 
Açores. 
 

Requisitos das 
entidades 
empregadoras 

 
1 - Podem candidatar-se à presente medida, as 
entidades empregadoras que, cumulativamente, reúnam 
os requisitos seguintes: 
a) Estejam regularmente constituídas e devidamente 
registadas; 
b) Cumpram com as disposições legais inerentes ao 
exercício da atividade, nomeadamente em matéria de 
licenciamento, quando aplicável; 
c) Possuam a situação contributiva e tributária 
regularizadas perante a Segurança Social e a Autoridade 
Tributária Aduaneira; 
d) Não se encontrem em situação de incumprimento no 
que respeita a apoios comunitários, nacionais ou 
regionais, independentemente da sua natureza e 
objetivos, designadamente os relativos a emprego e 
qualificação; 
e) Disponham de um sistema de contabilidade 
organizada ou simplificada, de acordo com o legalmente 
exigido; 
f) Não tenham pagamentos de salários em atraso; 
g) Cumpram as disposições de natureza legal ou 
convencional, aplicáveis no âmbito do direito do trabalho. 
2 - A observância dos requisitos previstos no número 
anterior é exigida no momento da apresentação da 
candidatura e enquanto durarem as obrigações 
decorrentes da concessão do apoio. 
3 - Salvo quanto ao disposto na alínea c) do n.º 1, a prova 
quanto ao cumprimento dos requisitos é feita mediante 
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declaração do empregador, na qual este se compromete 
a não prestar falsas declarações. 
 

Apoio Financeiro 

 
1 - O MAIS consiste num apoio financeiro destinado a 
incentivar e a compensar o aumento do valor da 
retribuição base dos trabalhadores por conta de outrem 
na Região Autónoma dos Açores, nos seguintes termos: 
a) Apoio ao Incremento do Salário Médio – é atribuído 
um apoio financeiro de 174,00 € por trabalhador, a tempo 
completo, sempre que se verifique que as empresas 
apresentam, em janeiro de 2023, um aumento do salário 
médio dos trabalhadores da empresa igual ou superior a 
5,8% em relação à medida salarial registada em 
dezembro de 2022; ou 
b) Apoio ao aumento da RMMG na RAA – é atribuído um 
apoio financeiro de 174,00 € por trabalhador, a tempo 
completo, quando se verifique, através da declaração de 
remunerações relativa ao mês de dezembro de 2022, 
que o trabalhador auferia uma retribuição base com um 
valor inferior à RMMG na RAA em 2023. 
2 - Entende-se por salário médio a retribuição base 
média dos trabalhadores, a tempo completo, que 
constem do comprovativo das contribuições para a 
segurança social nos meses de referência indicados na 
alínea a) do n.º 1. 
3 - O apoio a que se refere o n.º 1 tem o limite máximo 
de 50.000,00 €, por entidade empregadora. 
 

Manutenção do nível 
de emprego 

 
1 - As entidades que beneficiem do MAIS, são obrigadas 
a manter o nível de emprego registado em janeiro de 
2023 até ao final do ano civil de 2023. 
2 - Para efeitos de verificação do dever de manutenção 
do nível de emprego, não relevam as situações 
seguintes: 
a) Variação do nível de emprego decorrente de 
impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva, 
quer do trabalhador em prestar o seu trabalho, quer do 
empregador em recebê-lo; 
b) Reforma do trabalhador, por velhice ou invalidez; 
c) Despedimento do trabalhador com justa causa 
promovido pela entidade empregadora; 
d) Denúncia de contrato de trabalho por iniciativa do 
trabalhador; 
e) Outras situações relativas a sócios que deixem de 
constar da declaração de remunerações entregue na 
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Segurança Social, a comprovar pela entidade 
empregadora. 
 

Pagamento do apoio 

 
- O pagamento do apoio é efetuado de uma só vez, após 
aprovação da candidatura e respetiva publicitação do 
Despacho de concessão do apoio publicado em Jornal 
Oficial, estando sujeito à verificação dos requisitos das 
entidades empregadoras e ao cumprimento do dever de 
manutenção do nível de emprego. 
 

Candidaturas 

 
- Candidaturas abertas de 11 a 28 de fevereiro de 
2023. 
 

Outros apoios 

 
- O apoio financeiro pode ser cumulado com outros 
apoios ao emprego aplicável ao mesmo posto de 
trabalho. 
 

Legislação aplicável 

 
- Resolução do Conselho do Governo n.º 23/2023 de 10 
de fevereiro de 2023. 
 

Site(s)  
 
- https://emprego.azores.gov.pt/ 
 

Entidade responsável 

 
Direção Regional de Qualificação Profissional e 
Emprego / RIAE da Ilha Terceira 
 

Contatos 

 
296 308 000 ou empregojovem@azores.gov.pt 
 
295 215 135 ou riae.terceira@azores.gov.pt 
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