
 
 

 
 

Anexo I 

Normas de Funcionamento do Programa 

“NORDESTE APOIA" 

 

1 - Objeto 

Cria o Programa de Apoio Excecional às Atividades Económicas de Nordeste, denominado 

“Nordeste Apoia”, tendo em consideração as dificuldades acrescidas que têm sofrido 

devido às restrições muito acentuadas provocadas pela cerca sanitária e por outras 

restrições. 

2 - Beneficiários 

2.1 Podem beneficiar do presente Programa as micro, pequenas e médias empresas, com 

sede ou estabelecimento aberto no concelho de Nordeste há mais de um ano. 

2.2 O presente apoio não inclui as CAE's da seção A, Divisão 01, 02 e 03 (Agricultura, 

produção animal, caça e atividades dos serviços relacionado, Silvicultura e exploração 

florestal e Pesca e aquicultura). 

2.3 As empresas abrangidas pela CAE 55 (Alojamento) só serão objeto de apoio se, 

cumulativamente, tiverem sede fiscal no concelho de Nordeste e esta ser a sua 

atividade principal. 

3. Critérios de elegibilidade dos beneficiários e condições de acesso 

3.1 Podem beneficiar das condições do presente Programa as empresas com sede ou 

estabelecimento em Nordeste, que tenham pelo menos uma candidatura aprovada a 

apoios regionais e/ou nacionais de âmbito covid, fazendo a apresentação do respetivo 

comprovativo, em conjunto com a ficha de candidatura ao Nordeste Apoia. 

3.2 As entidades que não tenham concorrido a qualquer programa de apoio de âmbito 

covid poderão ainda beneficiar do presente Programa, cumprindo, cumulativamente, as 

seguintes condições de acesso: 

i. Estar legalmente constituída e em efetiva atividade; 

ii. Possuir sede ou estabelecimento aberto em Nordeste há mais de um ano. 

iii. Ter a situação tributária e contributiva regularizada perante a administração fiscal e 

a segurança social. 



 
 

 
 

iv. Declarar uma diminuição da faturação comunicada à Autoridade Tributária, no 

sistema e-Fatura de, pelo menos, 20% em Abril de 2021, face ao mês de abril de 

2019, ou, no caso de empresas que iniciaram atividade após 1 de Maio de 2019, 

declarar uma diminuição da faturação média mensal, comunicada à Autoridade 

Tributária no sistema e-Fatura de, pelo menos, 20% em abril de 2021, face à média 

mensal do período de atividade decorrido até março de 2021, considerando apenas 

os meses civis completos; 

v. Apresentar declaração subscrita por contabilista certificado, responsável pela 

contabilidade da empresa, na qual ateste a diminuição registada na faturação da 

empresa para os meses de apoio. 

vi. Caso a entidade não disponha de contabilidade organizada, a declaração 

mencionada no ponto anterior, poderá ser substituída por declaração subscrita pelo 

representante legal da empresa.  

 

4 - Procedimentos de análise, seleção e decisão das candidaturas 

4.1 As candidaturas ao presente Programa de Apoio são submetidas através de formulário 

eletrónico, disponível na página eletrónica oficial da CCIPD; 

4.2 As candidaturas ao presente Programa serão avaliadas com base nos critérios de 

elegibilidade e condições de acesso, previstos no nº 3; 

4.3 As candidaturas que cumpram os critérios de elegibilidade e condições de acesso, 

referidos no número anterior, serão selecionadas considerando o momento de entrada 

da candidatura, até ao limite orçamental estabelecido no nº 12.; 

4.4 As decisões sobre as candidaturas serão comunicadas até 15 dias, após a data de 

apresentação, descontando-se deste prazo o tempo de resposta aos esclarecimentos 

solicitados; 

4.5 A aceitação da decisão da concessão do apoio é feita mediante assinatura do termo de 

aceitação enviado pela CCIPD aquando da comunicação da decisão. 

4.6 A submissão do termo de aceitação, previsto no número anterior, pressupõe a aceitação 

pelas partes das condições do apoio. 

 

 

 



 
 

 
 

5 - Apoio 

I - Apoio à quebra de faturação 

O apoio será atribuído sob a forma de subvenção, não reembolsável, e corresponde a: 

5.1 Micro, Pequenas e Médias Empresas com quebras de faturação superiores a 60%, apoio 

de 15% sobre o valor da quebra, até ao montante máximo de 1.200,00€ 

5.2 Micro, Pequenas e Médias Empresas com quebras de faturação de 20% a 60%, apoio de 

10% sobre o valor da quebra, até ao montante máximo de 800,00€ 

II - Apoio ao arrendamento comercial 

5.3 Cumulativamente aos apoios previstos nos pontos 5.1 e 5.2, podem ainda ser apoiados 

valores de rendas, devidos por contratos de arrendamento dos imóveis dos 

estabelecimentos comerciais, até 50% da renda, no valor máximo de 250 euros, 

mediante apresentação do respetivo comprovativo de contrato de arrendamento.  

6- Pagamento do apoio 

Os apoios serão pagos numa única prestação, até 15 dias após a submissão do termo de 

aceitação da decisão da candidatura. 

7 - Período de Candidaturas 

O período de candidaturas decorrerá de 1 a 31 de maio de 2021 

8 - Acompanhamento e controlo 

No âmbito das atividades a desenvolver, podem ser efetuadas auditorias, por amostragem 

aos beneficiários, bem como outras ações que visem confirmar o cumprimento da legislação 

aplicável e a realização dos objetivos prosseguidos com os apoios junto dos beneficiários. 

 

9 - Obrigações dos Beneficiários 

A não cessar a atividade da empresa, durante o período de 30 dias, após a aceitação do 

apoio previsto nas presentes Normas; 

10 - Entidade Gestora 

A entidade gestora do Programa é a CCIPD, com sede na Rua Ernesto do Canto, 13, Ponta 

Delgada, telefone 296 305 000, email: ccipd@ccipd.pt. 
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11 - Incumprimento 

11.1 O incumprimento de qualquer das obrigações constantes no contrato de atribuição 

do apoio, nomeadamente, a prestação de informações falsas, da regularização da 

situação perante Administração Fiscal ou da Segurança Social, bem como a não 

prestação atempada de informações solicitadas, determina a revogação do apoio e a 

reposição dos montantes entretanto recebidos. 

11.2 A devolução de valores atribuídos como apoio, referida no número anterior, na falta 

de pagamento voluntário no prazo fixado, pode ser realizada por recuperação 

coerciva, com recurso a processo de execução, nos termos e condições previstos na 

legislação em vigor. 

12 - Montante do Programa 

O montante do Programa é de 30.000,00€ ( trinta mil euros) 

 

 

_______________________________________ 


