Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo
Associação Empresarial das ilhas Terceira, Graciosa e São Jorge

Sistema de Incentivos para o Desenvolvimento do Artesanato dos Açores - SIDART
1. Objeto:
O SIDART tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável da atividade artesanal no âmbito da
economia regional, através de um conjunto de medidas que visam o reforço da qualidade da produção e da
competitividade das empresas artesanais dos Açores.

2. Âmbito:
a) Formação;
b) Projetos de dinamização do setor artesanal, tais como participações em feiras ou exposições;
c) Projetos de investimento nas Unidades Produtivas Artesanais;
d) Projetos de qualificação e inovação do produto artesanal.

3. Beneficiários:
Individualmente ou em parceria, as pessoas que, com ou sem natureza comercial, desenvolvam uma
atividade artesanal e, ainda, as associações de artesãos, que promovam as atividades artesanais.

4. Condições de acesso dos beneficiários:
a) Estarem legalmente constituídos;
b) Possuírem a situação regularizada face à administração fiscal e à segurança social e não se encontrarem
em dívida no que respeita a apoios comunitários;
c) Ter concluído o investimento relativo a projetos anteriormente aprovados, com exceção da alínea c) do
artigo 3.º;
d) Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade, nomeadamente ter a situação
regularizada em matéria de licenciamento;
e) Possuírem carta de artesão e de unidade produtiva artesanal.

As condições referidas nas alíneas a), d) e e) são verificáveis no encerramento do processo de
candidatura.
As associações de artesãos apenas se podem candidatar aos incentivos previstos nas alíneas a), b) e d).
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5. Condições de acesso dos projetos:
a) Ter uma duração máxima de execução de um ano após a data da publicação da concessão do incentivo,
com exceção dos projetos de investimento nas Unidades Produtivas Artesanais.
b) Ser iniciado após a data de apresentação da candidatura.
Para os projetos de investimento nas Unidades Produtivas Artesanais, deve, à data de celebração do contrato,
comprovar o início do respetivo processo de licenciamento.
Podem candidatar-se projetos que, cumulativamente sejam suscetíveis de investimento nos domínios a que
se refere o segundo ponto.

6. Despesas elegíveis:
Sem prejuízo das condições e dos limites regulamentarmente fixados, consideram-se elegíveis para efeitos de
cálculo do incentivo para os projetos no domínio da formação as despesas com:
a) Frequência de ações de formação;
b) Passagens aéreas em classe económica.
Sem prejuízo das condições e dos limites regulamentarmente fixados, consideram-se elegíveis para efeitos de
cálculo do incentivo para os projetos a que se refere a Projetos de dinamização do setor artesanal, tais como
participações em feiras ou exposições, as despesas com:
a) Produção de material promocional, incluindo outras formas de publicidade;
b) Arrendamento de espaço, até ao limite máximo de 12 m2;
c) Aluguer de equipamento de exposição;
d) Passagens aéreas em classe económica;
e) Despesas com transporte de materiais promocionais e produtos artesanais, até 1m3 em transporte
marítimo e até 80 kg em transporte aéreo.
Sem prejuízo das condições e dos limites regulamentarmente fixados, consideram-se elegíveis para efeitos de
cálculo do incentivo para os projetos de investimento nas Unidades Produtivas Artesanais, as despesas com:
a) Aquisição e reparação de equipamento considerado indispensável para o exercício da atividade;
b) Estudos, diagnósticos e projetos associados ao projeto de investimento;
c) Obras de instalação ou remodelação de instalações ligadas ao processo produtivo;
d) Aquisição de equipamento informático de apoio à contabilidade e gestão;
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e) Aquisição de equipamento considerado indispensável para a melhoria da qualidade, higiene e segurança;
f)

Aquisição dos equipamentos sociais que o promotor seja obrigado a possuir por determinação legal;

g) Despesas com transportes, seguros, montagem e desmontagem dos equipamentos elegíveis.
Sem prejuízo das condições e dos limites regulamentarmente fixados, consideram-se elegíveis para efeitos de
cálculo do incentivo para os projetos a que se refere a Projetos de qualificação e inovação do produto
artesanal, as despesas com:
a) Conceção da imagem gráfica da empresa, incluindo logótipo e documentação, bem como a respetiva
produção e página web;
b) Aquisição de equipamento informático de apoio à conceção/design dos produtos e software;
c) Conceção e produção de embalagens adequadas ao tipo de produção, aliando aspetos relativos ao
acondicionamento e transporte dos produtos;
d) Conceção de novos produtos.
O cálculo das despesas elegíveis é efetuado a preços correntes, deduzido o imposto sobre o valor
acrescentado (IVA), sempre que o promotor do projeto seja sujeito passivo desse imposto e possa exercer o
direito à dedução.

Os limites de investimento elegível são:
a) Para os projetos a que se referem as alíneas a), b) e d) do segundo ponto o limite mínimo é de (euro) 200
(duzentos euros) e o limite máximo é de (euro) 5000 (cinco mil euros);
b) Para os projetos a que se refere a alínea c) do segundo ponto o limite mínimo é de (euro) 200 (duzentos
euros) e o limite máximo é de (euro) 20 000 (vinte mil euros).

7. Natureza e montante do incentivo:
1. O incentivo a conceder reveste a forma de subsídio não reembolsável.
2. O incentivo não reembolsável corresponde a 50 % das despesas elegíveis nos casos das ilhas São Miguel e
Terceira e 60 % nos casos das ilhas de Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo.
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8. Apresentação das candidaturas:
a) Anualmente, por despacho do secretário regional com competência em matéria de artesanato, são
definidas as fases de candidatura, as respetivas datas e dotação orçamental.
b) As candidaturas são entregues no Centro Regional de Apoio ao Artesanato - CRAA, nos Serviços de Ilha do
departamento do Governo Regional com competência em matéria de artesanato, ou nos serviços da
RIAC.
c) Aos projetos é atribuída uma classificação calculada de acordo com critérios a estabelecer em
regulamentação específica.
d) Os projetos são selecionados até ao limite da dotação orçamental que vier a ser definida anualmente por
despacho do membro do Governo Regional com competência em matéria de economia.
e) As candidaturas são instruídas junto da entidade gestora e analisadas por uma comissão de apreciação,
constituída por três membros nomeados por despacho do membro do Governo Regional com
competência em matéria de economia.
f)

Depois de analisadas as candidaturas, o CRAA procede à sua hierarquização, propondo ao membro do
Governo Regional com competência em matéria de economia a seleção dos projetos de concessão de
apoio financeiro, tendo em conta o limite orçamental.

Definição

Atividade artesanal - processo de transformação de matérias-primas destinado à produção ou reparação
de objetos, admitindo-se o uso de máquinas auxiliares de trabalho, desde que a intervenção manual
domine todas as fases do processo e constitua fator determinante de configuração e qualidade do
produto.

Esta informação não dispensa a consulta do Decreto Legislativo Regional nº 34/2012/A de 25 de Julho de
2012
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