
 

 

 

N/Ref. 27/17                         Angra do Heroísmo, Março de 2017 

 

Assunto: PROGRAMA DE APOIO À RESTAURAÇÃO E HOTELARIA PARA AQUISIÇÃO DE 

PRODUTOS REGIONAIS. 

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação da Portaria nº 26/2017, de 20 de Fevereiro, 

publicado no Jornal Oficial, I Série, n.º 16, de 20 de Fevereiro de 2017, que vem alterar o 

Programa de Apoio à Restauração e Hotelaria para a Aquisição de Produtos Regionais.  

 

Relembramos que o presente programa tem como principal objectivo a promoção da 

competitividade e inovação no sector da restauração e hotelaria açoriana, através da utilização 

de produtos com o selo “Marca Açores”. Os produtos reconhecidos para o devido efeito, 

encontram-se devidamente identificados no catálogo da “Marca Açores”, publicado no portal 

(www.marcaacores.pt).  

Como principais alterações ao presente programa destacamos:  

- Passam a ser abrangidos pelo presente programa apenas os produtos regionais devidamente 

reconhecidos , 

no portal www.marcaacores.pt.  

- E

-se nos 20%, enquanto para as restantes continua a manter-se a 

taxa de apoio nos 10%.  

Relembramos ainda que podem beneficiar do Programa constante na presente portaria, os 

empresários em nome individual, os estabelecimentos individuais de responsabilidade 

limitada, as sociedades comerciais e as cooperativas, que exerçam na Região actividades de 

alojamento ou restauração, e, que estejam legalmente constituídas, que disponham de 

contabilidade organizada e estejam regularizadas perante a administração fiscal e segurança 

social. 

http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2017/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+16+de+20+de+Fevereiro+de+2017/Portaria+N%C2%BA+26+de+2017.htm
http://www.marcaacores.pt/


 

 

 

O apoio financeiro não pode exceder anualmente o montante de €5.000,00 por 

estabelecimento, até ao montante máximo anual de €15.000,00 por empresa. 

  

As candidaturas são apresentadas nos serviços da entidade gestora ou nos Serviços de Ilha do 

departamento governamental competente em matéria de competitividade empresarial. O 

modelo de formulário encontra-se disponível no portal do Governo Regional 

(www.azores.gov.pt).  

 

A entidade responsável pela gestão do Programa de Apoio à Restauração e Hotelaria para a 

Aquisição de Produtos Açorianos é a Direção Regional de Apoio ao Investimento e à 

Competitividade, que poderá ter a colaboração das inspecções regionais com competência em 

matéria de actividades económicas e de turismos. 

Esta circular não dispensa a leitura do referido diploma que poderá consultar em 

www.azores.gov.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1489665031.pdf.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

 

http://www.azores.gov.pt/
http://www.azores.gov.pt/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1489665031.pdf

