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Assunto: Medidas de Apoio às Empresas 
 
Caro Associado, 
 
Relembramos as medidas aprovadas pelo Governo Regional dos Açores para apoio à sua empresa neste momento de 
constrangimento económico: 
 
•  Linha de Crédito Açores Investe 
Linha de Crédito de 40 milhões de euros destinada ao reforço de fundo de maneio ou dos capitais permanentes e a 
investimento novo em activos fixos corpóreos ou incorpóreos. As empresas ao aderirem a esta linha beneficiam de 
bonificação da taxa de juro e da comissão de garantia.   
 
•  Linha de Apoio à Reestruturação de Dívida Bancária 
Linha de Crédito de 100 milhões de euros destinada à reestruturação da dívida bancária existente nas empresas à 
data de 31 de Outubro de 2008. Com uma bonificação no spread, esta operação terá de resultar numa diminuição 
dos encargos financeiros da empresa a curto e médio prazo. 
 
•  Programa de Manutenção de Postos de Trabalho 
Destinado às empresas com dificuldades na manutenção dos postos de trabalho e acesso ao crédito das instituições 
bancárias, este programa consiste na atribuição de um empréstimo reembolsável, sem juros, para pagamento de 
salários e contribuições à Segurança Social. 
 
•  Programa de Valorização Profissional 
Programa dirigido ao sector do Turismo que visa qualificar os trabalhadores em momentos de baixa actividade eco-
nómica motivada por razões de sazonalidade. Neste âmbito, mediante suspensão do contrato de trabalho e coloca-
ção do trabalhador em acções de formação, a compensação retributiva é garantida em 70% pela Segurança Social e 
os restantes 30% pelo Fundo Regional de Emprego. 
 
•  Alteração do Regime do Sistema de Incentivos para o Desenvolvimento Regional dos Açores (SIDER) 
Esta alteração visa potenciar respostas mais céleres e adequadas à promoção do investimento privado, permitindo, 
após a assinatura do contrato de concessão de incentivos, recorrer aos mecanismos de antecipação ou adiantamento 
do pagamento do subsídio. 
 
Para esclarecimentos mais detalhados pode contactar os serviços da CCAH ou consultar a legislação aplicável através 
dos links http://www.ccah.eu/legislacao/index.php e http://www.ccah.eu/incentivos/index.php?seccao=1 
 
Com os melhores cumprimentos, 
A Direcção. 


