
 

 

N/REF. 72/09    Angra do Heroísmo, Agosto de 2009 
 

Assunto: Alterações no Regulamento do Desenvolvimento do 

Turismo 

 

Caro Associado, 

O Decreto Regulamentar Regional n.º11/2009/A, de 13 de Agosto – Altera e 

Republica o Regulamento do Subsistema de Apoio ao Desenvolvimento 

do Turismo 

O novo Decreto introduz as seguintes alterações: 

• Âmbito: 

o Revogação da alínea e) do n.º 1 do artigo 2.º “Estalagens” do 

DRR n.º21/2007/A. 

o Inclusão da alínea m) do n.º1 do artigo 2.º “Turismo de 

habitação”.  

o Inclusão dos projectos de investimento relativos à ampliação 

dos estabelecimentos de restauração e bebidas, alínea l) do 

n.º1 do artigo 2.º. 

• Condições de acesso dos promotores: Apenas os promotores dos 

projectos a que se referem as alíneas a) e b) do n.º1 do artigo 24.º 

do DLR n.º19/2007/A, de 23 de Julho, devem ter concluído, há pelo 

menos um ano, o investimento relativo ao projecto anteriormente 

aprovado.  

• Despesas elegíveis:  

o Inclusão da elegibilidade de despesas na aquisição e ou 

recuperação de mobiliário, artefactos e elementos decorativos 

antigos no âmbito de investimentos em turismo de habitação, 

alínea e) do n.º1 do artigo 5.º. 



o As despesas relacionadas com a preparação dos dossiers de 

candidaturas no âmbito dos projectos de promoção turística e 

acções de animação turística, incluindo as despesas com 

projectos, serão elegíveis até 3% do valor total do 

investimento elegível com o limite máximo de € 3.000, n.º7 do 

artigo 5.º. 

• Competências dos organismos gestores: As propostas de decisão 

das candidaturas que visem a realização de acções e eventos de 

animação e promoção turística com despesas iguais ou superiores a € 

5000 serão submetidas ao membro do Governo Regional com 

competência em matéria de economia, para efeitos de decisão, alínea 

f) do n.º1 do artigo 8.º. 

 

Esta informação não dispensa a consulta da legislação aplicável. 

 

Com os melhores cumprimentos 

A Direcção 

 

 


