
 
 
 
 

 
 
 
 

 
N/REF. 59/07                                                      Angra do Heroísmo, Novembro de 2007 
 
 
Assunto: Subsistema de Apoio ao Desenvolvimento da Qualidade e Inovação  

 
Exmo. (s) Associado (s), 
 
Leva-se ao conhecimento de V. Exa. (s) o Decreto Regulamentar Regional n.º 26/2007/A, 

publicado no Diário da República, I Série, n.º 222, de 19 de Novembro, que regulamenta o 

Subsistema de Apoio ao Desenvolvimento da Qualidade e Inovação, no âmbito do SIDER – 

Sistema de Incentivos para o Desenvolvimento Regional dos Açores, com o objectivo de 

fomentar a criação de valor acrescentado nas empresas. 

 

Este subsistema comparticipa investimentos em factores dinâmicos da competitividade, 

apoiando projectos em diversos domínios, nomeadamente nos produtos, processos e 

organizações e contempla duas medidas: 

 

• Medida 1 – Qualidade: Visa apoiar investimentos orientados para a introdução nas 

empresas de metodologias, ferramentas e cultura da qualidade e para a adesão a 

sistemas de qualificação e implementação de sistemas de gestão da qualidade; 

 

• Medida 2 – Inovação: Destina-se a incentivar os investimentos orientados para a 

introdução nas empresas de uma cultura, metodologias e ferramentas de inovação, 

que visem o reforço da sua produtividade e competitividade, potenciando a sua 

participação no mercado global. 

 

No âmbito do Desenvolvimento da Qualidade e Inovação são privilegiados os 

investimentos dos quais resultem parcerias entre empresas ou entre empresas e 

instituições de I&D, projectos piloto demonstradores de soluções tecnologicamente 

inovadoras, eficiência energética e a criação de postos de trabalho com qualificação 

académica e formação profissional. 

 

 



 

 

 

 

De momento apenas estão disponíveis os formulários de candidatura ao Desenvolvimento 

Local, Desenvolvimento do Turismo e Desenvolvimento Estratégico. 

 

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”. 

 

 

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 
 
 


