
 
 
 

 
 

 
 
 

N/REF. 62/07                                          Angra do Heroísmo, Dezembro de 2007  

 

Assunto: Novos Sistemas de Incentivos   

 

Exmo. (s) Associado (s), 

 

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

regulamentado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 19/2007/A, de 23 de Julho, 

estabelece que uma das condições de acesso dos projectos é não ter iniciado o 

investimento até à data de verificação das condições de acesso do promotor e do 

projecto, com excepção da aquisição de terrenos, elaboração de estudos 

directamente associados ao projecto e dos adiantamentos para sinalização, até 

50% do custo de cada aquisição, realizados há menos de um ano. 

No entanto, de acordo com o disposto no n.º 2 do Artigo 38.º, “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”. 

Alerta-se para o facto destas Disposições Transitórias se aplicarem apenas a 

projectos de investimento iniciados no período compreendido entre 1 de 

Janeiro de 2007 e a data de publicação do subsistema aplicável: 

• 25/10/2007 - Desenvolvimento Local; 

• 24/10/2007 - Desenvolvimento do Turismo; 

• 29/10/2007 - Desenvolvimento Estratégico; 

• 19/11/2007 - Desenvolvimento da Qualidade e Inovação. 

 



Deste modo, os projectos iniciados nesse período devem ser candidatos 

impreterivelmente, no período: 

• Desenvolvimento Local – 26/10/2007 a 06/03/2008; 

• Desenvolvimento do Turismo – 25/10/2007 a 05/03/2008; 

• Desenvolvimento Estratégico – 30/10/2007 a 10/03/2008; 

• Desenvolvimento da Qualidade e Inovação – 20/11/2007 a 31/03/2008. 

 

Presentemente já estão disponíveis os formulários electrónicos e respectivos guias 

de candidatura ao Desenvolvimento Local, Desenvolvimento do Turismo e 

Desenvolvimento Estratégico no site www.ccah.eu ou 

http://incentivos.drace.azores.gov.pt/drace/DraceForm.html 

 

A utilização destes formulários requer a instalação prévia do Java Runtime, após a 

qual deverá fazer o download do formulário para poder proceder ao seu 

preenchimento offline. 

O sucesso de envio pela Internet é indicado através da recepção pelo utilizador, 

imediatamente após o envio, de um pré-recibo que indica a recepção da 

candidatura pelo sistema de atendimento automático do SIDER. 

Posteriormente, será emitido pelo sistema (organismo avaliador) e enviado ao 

promotor um recibo de candidatura formal, onde consta o n.º atribuído ao projecto 

e a data de recepção, bem como uma chave para consulta do estado do processo 

no site do SIDER em www.azores.gov.pt 

O promotor apenas poderá dar início ao investimento após a notificação efectuada 

através do recibo de candidatura, pelo Organismo Avaliador, de que, sem prejuízo 

de uma análise mais pormenorizada e considerando que são verdadeiras todas as 

informações prestadas na candidatura, estão cumpridas, em princípio, as condições 

de acesso do promotor e do projecto. 

Todas as informações contidas neste formulário são da inteira responsabilidade do 

Promotor e presumidas como verdadeiras pelo Organismo Avaliador. 

 

Relembramos a importância da V/ presença na sessão de divulgação dos novos 

sistemas de incentivos, a realizar-se no dia 5 de Dezembro, pelas 15 horas, no 

Terceira Mar Hotel. 

 

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 


