
 

 

N/Ref. 83/14                               Angra do Heroísmo, Julho de 2014 

 

Assunto: Regime dos Benefícios Fiscais Contratuais na Região Autónoma dos Açores 
 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao conhecimento de V./Exa.(s), da publicação do Decreto Regulamentar Regional n.º 

9/2014/A, de 27 de Junho, que vem regulamentar o regime dos benefícios fiscais contratuais, 

condicionados e temporários, suscetíveis de concessão ao abrigo do disposto no art. 9.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A, do 20 de Janeiro, que adapta o sistema fiscal nacional 

à Região Autónoma dos Açores. 

 

São considerados relevantes, tendo em vista a concessão de benefícios fiscais em regime 

contratual, os projetos de investimentos de valor superior a €. 2.000.000,00 nas ilhas São 

Miguel e Terceira e de €. 400.000,00 nas ilhas Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, 

Flores e Corvo, que tenham reconhecida e notória relevância estratégica para a economia 

regional. 

 

Para ser reconhecida a relevância estratégica para a economia regional, os projetos de 

investimento devem promover a reabilitação dos centros urbanos de vila ou cidades ou a 

produção de bens e serviços transacionáveis, sendo que, no último caso, deverão prosseguir, 

cumulativamente pelo menos dois dos objetivos mencionados no n.º 2 do art. 2.º do presente 

diploma, ou seja: 

a) Reduzir as assimetrias regionais ou diminuir os custos de insularidade; 

b) Promover o desenvolvimento e a diversificação da estrutura económica regional; 

c) Promover a criação líquida de postos de trabalho; 

d) Concorrer para a integração e dinamização das atividades piscícolas, agrícolas ou 

agropecuárias com outras atividades, promovendo a sua modernização; 

e) Introduzir processos tecnológicos inovadores no tecido empresarial regional, 

promover a interação com entidades do sistema científico e tecnológico regional ou 

atrair competências humanas de elevado mérito a nível técnico e científico; 

f) Promover uma adequada sustentabilidade ambiental e territorial; 



 

 

g) Visar a reorganização, reconversão, modernização, fusão ou concentração e acordos 

de cooperação de empresas que possam constituir uma condição imprescindível para 

a prossecução de alguns dos objetivos previstos nas alíneas anteriores. 

Condições de acesso aos benefícios fiscais em regime contratual 

Só podem ter acesso: 

• Os empresários em nome individual: 

• Estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada; 

• Sociedades comerciais; 

• Cooperativas. 

 

Os promotores acima mencionados, que pretendam desenvolver projetos de investimento 

inseridos nos objetivos elencados no n.º 2 do art. 2.º também têm de obedecer aos seguintes 

requisitos: 

1. Estejam legalmente constituídas; 

2. Financiem adequadamente o projeto de investimento com um mínimo de 20% das 

aplicações relevantes; 

3. Disponham de contabilidade organizada; 

4. Possuam a situação fiscal e contributiva regularizada perante o Estado e a Segurança 

Social ou estejam abrangidas por acordo de regularização da situação fiscal e ou 

contributiva; 

5. Cumpram com as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade; 

6. Não sejam consideradas empresas em dificuldades nos termos das Orientações 

Comunitárias relativas aos auxílios estatais de emergência e à reestruturação a 

empresas em dificuldade; 

7. Tenham sede na Região Autónoma dos Açores ou nela possuam estabelecimento 

estável. 

 

Alertamos que as primeiras seis condições de acesso acima referidas, são exigíveis na data de 

apresentação da candidatura, e a sétima condição, no momento da assinatura do contrato de 

concessão dos benefícios fiscais. 

 



 

 

São elegíveis os projetos de investimento cuja realização se tenha iniciado a partir de 1 de 

Janeiro de 2014, podendo a candidatura ser entregue até à conclusão do investimento. 

Considera-se que o início da realização do projeto de investimento reporta-se à data da 

primeira fatura emitida à entidade promotora e que é relativa a débitos efetuados pelos 

fornecedores no âmbito do projeto. 

 

Benefícios fiscais a conceder: 

Aos promotores dos projetos de investimento que se enquadrem no presente diploma, pode 

ser concedida a: 

• Dedução à coleta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, e até à 

concorrência de 90% da mesma, da importância de 30% das aplicações relevantes do 

projeto efetivamente realizadas; 

• Isenção ou redução de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), por um período até 10 

anos, relativamente aos prédios utilizados pelo promotor na atividade desenvolvida no 

âmbito do projeto; 

• Isenção ou redução de pelo menos, 75% do Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis (IMT) relativamente aos imóveis adquiridos pelo promotor 

destinados ao exercício da sua atividade no âmbito do projeto. 

 

É majorada a percentagem das aplicações relevantes, em função da previsão de criação de 

postos de trabalho, de acordo com os escalões seguintes: 

a) 10% ≥ 10 postos de trabalho; 

b) 20% ≥ 25 postos de trabalho; 

c) 30% ≥ 50 postos de trabalho; 

d) 40% ≥ 100 postos de trabalho; 

e) 50% ≥ 150 postos de trabalho. 

 

Verifica-se a majoração em 50% sobre a percentagem das aplicações relevantes referidas na 

alínea a) do n.º 1 do art. 5.º do presente diploma, se o projeto se desenvolver no âmbito das 

medidas compensatórias de minimização do impacto da redução da atividade em 

circunstâncias excecionais que afetem o tecido reprodutivo local em área ou áreas geográficas 

específicas através de resolução do Governo Regional. 

 



 

 

Consideram-se aplicações relevantes, para efeito do cálculo dos benefícios, as despesas 

associadas aos projetos e relativas a: 

a) Investimentos em ativos fixos tangíveis, adquiridos em estado novo, com exceção de: 

• Construção, aquisição, reparação e ampliação de quaisquer edifícios, salvo se 

forem instalações fabris ou afetos a atividades administrativas ou se 

decorrerem de um processo de reabilitação dos centros urbanos de vilas ou 

cidades; 

• Viaturas ligeiras de passageiros ou mistas; 

• Mobiliário e artigos de conforto ou decoração, salvo equipamento hoteleiro 

afeto a exploração turística; 

• Equipamentos sociais, com exceção daqueles que a empresa seja obrigada a 

possuir por determinação legal; 

• Outros bens e investimento que não estejam direta e imprescindivelmente 

associados à atividade produtiva exercida pela empresa. 

b) Investimento em ativo intangível, constituído por despesas com: 

• Transferência de tecnologia, nomeadamente através da aquisição de direitos 

de patentes, licenças, “saber-fazer” ou conhecimentos técnicos não protegidos 

por patente e despesas com investigação e desenvolvimento; 

• Realização de campanhas plurianuais de promoção em mercados externos, tais 

como as de lançamento ou promoção de bens, serviços ou marcas, incluindo 

as realizadas com feiras, exposições e outras manifestações análogas com 

caráter internacional; 

• Assistência técnica e elaboração de estudos. 

 

Os promotores dos investimentos devem apresentar o processo de candidatura aos benefícios 

fiscais em regime contratual na SDEA – Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos 

Açores, EPER. 

 

O presente diploma entrou em vigor a 2288  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22001144  e não dispensa a sua leitura que 

poderá consultar em www.dre.pt ou através do site desta Câmara do Comércio. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção.  


