
 

 

N/Ref. 17/13                    Angra do Heroísmo, fevereiro de 2013 
 
Assunto: NOVAS MEDIDAS DE APOIO AO EMPREGO – PROGRAMA CPE - PREMIUM. 

 

Caro Associado, 

 

Conheça o novo Programa de Incentivo para a Criação do Próprio Emprego! 
 

PROGRAMA CPE - PREMIUM 

Programa Criação do Próprio Emprego - PREMIUM 

(Resolução do Conselho de Governo nº 15/2013 de 19/02/2013) 

OBJETIVO 

Apoio à criação do próprio emprego por beneficiários de prestações desemprego, através da 

atribuição de um prémio.  

 

DESTINATÁRIOS 

Os desempregados inscritos nas Agências para a Qualificação e Emprego da Região Autónoma 

dos Açores, que beneficiem do pagamento, na totalidade ou parcialmente, do montante global 

das prestações de desemprego, deduzido das importâncias eventualmente já recebidas. 

 

PROMOTORES 

1 - São promotores do CPE-PREMIUM, os desempregados que se propõem criar o próprio 

emprego, através da constituição de uma nova empresa ou da aquisição do capital social de 

empresa pré-existente; 

2 – Na criação do próprio emprego podem associar-se vários promotores, desde que reúnam 

as condições deste diploma. 

 

REQUISITOS DO PROJETO 

a) O projeto deve originar, pelo menos, a criação do próprio emprego do beneficiário de 

prestações de desemprego a tempo inteiro; 

b) O projeto deve apresentar viabilidade económico-financeira; 

c) O montante das prestações de desemprego a receber pelo promotor deve ser aplicado no 

financiamento do projeto, na sua totalidade ou parcialmente, conforme tiver sido aprovado; 

d)O montante referido no número anterior pode ser aplicado na aquisição de estabelecimento 

por cessão ou na aquisição de capital social de empresa pré-existente traduzida no aumento 

correspondente do respetivo capital social ou em operações associadas ao projeto, 

designadamente na realização de capital social da empresa a constituir; 

e)A realização do investimento e a criação dos postos de trabalho devem ser concluídas no 

prazo de seis meses a contar da data da atribuição do apoio. 

 



 

 

PROJETOS QUE INCLUAM NO INVESTIMENTO A REALIZAR A COMPRA DE CAPITAL SOCIAL OU 

A CESSÃO DE ESTABELECIMENTO 

1 – A empresa cujo capital é adquirido ou a empresa trespassante do estabelecimento não 

pode ser detida em 25% ou mais, por cônjuge, unido de facto ou familiar do promotor até ao 

2º grau em linha reta ou colateral; 

2 – A empresa não pode, também, ser detida em 25% ou mais por outra empresa na qual os 

sujeitos referidos no ponto anterior detenham 25% ou mais do respetivo capital. 

 

REQUISITOS DAS EMPRESAS 

1 – A nova empresa não pode ser constituída à data da entrega da candidatura, com exceção 

do projeto que inclua, no investimento a realizar, a compra de capital social; 

2 – Após a atribuição dos apoios, a nova empresa, deve reunir cumulativamente os seguintes 

requisitos: 

a) Encontrar-se regularmente constituída e registada; 

b) Dispor de licenciamento e outros requisitos legais para o exercício da atividade ou 

apresentar comprovativo de ter iniciado o respetivo processo; 

c) Ter a situação regularizada perante a administração fiscal e a segurança social; 

d) Dispor de contabilidade organizada, desde que legalmente exigido. 

3 – Os promotores devem assegurar que os requisitos referidos no ponto anterior eram 

preenchidos pela empresa adquirida por cessão ou pela empresa pré-existente, quando o 

projeto implique a participação no respetivo capital social. 

 

APOIOS 

1 – Para além das prestações de desemprego o beneficiário, promotor nos termos deste 

diploma, tem direito: 

a)  À atribuição de um prémio não reembolsável no montante de € 3.000,00; 

b) À atribuição de um prémio, facultativo, no montante de € 2.000,00, reembolsável até 

36 meses a contar da aprovação do projeto. 

2 – Nos casos em que a criação da empresa envolva a contratação de outros desempregados 

inscritos nas Agências de Emprego da Região, os prémios acima referidos são majorados em 

50%; 

3 – Nas situações acima expostas os desempregados devem estar inscritos nas Agências de 

Emprego da Região há pelo menos 6 meses. 

 

PROCEDIMENTOS 

1 – Para efeitos de obtenção do apoio, a entidade promotora apresenta candidatura na 

Agência de Emprego na qual se encontra inscrito, juntamente com requerimento e projeto de 

criação do próprio emprego; 

2 – Compete à Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional, proceder à análise e 

decisão da candidatura, no prazo de 60 dias, devendo na instrução do processo: 

. Analisar a viabilidade económico-financeira; 



 

 

. Verificar se o investimento está integralmente realizado, situação em que não há lugar à 

concessão dos apoios; 

. Efetuar visita prévia às instalações do promotor, de forma a aferir da existência de condições 

para o desenvolvimento do projeto, quando se tratar de cessão de estabelecimento ou 

participação em empresa pré-existente; 

3 – Após a análise da candidatura o processo é remetido aos serviços competentes da 

Segurança Social para efeitos de decisão quanto às prestações de desemprego. 

 

OBRIGAÇÕES DOS PROMOTORES 

Os projetos de criação do próprio emprego e os postos de trabalho preenchidos por 

beneficiários das prestações de desemprego devem ser mantidos durante, peLo menos três 

anos a contar da data da atribuição do prémio. 

 

ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO  

O acompanhamento da execução do CPE-PREMIUM compete à Direção Regional do Emprego e 

Qualificação Profissional e à Segurança Social. 

CONTATOS DA DIREÇÃO REGIONAL DO EMPREGO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Morada: Rua Dr. Bruno Tavares Carreiro – 9500-119 Ponta Delgada 

Tel: 296 308000  Fax: 296 308190 

Email: info.dreqp@azores.gov.pt 

 
 
Obs: Este resumo não substitui a leitura integral do diploma legal em causa. 

  

Com os melhores cumprimentos,  

A Direção. 


