
 
 

 

N/Ref. 9/16                        Angra do Heroísmo, janeiro de 2016 

 

Assunto: ALTERAÇÃO AO SIDER - SISTEMA DE INCENTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL DOS AÇORES. 

 
Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento que hoje foi publicado Orçamento da Região Autónoma dos 

Açores para o ano 2016 que no seu artigo 37.º vem alterar o Decreto Legislativo Regional n.º 

19/2007/A, de 23 de julho, que aprova o Sistema de Incentivos para o Desenvolvimento 

Regional dos Açores (SIDER), nomeadamente os artigos 15.º e 40.º do Decreto Legislativo 

Regional n.º 19/2007/A, de 23 de julho, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais 

números 2/2009/A, de 2 de março, 10/2010/A, de 16 de março, 26/2011/A, de 4 de 

novembro, 3/2012/A, de 13 de janeiro, 2/2013/A, de 22 de abril, 2/2014/A, de 29 de janeiro e 

1/2015/A, de 7 de janeiro. 

 

O n.º 4 do artigo 15.º passa a ter a seguinte redação, “O valor do investimento correspondente 

ao último pedido de pagamento, que deve ser apresentado no prazo máximo de trinta dias 

úteis a partir da data de conclusão do projeto, não pode ser inferior a 10% do investimento 

elegível do projeto.” 

 

O n.º 2 do artigo 40.º passa a ter a seguinte redação, “Fica suspensa, durante o ano de 2016, a 

obrigação de reembolso de incentivo prevista na alínea l) do artigo 19.º do Decreto 

Regulamentar Regional n.º 4/2001/A, de 6 de junho, alterado pelos Decretos Regulamentares 

Regionais números 27/2002/A, de 16 de setembro, 22/2003/A, de 27 de maio, 27/2004/A, de 

15 de julho e 25/2005/A, de 6 de dezembro, nos termos a definir em protocolo a celebrar para 

o efeito entre as instituições de crédito e o departamento do Governo Regional competente 

em matéria de política de incentivos.” 

 

Para mais informações poderá consultar online, no nosso site, este novo Sistema de Incentivos  

para a Competitividade Empresarial, através do link: 

http://www.ccah.eu/incentivos/ver.php?id=83 

 

Não hesite em contatar o Departamento de Gestão de Incentivos para qualquer 

esclarecimento/ informação adicional. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

  

 

http://www.ccah.eu/incentivos/ver.php?id=83

