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MAJORAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE APOIOS A INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL E MISERICÓRDIAS DOS AÇORES 

 

A quem se destina a medida? 

Podem ser beneficiários da majoração em apreço as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social e as Misericórdias, com Contratos de Cooperação – Valor Cliente 

para as valências de Estruturas Residenciais Para Idosos, Lar Residencial e Serviços de 

Apoio ao Domicílio e de Casas de Acolhimento de Crianças e Jovens e Centros de 

Acolhimento Temporário, desde que tenham adotado um regime de funcionamento com 

“equipas em espelho” ou com “horários alargados”, ou ainda noutras formas de 

organização previstas no Plano de Contingência das Instituições, com vista ao aumento do 

nível de prevenção de infeção por COVID-19. 

 

Qual o apoio que posso receber? 

- No caso de Estruturas Residenciais Para Idosos, Lar Residencial e Serviços de Apoio ao 

Domicílio o apoio consiste na majoração em 60€ do valor mensal por utente, mediante 

existência comprovada da respetiva despesa.  

- No caso de Casas de acolhimento de Crianças e Jovens e Centos de Acolhimento 

Temporário o apoio consiste na majoração em 30€ do valor mensal por utente, mediante 

existência comprovada da respetiva despesa.  

 

Qual a data de produção de efeitos e de duração do apoio? 

Este apoio produz efeitos a 16 de março de 2020 e dura até dia 31 de julho. 

 

Quais as condições para a atribuição do apoio? 

O apoio é atribuído mediante apresentação de comprovativos das seguintes despesas:  

a) Aquisição de equipamento de proteção individual a saber:  

i) máscaras cirúrgicas;  

ii) luvas;  

iii) batas descartáveis ou equivalentes;  
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iv) viseiras ou equivalentes;  

v) manguitos e pantalonas ou outra proteção de calçado;  

vi) toucas ou equivalentes;  

vii) aventais descartáveis.  

b) Aquisição de materiais e produtos de higiene, limpeza e desinfeção; 

c) Acréscimo das remunerações de pessoal decorrentes, quer do pagamento de trabalho 

suplementar, quer de novas contratações, a desempenhar atividades em regime de 

funcionamento com “equipas em espelho” ou com “horários alargados”, ou ainda noutras 

formas de organização previstas no Plano de Contingência das Instituições, com vista ao 

aumento do nível de prevenção de infeção por COVID-19.  

 

Existe algumas despesas que são excluídas do apoio? 

As despesas referidas no ponto anterior não podem ter sido objeto de financiamento, 

total ou parcial, por qualquer outra entidade pública ou privada, designadamente, através 

de donativos, ou seja, para a mesma despesa não poderá haver duplicação de 

financiamento. 

 

Como é efetuada a candidatura? 

A apresentação de candidatura é efetuada mediante preenchimento de formulário 

específico a ser disponibilizado para o efeito, submetido por via eletrónica, através do 

Sistema de Informação e Apoio à Decisão Social (SIADS). 

 

Como é efetuado o pagamento? 

O pagamento é efetuado pela Direção Regional da Solidariedade Social através do NIB da 

instituição. 

 

 

RESOLUÇÃO 158/2020 AQUI 
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