
 

 

N/Ref. 80/14                 Angra do Heroísmo, Julho de 2014 
 
Assunto: ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO PARQUE INDUSTRIAL DE ANGRA 
DO HEROÍSMO  
 
Caro Associado, 

 

O Sistema de atribuição de lotes no Parque Industrial de Angra do Heroísmo 

tem novas regras. Conheça-as, assim como o novo conjunto de incentivos! 

 
Vimos trazer ao seu conhecimento a publicação da alteração do Regulamento que fixa o 

regime de criação e cedência de lotes de terreno no Parque Industrial de Angra do Heroísmo. 

 
O novo regulamento vem rever o sistema de atribuição de lotes, procedendo à sua 

simplificação, e cria um conjunto de incentivos que permitem aumentar a atratividade do 

Parque Industrial.  

 
De entre as alterações existentes no Regulamento destacam-se: 

 Alargamento do tipo de atividades que podem instalar-se no Parque Industrial, muitas 

delas já instaladas, mas que não estavam previstas no Regulamento, como oficinas, 

grandes instalações grossistas e de vendas com descontos. 

 

 Clarificação dos tipos de cedência de lotes no Parque que se traduzem mediante a 

constituição do direito de superfície ou na transmissão do direito de propriedade 

plena, através de contrato de compra e venda. 

 

 Uniformização dos prazos de construção e de conclusão de obras para os dois tipos de 

cedência, que passa a ser de 12 meses, para iniciar a construção, a contar da data da 

escritura, e de 36 meses, para concluir as obras. 

 
Clarificou-se igualmente os casos em que há resgate e resgate-sanção por parte do município, 

em caso de incumprimento do contrato por parte superficiário ou do comprador do lote, 

relevando o caso em que ocorrer incumprimento dos prazos para iniciar as obras ou concluí-

las, sem que haja qualquer fundamento para tal, ou os fundamentos apresentados não 

tenham sido aceites pela CMAH, há da possibilidade de o município resgatar o lote, e o 



 

 

promotor perder igualmente 30% das quantias já entregues ou, embora não entregues, já 

vencidas, a título de pagamento de rendas. 

 
De salientar que os preços de aquisição de lotes, tanto em caso de contra e venda, como em 

caso de direito de superfície, mantêm-se. Assim, o preço de aquisição por compra e venda é 

de € 23,10, o metro quadrado, e em caso de direito de superfície de € 0,67 por metro 

quadrado em cada ano. 

 
A novidade neste Regulamento, relativamente aos preços, é que fica previsto que os mesmos 

são atualizados anualmente, à data de 1 de abril, por aplicação do índice de preços no 

consumidor na Região Autónoma dos Açores. 

 
Informamos que o regime de reduções de preços, já anteriormente previsto, mantém-se no 

artigo 13.º do regulamento. 

 
Outra novidade do Regulamento, agora publicado, é a introdução no artigo 16.º de vários 

incentivos ao funcionamento e instalação de atividades comercias e industriais no Parque 

Industrial, que terá um carácter transitório, ou seja, vigorará apenas até 31 de Dezembro de 

2017, que se traduz no seguinte: 

a) Quando o lote tenha sido cedido em regime de propriedade plena, a devolução por 

parte do Município de Angra de 50% do preço cobrado aquando da aquisição do lote; 

b) Quando apenas tenha sido constituído o direito de superfície, uma redução de 50% do 

valor da prestação devida durante os 10 anos imediatos ao da entrada em pleno 

funcionamento da instalação. 

 
O acesso a estes incentivos depende, no entanto, do cumprimento cumulativo das seguintes 

condições:  

1. A atividade industrial ou comercial licenciada ou autorizada para o lote 

arranque nas instalações ai implantadas antes de decorridos 18 meses após a 

celebração do contrato de cedência em regime de propriedade plena ou de 

constituição do direito de superfície; 

2. A entidade promotora do investimento tenha criado pelo menos 5 postos de 

trabalho permanentes no concelho de Angra nos 12 meses que antecedem a 

entrada em funcionamento das instalações implantadas no lote; 



 

 

3. A entidade beneficiária tenha sede fiscal no concelho de Angra do Heroísmo. 

 
O incentivo acima referido é aplicável aos lotes devolutos que já tenham sido cedidos em 

regime de propriedade plena ou de constituição do direito de superfície, quando, no prazo de 

18 meses, contados da data de entrada em vigor do presente regulamento, neles se inicie a 

atividade para a qual estejam licenciados ou autorizados. 

 
A devolução por parte do Município de Angra de 50% do preço cobrado quando da aquisição 

do lote, é feita até 180 dias após a verificação dos requisitos cumulativos acima identificados. 

 
Chamamos a atenção que os incentivos referidos terminam com a cessação da atividade, 

constituindo-se o beneficiário na obrigação de restituir os valores recebidos, quando essa 

cessação ocorra antes de decorridos 10 anos da sua atribuição. 

 
Relativamente a dúvidas surgidas na interpretação do regulamento, informamos que as 

mesmas serão resolvidas por deliberação da CMAH, ouvida a CCAH. 

 
Com a publicação do presente regulamento, e a sua entrada em vigor, é revogado o anterior 

Regulamento. 

 
 Informamos igualmente que os contratos celebrados ao abrigo do regulamento ora 

revogado mantêm-se inalterados, expeto se os seus titulares requeiram a aplicação 

do presente regulamento e seja celebrado contrato adicional entre o Município e os 

titulares dos direitos já estabelecidos. 

 
O presente regulamento foi aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 18 de Junho de 

2014, e publicado no Jornal Oficial, II Série, n.º 123, de 30 de Junho. 

 
A sua entrada em vigor ocorreu a 11  ddee  JJuullhhoo  ddee  22001144  e não dispensa a sua leitura que poderá 

consultar em www.azores.gov.pt/jo, ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.novo.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1404734235.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.azores.gov.pt/jo
http://www.novo.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1404734235.pdf

