
 
 
 
 

 
 
 

  
N/REF. 53/07                                                Angra do Heroísmo, Outubro de 
2007 
  
  
Assunto: Sistema de Incentivos para o Desenvolvimento Regional dos 

Açores  

  
Exmo. (s) Associado (s), 
  
Leva-se ao conhecimento de V. Exa. (s) o Decreto Legislativo Regional n.º 

19/2007/A, publicado no Diário da República, n.º 140, I Série, de 23 de Julho, que 

cria o SIDER – Sistema de Incentivos para o Desenvolvimento Regional dos Açores, 

o novo sistema de incentivos financeiros ao investimento privado para o Quadro de 

Referência Estratégico dos Açores 2007-2013, tendo por objectivo promover o 

desenvolvimento sustentável da economia regional, através de um conjunto de 

medidas que visam o reforço da produtividade e competitividade das empresas.  

O SIDER é constituído pelos seguintes subsistemas de incentivos:  

•   Desenvolvimento Local; 

•   Desenvolvimento do Turismo; 

•   Desenvolvimento Estratégico; 

•   Desenvolvimento da Qualidade e Inovação.  

  

O Subsistema de Apoio ao Desenvolvimento Local, é regulamentado pelo Decreto 

Regulamentar Regional n.º 22/2007/A, publicado no Diário da República n.º 206, 

de 25 de Outubro e entrou em vigor no 1º dia útil seguinte ao da sua publicação. 

Este subsistema de incentivos visa apoiar projectos de investimento vocacionados 

para a satisfação do mercado interno, apresentando um vasto âmbito de aplicação 

ao apoiar investimentos no comércio (com excepção do CAE 5231 – Comércio a 

retalho de produtos farmacêuticos), na indústria, na construção civil e em diversos 

ramos dos serviços, procurando desta forma contribuir para a introdução de 

maiores níveis de competitividade nas empresas destes sectores.  



No sentido de promover a qualidade e segurança dos estabelecimentos do comércio 

e indústria do ramo alimentar, o Desenvolvimento Local dispõe também de um 

conjunto de incentivos que visa modernizar toda esta actividade.  

  

  

  

  

  

O Subsistema de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo, regulamentado pelo 

Decreto Regulamentar Regional n.º 21/2007/A, publicado no Diário da República 

n.º 205, I Série, de 24 de Outubro, entrou, igualmente, em vigor no 1º dia útil 

seguinte ao da sua publicação e abrange investimentos nos domínios do alojamento 

turístico, da restauração e similares e da animação turística, dispondo de uma linha 

específica de apoio para a promoção da qualidade e segurança alimentar na área da 

restauração e similares.  

  

O Subsistema de Apoio ao Desenvolvimento Estratégico, regulamentado pelo 

Decreto Regulamentar Regional n.º 23/2007/A, publicado no Diário da República 

n.º 208, I Série, de 29 de Outubro, entrou em vigor no 1º dia útil seguinte ao da 

sua publicação.  

Este subsistema de incentivos pretende incrementar a competitividade externa da 

economia regional, estimulando investimentos em bens transaccionáveis, que 

contribuam para o reforço da base económica de exportação, bem como projectos 

que valorizem recursos endógenos, como sejam campos de golfe, parques 

temáticos, empreendimentos turísticos que possuam instalações termais ou que 

apresentem serviços de bem-estar baseados na utilização de recursos naturais. Foi 

alargado o leque de actividades abrangidas, permitindo apoiar investimentos nas 

áreas da saúde, ensino, residências assistidas, recolha e tratamento de resíduos e 

ainda o aproveitamento de fontes renováveis de energia para a produção de 

biocombustíveis.  

  

Aproveitamos para alertar para o disposto no n.º 2 do Artigo 38.º do Decreto 

Legislativo Regional 19/2007/A (SIDER), de acordo com o qual, "As despesas 

efectuadas posteriormente a 1 de Janeiro de 2007, no âmbito de projectos iniciados 

após aquela data e abrangidos pelo presente diploma, podem ser comparticipadas 

desde que as respectivas candidaturas sejam apresentadas no prazo de 90 dias 

úteis contados da data de entrada em vigor da respectiva regulamentação 

específica". 



  

Aguardamos ainda a publicação do Subsistema de Apoio ao Desenvolvimento da 

Qualidade e Inovação.  

De momento apenas estão disponíveis os formulários de candidatura ao 

Desenvolvimento Local e Desenvolvimento do Turismo . 

  

Para mais informações contacte o Departamento de Gestão de Incentivos da 

Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 12h, ou 

consulte o nosso site em www.ccah.eu – Gestão de Incentivos. 

  
  
Com os melhores cumprimentos 
  
             A Direcção 
 
 
--  
Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo  
Rua da Palha nº 4/14  -  9700-144 Angra do Heroísmo 
 
Tel.  + 351 295204810  
Fax. + 351 295204811 
E-mail: geral@ccah.eu 
Website: www.ccah.eu 


