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Assunto: NOVAS MEDIDAS DE APOIO ÀS EMPRESAS 
  
Caro Associado, 
  
Foi publicado, em Jornal Oficial no dia 26 de Maio, um novo conjunto de medidas do Governo Regional, com 
objectivo de “consolidar a sustentabilidade económica da Região e do rendimento disponível das famílias aço-
reanas”. Pode consultar as regras de acesso e de funcionamento na legislação oficial, disponível no site da 
CCAH, em http://www.ccah.eu/legislacao/index.php. As medidas aprovadas são: 
 
a) Reforço em 40 milhões de euros da linha de apoio à reestruturação de dívida bancária das empresas; 
 
b) Criar uma linha de crédito às empresas com sede nos Açores, até 20 milhões de euros, destinada à liquida-
ção de dívidas a terceiros comprovadas por documento legal emitido até 30 de Abril de 2009; 
 
c) Criar o Programa de Qualificação Empresarial de modo a qualificar activos que estejam abrangidos pelas 
medidas de redução do período normal de trabalho e com acções de formação profissional que representem 
entre 30% e 50% da duração de trabalho semanal prevista; 
 
d) Apresentar uma proposta de decreto legislativo regional que aprova a redução de 5 para 3 anos do prazo 
de eficácia das garantias bancárias das empresas que efectuam obras para a administração regional; 
 
e) Criar o programa de apoio à aquisição de habitação que visa proporcionar o financiamento, através de 
empréstimo, de até 20%, do valor do custo de aquisição da habitação e delegar na Sociedade de Promoção 
e Reabilitação de Habitação e Infra-Estruturas, S.A (SPRHI) a implementação do respectivo programa; 
 
f) Aprovar o regulamento de compra de 390 habitações e delegar na SPRHI a execução do respectivo procedi-
mento concursal; 
 
g) Aprovar o regulamento de atribuição de 390 moradias e delegar na SPRHI a execução do procedimento; 
 
h) Definir que os auxílios de minimis passam a ter um limite de 500.000 euros por empresa, durante um 
período de três exercícios financeiros; 
 
i) Autorizar a regularização das dívidas à Segurança Social, no âmbito da legislação em vigor, no prazo de 36 
e 60 meses, consoante o montante em dívida. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
A Direcção. 




