
 
 

 

N/Ref. 45/16                                                       Angra do Heroísmo, fevereiro de 2016 

 

Assunto: SUBSÍDIOS E OUTRAS FORMAS DE APOIO A ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS, NO 

ÂMBITO DAS AÇÕES E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO QUE VISEM A MELHORIA DA 

QUALIDADE DE VIDA. 

 
Caro Associado, 

 

O Governo Regional dos Açores fica autorizado a conceder subsídios e outras formas de apoio 

a entidades públicas e privadas, no âmbito das ações e projetos de desenvolvimento que 

visem a melhoria da qualidade de vida e que tenham enquadramento nos objetivos do plano 

da Região Autónoma dos Açores, designadamente para: 

 
a) Proteção civil; 

b) Transportes; 

c) Construção, reabilitação e equipamento de infraestruturas públicas; 

d) Saúde e solidariedade social; 

e) Educação e formação; 

f) Turismo; 

g) Agricultura e pecuária; 

h) Aquicultura e transformação de pescado. 

 

São objeto de apoio as ações e projetos de caráter social, económico, cultural, desportivo e 

religioso, que visem a salvaguarda das tradições, usos e costumes, o património regional ou a 

promoção da Região Autónoma dos Açores. 

 

Os apoios a conceder poderão assumir a forma de compensação pelos financiamentos 

utilizados pelas entidades beneficiárias na prossecução dos objetivos inerentes. 

 

Considerando que foram requeridos à Secretaria Regional do Turismo e Transportes, por 

entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, diversos apoios destinados à realização de 

obras e outros investimentos que contribuem para a promoção do desenvolvimento social e 

do bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos, revestindo, por isso, inegável interesse 

público. 

 
Foi fixado em €2.000.000,00 o limite máximo orçamental dos apoios financeiros a conceder no 

ano 2016, a estas entidades, com vista à realização de obras diversas e outros investimentos 

de interesse público, ao abrigo do artigo 30.º do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2016/A, de 

8 de janeiro. 

 

Para mais informações poderá consultar online, no nosso site, através do link: 

http://www.ccah.eu/incentivos/ver.php?id=178 

 

http://www.ccah.eu/incentivos/ver.php?id=178


 
 

 

Não hesite em contatar o Departamento de Gestão Financeira e Incentivos para qualquer 

esclarecimento/ informação adicional. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 


