
 

 

N/Ref. 15/17                  Angra do Heroísmo, Fevereiro de 2017 
 

Assunto: ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL DE ANGRA HEROÍSMO. 

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação do Regulamento nº 1/2017, de 24 de Janeiro de 

2017, no Jornal Oficial, n.º 14, II Série, de 24 de Janeiro, que vem proceder à alteração do 

regulamento municipal, no que concerne ao Parque Industrial de Angra do Heroísmo. 

 

Sendo o mesmo, um espaço amplo e com grande potencial para actividades industriais e 

comerciais ainda por explorar e desenvolver, a Câmara Municipal deliberou, nos termos da 

alínea k) do nº 1 do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, o seguinte: 

Até 31 de Dezembro de 2018, são aplicados os seguintes incentivos ao funcionamento e 

instalação de actividades comerciais ou industriais no Parque Industrial: 

1. Quando o lote seja cedido em regime de propriedade plena, a devolução por parte do 

Município de Angra do Heroísmo de 85% do preço cobrado aquando da aquisição do 

lote; 

2. Quando apenas seja constituído direito de superfície, uma redução de 85% no valor da 

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

funcionamento da instalação. 

 

O incentivo mencionado nos pontos 1 e 2, só se aplica quando: 

 Estejam na posse do Município e sejam cedidos em regime de propriedade plena ou de 

constituição do direito de superfície quando, no prazo de 18 meses contados da data 

de celebração do contrato, neles se inicie a actividade económica para a qual estejam 

licenciados ou autorizados; 

 A 1 de Dezembro de 2016 estejam devolutos há mais de um ano e neles se inicie uma 

nova actividade económica no prazo de 18 meses contados daquela data. 

 

Em caso de incumprimento do estipulado por parte do beneficiário antes de decorridos 10 

anos da data de início da actividade e do incentivo, as quantias deverão ser devolvidas na sua 

totalidade. 

 



 

 

Em caso de incumprimentos do estipulado por parte da Câmara Municipal de Angra do 

Heroísmo, a devolução das quantias deverão ser processados até 180 dias. 

 

O presente diploma entrou em vigor no dia 24 de Janeiro de 2017 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.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1486644832.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

A Direção. 
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