
 

 

 

 

N/REF. 29/10                                                   Angra do Heroísmo, Março de 2010 

 

Assunto: Alterações no Sistema de Incentivos para o Desenvolvimento Regional dos Açores 

 

Caro Associado,  

 

O Decreto Legislativo Regional n.º 19/2007/A, de 23 de Julho, que regulamenta o Sistema de 

Incentivos para o Desenvolvimento Regional dos Açores (SIDER), foi alterado e republicado a 

16 de Março, no Decreto Legislativo Regional n.º 10/2010/A, no Diário da República, 1ª Série, 

n.º 52. 

 

O novo Decreto Legislativo introduziu as seguintes alterações: 

 

• Condições gerais de acesso dos promotores: 

o Indicador de Autonomia Financeira igual ou superior a 15%; 

o À data da candidatura os promotores devem cumprir com as seguintes 

condições: 

� Estar legalmente constituído; 

� Dispor de contabilidade organizada; 

� Possuir situação financeira equilibrada (Autonomia Financeira superior 

ou igual a 15%). 

o À data de assinatura do contrato os promotores devem cumprir com as 

seguintes condições: 

� Situação regularizada perante o Estado e a Segurança Social; 

� Cumprir com as condições legais necessárias ao exercício da respectiva 

actividade, nomeadamente ter a situação regularizada em matéria de 

licenciamento.  

 

• Condições gerais de acesso dos projectos: 

o Ser adequadamente financiado por um mínimo de 20% de capitais próprios; 

o Ter uma duração máxima de execução de 3 anos a contar da data de 

celebração do contrato de concessão de incentivos. 



 

 

 

 

 

• Despesas elegíveis: Acresce as despesas com garantias bancárias exigidas ao 

promotor. 

 

• Incentivo: No caso do incentivo reembolsável ser disponibilizado pelo Governo 

regional, os promotores obrigam-se a apresentar uma garantia bancária de valor 

idêntico ao montante de cada tranche liquidada em cada momento. 

 

Desenvolvimento Local 

• Âmbito: 

o Nos serviços acresce a actividade 80101 – Educação pré escolar; 

o No âmbito da subclasse 85321 apenas são consideradas as creches. 

 

Desenvolvimento do Turismo 

• Âmbito: 

o Considera-se como actividade de animação turística as incluídas no Decreto-Lei 

n.º 108/2009, de 15 de Maio. 

 

Desenvolvimento do Estratégico 

• Âmbito: 

o Alínea e) Conjuntos turísticos (resorts), de acordo com o preceituado no 

Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março. 

 

Desenvolvimento da Qualidade e Inovação 

• Âmbito:  

o Alínea d) Turismo — divisão 55 da CAE, à excepção da classe 5551, grupos 633 

e 711 e classe 9304 da CAE, e actividades incluídas no Decreto -Lei n.º 

108/2009, de 15 de Maio, desde que sejam reconhecidas de interesse para o 

desenvolvimento e consolidação da oferta turística regional pela direcção 

regional com competência em matéria de turismo; 

 

 



 

 

 

 

 

• As alterações agora introduzidas aplicam-se aos projectos de investimento que já 

tenham sido apresentados aos organismos receptores. 

 

Para mais informações, contacte o Departamento de Gestão de Incentivos da CCAH, de 

segunda a sexta-feira, das 09h00 às 12h00, pelo email incentivos@ccah.eu ou pelo telefone 

295 204 810. 

 

A presente circular não dispensa a consulta do diploma legal em causa, que pode ser 

consultado no nosso site, www.ccah.eu, em 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1268754305.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

 

 

 

 


