
MEDIDAS
URGENTES 
DE APOIO ÀS
FAMÍLIAS E
EMPRESAS
AÇORIANAS
A adoptar ainda neste ano de 2022.



CONTEXTO 

Conjunto de perturbações,
nomeadamente, ao nível das
cadeias de abastecimento.

PANDEMIA DE COVID-19

Condiciona a disponibilidade de
bens, em especial, os energéticos e
agrícolas em toda a Europa.

GUERRA NA UCRÂNIA

Em setembro de 2022, a taxa de
variação homóloga regional do
índice de Preços ao consumidor foi
de 6,37%

INFLAÇÃO ELEVADA

Gasolina aumentou cerca de 22%,
o gasóleo mais de 40%, gasóleo
agrícola cerca de 85% e gasóleo
pescas cerca de 120% (jan 2021 -
nov 2022)

AUMENTO PREÇO DOS
COMBUSTÍVEIS

A título de exemplo, no período de
apenas um ano (nov 2021- nov
2022), a taxa de juro EURIBOR a 6
meses aumentou mais de 500%, e
a mesma taxa de juro a 12 meses
aumentou mais de 700%!
A primeira subiu de -0,529% para
2,278%, e a segunda de -0,433%
para 2,794%.

SUBIDA DAS 
TAXAS DE JURO
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DINHEIRO DISPONÍVEL
Apenas neste ano de 2022, os Açores arrecadam
a mais, só no IVA, cerca de 50 milhões de euros,
para além do que tinha previsto.

MEDIDAS INSUFICIENTES
As medidas anunciadas pelo Governo Regional
não restituem às famílias e empresas aquilo que,
por força da inflação, o Governo delas tem
recebido.

CUSTO DAS MEDIDAS DO
GOVERNO REGIONAL
As medidas implementadas têm um valor global
de 2 milhões de euros, quando o Governo
Regional arrecada, só no IVA, cerca de 50 milhões
de euros.

Uma das consequências do
aumento da taxa de inflação é
o aumento das receitas fiscais
resultantes do IVA

50 milhões
de euros 
DISPONÍVEIS NOS AÇORES EM 2022
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O GOVERNO REGIONAL ESTÁ A LUCRAR
COM A INFLAÇÃO, AO MESMO TEMPO
QUE AS FAMÍLIAS E AS EMPRESAS
AÇORIANAS ESTÃO NUMA SITUAÇÃO
CADA VEZ MAIS AFLITIVA.

ESTA SITUAÇÃO É,  NÃO SÓ INJUSTA, COMO
PROFUNDAMENTE IMORAL!
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APOIAR CRIANÇAS E JOVENS

Atribuição, numa prestação única, de um apoio de 500 euros para fazer
face ao aumento dos custos com a habitação.

APOIO ÀS FAMÍLIAS COM ESTUDANTES DESLOCADOS1

O Governo Regional assumiria a gratuitidade da frequência dos 
jardins-de-infância numa medida extraordinária já este ano de 2022/2023,
com efeitos a 1 de setembro, eventualmente renovável.

JARDINS-DE-INFÂNCIA GRATUITOS2
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Ensino superior e profissional



PROTEGER O INVESTIMENTO

Correspondente ao aumento da taxa de juro até ao limite de acréscimo
de 1.5 pp, nos casos de empréstimos até 125 mil euros. Nos casos de
valores superiores a 125 mil euros, as famílias beneficiariam do mesmo
apoio até esse limite.

APOIO ÀS FAMÍLIAS COM CRÉDITO À HABITAÇÃO

Investimentos já aprovados e que tenham sido iniciados a partir do 2º
trimestre deste ano, bem como atualização dos limites máximos dos
investimentos comparticipados.

ATUALIZAÇÃO DO VALOR DOS CUSTOS ELEGÍVEIS
NOS PROJETOS COMPETIR+
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CONTER O PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS

Apoio ao qual corresponda uma redução de preço indicativa de 10
cêntimos, tendo em conta o mecanismo de formação do preço deste tipo
de gasóleo.

REFORÇO DO APOIO AO GASÓLEO AGRÍCOLA E
PESCAS

No montante correspondente à redução do ISP ocorrida a nível nacional.
Uma medida transversal às famílias, empresas e demais entidades.

REDUÇÃO DA TAXA DE IMPOSTO SOBRE OS
COMBUSTÍVEIS
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Criar um Fundo Regional de apoio à capitalização das micro e pequenas
empresas que não têm acesso aos 125 milhões de euros do Fundo de
Capitalização do PRR.

FUNDO REGIONAL DE CAPITALIZAÇÃO DE MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS

APOIAR AS EMPRESAS

Criar uma linha de crédito regional, com garantia pública e juros
bonificados, que financie a amortização de empréstimos das empresas,
após o fim das moratórias estabelecidas durante a pandemia de COVID-19.

LINHA DE CRÉDITO REGIONAL PARA EMPRESAS PARA
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS COM MORATÓRIA
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CONTER OS CUSTOS DE PRODUÇÃO

Através de um sistema de apoio em função de um indexante de variação
de preços efetivos e reais da estrutura de custos de transportes, incentiva
os operadores a estabilizarem o preço das matérias-primas e mercadorias.

APOIO À ESTABILIZAÇÃO DO PREÇO DE
TRANSPORTE DE MATÉRIAS-PRIMAS E
MERCADORIAS

Criar um Programa de Apoio ao aumento dos custos de produção das
empresas, comparticipando o aumento do custo de aquisição de fatores
de produção, desde que esse aumento não se reflita no preço de venda.

COMPENSAR O AUMENTO DOS CUSTOS DE
PRODUÇÃO DAS EMPRESAS
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Apoio Extraordinário às IPSS’s e
Misericórdias

Atribuição de um apoio extraordinário,
ainda neste ano de 2022, correspondente
a 50% do montante mensal que lhes
cabe ao abrigo do corrente modelo de
financiamento.

Para o
setor social
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