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Competir+ 
O Sistema de Incentivos para a Competitividade Empresarial, Competir+, é o principal instrumento da política de 

incentivos ao investimento privado nos Açores para o período 2014-2020. Foi criado pelo Decreto Legislativo Regional 

n.º 12/2014/A, de 9 de julho. Este documento já inclui informações relativas à quarta alteração espelhada no Decreto 

Legislativo Regional n.º 2/2019/A. 

Nas páginas seguintes compilamos um resumo dos respetivos subsistemas indicando a legislação aplicável. 

Sublinhamos que a leitura deste documento não dispensa a consulta da legislação em vigor. 
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A informação nesta compilação não dispensa 
a consulta da legislação em vigor e já inclui a 
quarta alteração ao Decreto Legislativo 
Regional n.º 12/2014/A, de 9 de julho, 
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 
1/2016/A, de 8 de janeiro, pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 9/2016/A, de 18 de 
maio, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 
1/2018/A, de 3 de janeiro 

Competir+ 
O Sistema de Incentivos para a Competitividade Empresarial, Competir+, é o principal instrumento da política de 

incentivos ao investimento privado nos Açores para o período 2014-2020. Foi criado pelo Decreto Legislativo Regional 

n.º 12/2014/A, de 9 de julho 

Condições gerais de acesso dos promotores 

Os promotores devem cumprir, entre outras, as seguintes condições de 
acesso, quando aplicável:  

a) Estar legalmente constituído; 

b) Dispor de contabilidade organizada; 

c) Possuir a situação regularizada face à administração fiscal e à 
segurança social; 

d) Não se encontrar em dívida no que respeita a apoios 
comunitários ou nacionais, independentemente da sua natureza e 
objetivos; 

Condições gerais de acesso dos projetos 

Os projetos devem cumprir, entre outras, com as seguintes condições de acesso, quando aplicável: 

a) Ser iniciado após a apresentação do formulário de pedido de incentivo, conforme o modelo constante no Anexo, com 
exceção da aquisição de terrenos, da elaboração de estudos diretamente associados ao projeto e dos adiantamentos para 
sinalização, até 50 % do custo de cada aquisição, realizados há menos de dois anos. 

b) Ter asseguradas as fontes de financiamento e ser financiado pelo promotor com, pelo menos, 25 % dos custos 
elegíveis, mediante recursos próprios ou através de financiamento externo, de uma forma que não inclua qualquer apoio 
financeiro público; 

c) Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da atividade no estabelecimento objeto da candidatura; 

d) Ter aprovados os projetos de arquitetura, os projetos de especialidades e as memórias descritivas do investimento, 
quando legalmente exigíveis; 

e) Ter uma duração máxima de execução de três anos a contar da data da celebração do contrato de concessão de 
incentivos, sem prejuízo de outros prazos que venham a ser definidos na regulamentação específica. 

Despesas elegíveis 

O investimento previsto deve contemplar todas as rubricas necessárias à completa implementação do projeto. 

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. 

Para efeitos do cálculo do montante das despesas elegíveis, apenas são considerados os valores declarados pelo promotor do 
projeto que correspondam aos custos médios do mercado para a respetiva tipologia de investimento, devendo a entidade 
avaliadora, caso não se verifique essa correspondência, definir o montante máximo de despesas elegíveis. 

Sem prejuízo das condições e dos limites que venham a ser fixados em cada um dos regulamentos dos diversos Subsistemas de 
Incentivos do Competir+, os ativos devem: 

a) Ser exclusivamente utilizados nos estabelecimentos beneficiários do incentivo; 

b) Ser amortizáveis, exceto terrenos; 

c) Ser adquiridos em condições de mercado a terceiros não relacionados com o adquirente. 
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No que diz respeito aos projetos das grandes empresas, os custos dos ativos intangíveis só são elegíveis até 50 % da totalidade dos 
custos de investimento elegíveis do investimento inicial. 

Os custos salariais estimados decorrentes da criação de emprego podem ser considerados elegíveis, desde que estejam 
preenchidas, cumulativamente, as seguintes condições: 

a) O projeto de investimento deve conduzir a um aumento líquido do número de trabalhadores do estabelecimento em 
causa, em comparação com a média dos doze meses anteriores, após dedução ao número de postos de trabalho previsto 
criar do número de postos de trabalho a suprimir durante o mesmo período de tempo; 

b) Os postos de trabalho devem ser preenchidos no prazo de quatro meses, após a data de conclusão do projeto. 

 

Despesas não elegíveis 

Sem prejuízo das condições e dos limites que venham a ser fixados em cada um dos regulamentos dos diversos Subsistemas de 
Incentivos do Competir+, consideram-se não elegíveis as despesas com: 

a) Aquisição de terrenos, com exceção dos destinados a termas, parques temáticos ou dos destinados à deslocalização de 
unidades empresariais para zonas e parques industriais ou para áreas de localização empresarial; 

b) Aquisição de edifícios, com exceção dos destinados a afetação turística, de edifícios degradados ou de intervenções em 
centros urbanos, desde que diretamente relacionados com o processo produtivo e com as funções essenciais ao exercício 
da atividade do projeto e nos termos a definir na regulamentação específica; 

c) Aquisição de bens em estado de uso, salvo nos casos previstos na regulamentação específica; 

d) Trespasses e direitos de utilização dos espaços; 

e) Fundo de maneio; 

f) Juros durante a construção; 

g) Trabalhos para a própria empresa; 

h) Despesas de funcionamento da empresa; 

i) Bens que se destinem unicamente a substituição ou reposição; 

j) Aquisição de ativos que tenham sido objeto de comparticipação através de auxílios de Estado; 

k) Todas as rubricas de investimento que não apresentem justificação ou relevante importância para o desenvolvimento 
do projeto; 

l) Transações ocorridas entre entidades participantes no projeto. 

A aquisição de terrenos, os trabalhos preparatórios com a obtenção de licenças e a realização de estudos de viabilidade 
preliminares, quando inelegíveis, não são considerados para efeitos da data de início do projeto 

 

Aceitação da decisão e contrato de concessão dos incentivos 

A concessão do incentivo é formalizada mediante contrato a celebrar, por documento particular, entre a Região Autónoma dos 
Açores, através do membro do Governo Regional responsável pela concessão do incentivo e o promotor, no prazo máximo de 
trinta dias úteis contados da data da notificação da decisão da concessão ou mediante assinatura do termo de aceitação. 

A formalidade de celebração de contrato é dispensada no caso de projetos de investimento até (euro) 15.000,00, promovidos por 
micro e pequenas empresas, classificadas de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 143/2009, de 16 de junho. 

O termo de aceitação devidamente assinado pelo beneficiário tem a natureza jurídica de um contrato escrito. 
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Rescisão do contrato 

O contrato de concessão de incentivos pode ser rescindido, por despacho do membro do Governo Regional responsável pela 
concessão do incentivo, em representação da Região, ou revogada a concessão do apoio, com os seguintes fundamentos: 

a) Não cumprimento, por facto imputável ao promotor, dos objetivos e obrigações estabelecidos no contrato, incluindo 
os prazos relativos ao início da realização do investimento e sua conclusão; 

b) Não cumprimento, por facto imputável ao promotor, das respetivas obrigações legais e fiscais; 

c) Prestação de falsas informações sobre a situação do promotor ou viciação de dados fornecidos na apresentação, 
apreciação e acompanhamento dos investimentos. 

A rescisão do contrato implica a restituição dos incentivos concedidos, sendo o promotor obrigado a repor as importâncias 
recebidas no prazo de trinta dias úteis a contar da data do recibo de notificação, acrescidas de juros calculados à taxa indicada no 
contrato de concessão de incentivos. 

Quando a resolução se verificar pelo motivo referido na alínea c), o promotor não pode apresentar candidaturas a quaisquer 
incentivos pelo período de cinco anos. 

 

Pagamento do incentivo 

Os pagamentos dos incentivos são efetuados por transferência bancária para a conta bancária do promotor indicada no contrato 
de concessão de incentivos ou no termo de aceitação. 

Os promotores, após assinatura do contrato de concessão de incentivos, ou do termo de aceitação, devem enviar, até seis pedidos 
de pagamento, cujo valor mínimo dos pedidos de pagamento intercalares terá de corresponder a 10 % do investimento elegível do 
projeto. 

O departamento do Governo Regional responsável pela concessão do incentivo, em colaboração, conforme os casos, com outros 
departamentos do Governo Regional, promove a verificação física dos projetos para efeitos de pagamento final do incentivo, 
podendo, sempre que se justifique, efetuar verificações físicas intercalares. 

O valor do investimento correspondente ao último pedido de pagamento, que deve ser apresentado no prazo máximo de cento e 
vinte dias úteis a partir da data de conclusão do projeto, não pode ser inferior a 15 % do investimento elegível do projeto. 

No caso dos microprojetos de investimento até (euro) 15.000,00, enquadrados no Subsistema de Incentivos ao Desenvolvimento 
Local, deve ser apresentado um único pedido de pagamento. 

 

Obrigações dos promotores 

Os promotores ficam sujeitos às seguintes obrigações: 

a) Executar o projeto nos termos e prazos fixados no contrato; 

b) Cumprir as obrigações legais, designadamente as fiscais; 

c) Entregar, nos prazos estabelecidos, todos os elementos que lhe forem solicitados pelas entidades com competência 
para a análise, acompanhamento, controlo e fiscalização dos diversos Subsistemas do Competir+; 

d) Permitir às entidades mencionadas na alínea anterior o acesso aos locais de realização do investimento; 

e) Comunicar à entidade avaliadora qualquer alteração ou ocorrência que ponha em causa os pressupostos relativos à 
aprovação do projeto; 

f) Manter as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade, nomeadamente quanto à sua situação em 
matéria de licenciamento; 

g) Afetar o projeto à atividade e à localização geográfica durante um período mínimo de cinco anos, ou até ao final do 
prazo de reembolso do incentivo, se este for superior, contado a partir da data de conclusão do projeto, considerando-se 
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esta a data da fatura correspondente à última despesa do projeto, o que não impede a substituição de instalações ou 
equipamentos que se tenham tornado obsoletos ou se tenham avariado dentro desse prazo; 

h) Manter a situação regularizada perante as entidades pagadoras do incentivo; 

i) Manter a contabilidade organizada, quando aplicável; 

j) Manter devidamente organizado, em dossier, todos os documentos suscetíveis de comprovar as informações e 
declarações prestadas no âmbito do projeto e de fundamentar as opções de investimento apresentadas, bem como todos 
os documentos comprovativos da realização das despesas de investimento, o qual poderá ser consultado a qualquer 
momento pelas entidades intervenientes no processo de análise, acompanhamento, controlo e fiscalização dos projetos, 
devendo este dossier ser mantido pelo prazo de três anos, contados a partir do encerramento do Programa Operacional 
Açores 2014-2020. 

k) Manter, em matéria de recursos humanos, as obrigações estabelecidas no contrato de concessão de incentivos; 

l) Publicitar os apoios recebidos nos termos regulamentares; 

m) Não alienar ou onerar, a qualquer título, o empreendimento ou equipamento a que respeita o projeto, nem ceder ou 
cessar a sua exploração ou utilização sem autorização do membro do Governo Regional responsável pela concessão do 
incentivo; 

n) Manter os postos de trabalho criados na Região durante um período mínimo de cinco anos, ou de três anos no caso 
das Pequenas e Médias Empresas, a contar da data em que tiver sido ocupado pela primeira vez; 

o) Os promotores ficam obrigados a celebrar contratos de trabalho por tempo indeterminado com, pelo menos, 50 % dos 
seus trabalhadores, ou 35 % no caso das micro e pequenas empresas, sendo o arredondamento feito por excesso; 

p) Por motivos associados à sazonalidade de atividades que resultem no reforço de encomendas, ou outros fatores que 
redundem num acréscimo de laboração e o consequente aumento do número de trabalhadores, a obrigatoriedade 
assumida na alínea anterior pode não ser observada, por períodos nunca superiores a três meses por ano, condição 
obrigatoriamente comunicada, com a devida justificação, à entidade avaliadora; 

q) Na ocorrência de doença prolongada do trabalhador ou licenças e dispensas relacionadas com a proteção na 
parentalidade previstas no artigo 35.º do Código do Trabalho, este pode ser substituído pelo tempo do seu impedimento, 
de forma temporária, por outro trabalhador com contrato a termo certo, após comunicação de tal condição à entidade 
avaliadora, no prazo de quinze dias úteis; 
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Ações coletivas de eficiência empresarial - O conjunto coerente e estrategicamente justificado de iniciativas, integradas num plano de ação, 

suportado numa visão estratégica, que visem a inovação, a qualificação ou a modernização de um agregado de empresas com uma 

implantação espacial de expressão regional ou local, que fomentem, de forma estruturada, a emergência de economias de aglomeração 

através, nomeadamente, da cooperação e do funcionamento em rede, entre as empresas e entre estas e outros atores relevantes para o 

desenvolvimento dos setores a que pertencem e dos territórios em que se localizam. Correspondem a iniciativas de resposta a riscos e 

oportunidades comuns, cujos resultados se traduzam na geração e externalidades positivas; 

«Clusters», correspondem a iniciativas que:  

 Visam dinamizar e potenciar projetos coletivos, comuns e em cooperação, entre as empresas e com as entidades de suporte, tais como 
associações empresariais, entidades do Sistema Científico e Tecnológico dos Açores (SCTA), universidades, serviços da administração 
regional e local, entidades de desenvolvimento regional e associações de desenvolvimento local, catalisando uma nova abordagem de 
criatividade e inovação centrada na partilha e na multiplicação dos efeitos gerados pela confluência das várias competências; 

 Apresentam como atividades mais comuns a qualificação profissional, o contexto geral de I&DI, o marketing conjunto e a promoção 
regional, a divulgação de informação técnica e de mercados, especialmente os internacionais, serviços de consultoria especializada e 
facilitação de cooperação comercial ao nível de plataformas de venda e compras; 

 Devem ser promovidas por uma parceria que envolva obrigatoriamente empresas e entidades de suporte, relevantes para a consolidação 
do cluster e para a estruturação da parceria, centrada a nível local ou regional, com um horizonte temporal de médio/longo prazo, 
demonstrando o comprometimento dos vários atores; 

Subsistema de Incentivos para Apoio à Eficiência Empresarial 

OBJETO 

Apoia a realização de projetos que se desenvolvam numa das seguintes tipologias: 
 

1) Ações coletivas de eficiência empresarial: 
a) Informação, observação e vigilância prospetiva e estratégica, incluindo ferramentas de diagnóstico e de 

avaliação de empresas; 
b) Criação e dinamização de redes de suporte às empresas; 
c) Sensibilização para os fatores críticos da competitividade e para o espírito empresarial; 
d) Estudos de mercados, tecnologias e oportunidades de inovação; 
e) Atividades de coordenação e gestão de parcerias, no âmbito de ações coletivas de eficiência empresarial; 
f) Promoção, facilitação e incentivo ao acesso a todos os programas de cofinanciamento comunitário. 

 

2) Constituição de Clusters (Apoia a constituição de Clusters nas seguintes áreas): 
a) Agroalimentar; 
b) Turismo; 
c) Economia do mar; 
d) Indústrias de base florestal; 
e) Economia digital; 
f) Saúde e bem -estar; 
g) Energias renováveis; 
h) Indústrias criativas. 
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PROMOTORES 

Podem beneficiar do presente Subsistema de Apoio as seguintes entidades: 
 

a) Entidades públicas com competências específicas em políticas públicas no domínio empresarial; 
b) Associações empresariais, associações de desenvolvimento local e entidades do Sistema Científico e Tecnológico dos 
Açores, que tenham como âmbito de atuação o setor empresarial privado; 
c) Clusters que venham a ser constituídos ao abrigo do presente diploma, sob a forma jurídica de associação sem fins 

lucrativos, em resultado de uma associação de empresários em nome individual, estabelecimentos individuais de 

responsabilidade limitada, sociedades comerciais, cooperativas e agrupamentos complementares de empresas e dos 

promotores referidos nas alíneas a) e b) 

CONDIÇÕES DE ACESSO DOS PROJETOS 

Os projetos devem observar cumulativamente, entre outras, as seguintes condições: 

a) Prosseguir um objetivo de interesse comum e visar suprir falhas de mercado ou insuficiências sistémicas que afetem 
um conjunto alargado de empresas; 
b) Ter uma abordagem inovadora por forma a assegurar impactes estruturantes nos respetivos domínios; 
c) Ser especificamente direcionados para as empresas e atuar, de forma integrada, ao nível da divulgação de 
conhecimentos e da cooperação e funcionamento em rede; 
d) Dar resposta a riscos e oportunidades comuns e gerar externalidades positivas, insuscetíveis de apropriação privada ou 
de conferir vantagem a uma empresa individualmente considerada ou a um grupo restrito de empresas; 
e) Melhorar as condições gerais de competitividade por parte das empresas regionais no seu todo, bem como a nível de 
um setor ou grupo de setores organizados em cluster; 
f) Assegurar que o acesso aos produtos e serviços disponibilizados com a sua realização é amplamente publicitado e 

complementado por ações de demonstração e disseminação. 

DESPESAS ELEGÍVEIS 

Constituem despesas elegíveis, as seguintes: 

1) Ações coletivas de eficiência empresarial: 
a) Estudos, pesquisas e diagnósticos diretamente relacionados com a conceção, implementação e avaliação do projeto, 
até ao limite de 5 % do investimento elegível;  
b) Assistência técnica, científica e consultoria, quando essencial para o projeto e em áreas do conhecimento que 
ultrapassem a competência dos beneficiários; 
c) Aquisição de equipamento informático expressamente necessário para o projeto; 
d) Aquisição e desenvolvimento de software expressamente necessário para o projeto; 
e) Despesas com a promoção e divulgação do projeto e das atividades nele incluídas; 
f) Deslocações e estadas demonstradas como essenciais para o desenvolvimento do projeto; 
g) Despesas com a implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração, incluindo concursos e 
respetivos prémios; 
h) Despesas com a participação em organizações internacionais quando relevantes para o projeto; 
i) Despesas com a aquisição de conteúdos e informação especializada; 
j) Custos salariais dos novos postos de trabalho criados com a realização do investimento, considerando para o efeito o 
salário bruto antes de impostos e as contribuições obrigatórias para a segurança social, durante um período de tempo de 
dois anos, tendo por limite máximo mensal o valor correspondente, por trabalhador, a quatro vezes o salário mínimo 
regional, caso o posto de trabalho seja preenchido por um doutorado, a três vezes o salário mínimo regional, caso o posto 
de trabalho seja preenchido por um licenciado, e a uma vez e meia o salário mínimo regional, caso o posto de trabalho 
seja preenchido por um não licenciado. 
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A leitura deste documento não dispensa a consulta da legislação aplicável: 

- Competir + (Decreto Legislativo Regional n.º 12/2014/A) 

- Subsistema de Incentivos para Apoio à Eficiência Empresarial (Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2014/A) 

DESPESAS ELEGÍVEIS (Cont.) 

Constituem despesas elegíveis, as seguintes: 

2) Constituição de Clusters  
a) Despesas de constituição da entidade promotora do cluster; 
b) Remodelação de instalações; 
c) Equipamento administrativo e informático; 
d) Estudos, assistência técnica e planos de marketing; 
e) Atividades de animação e coordenação da rede; 
f) Custos salariais dos novos postos de trabalho criados com a realização do investimento, considerando para o efeito o 
salário bruto antes de impostos e as contribuições obrigatórias para a segurança social, durante um período de tempo de 
dois anos, tendo por limite máximo mensal o valor correspondente, por trabalhador, a quatro vezes o salário mínimo 
regional, caso o posto de trabalho seja preenchido por um doutorado, a três vezes o salário mínimo regional, caso o posto 
de trabalho seja preenchido por um licenciado, e a uma vez e meia o salário mínimo regional, caso o posto de trabalho 
seja preenchido por um não licenciado;  
g) Despesas no âmbito dos projetos-âncora ou projetos complementares, previstos no Anexo II da Legislação. 

 

NATUREZA E MONTANTE DO INCENTIVO 

 
1) Ações coletivas de eficiência empresarial: 
O incentivo a conceder às despesas elegíveis para os projetos de ações coletivas de eficiência empresarial, reveste a 
forma de incentivo não reembolsável, correspondente a uma taxa de 85 %, até ao limite máximo de € 200 000,00. 
 

2) Constituição de Clusters  
a) O apoio a conceder às despesas elegíveis para os projetos de constituição de clusters, reveste a forma de incentivo não 
reembolsável, correspondente a uma taxa de 85 %, até ao limite máximo de € 200 000,00. 
b) O apoio a conceder às despesas elegíveis para os projetos de constituição de clusters, pode ser majorado em 10 % se 
depois de efetuada a avaliação intercalar se concluir pela pertinência da continuidade do projeto de constituição do 
cluster.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ccipd@ccipd.pt
http://www.ccipd.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/25345896
https://dre.pt/application/conteudo/56894784


 

 

Competir+ 

 Página 11 

11 

Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada 
Rua Ernesto do Canto, 13 
9504-531 Ponta Delgada 

Tel.: +351 296 305000 | Email: ccipd@ccipd.pt | web: www.ccipd.pt  
  

Consulte aqui a Classificação Portuguesa de 
Atividades Económicas, Revisão 3. 
CAE – Rev. 3 

O presente Subsistema de Incentivos não abrange os projetos de investimento relacionados com a produção primária de 
produtos agrícolas enumerados no Anexo I do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.  

Subsistema de Incentivos para o Desenvolvimento Local 

OBJETO 

Visa promover a qualidade e inovação junto das empresas regionais, pela via da produção de novos ou melhorados bens e 

serviços, de novos processos de produção, de novos modelos organizacionais ou de estratégias de marketing, que suportem a sua 

progressão na cadeia de valor e o reforço da orientação para os mercados externos à Região. 

PROMOTORES 

Podem beneficiar do presente Subsistema de Incentivos empresários em nome individual, estabelecimentos individuais de 
responsabilidade limitada, sociedades comerciais, cooperativas e agrupamentos complementares de empresas. 

ÂMBITO 

1) São suscetíveis de apoio, no âmbito do Subsistema de Incentivos 
para o Desenvolvimento Local, projetos de instalação, 
modernização, remodelação, beneficiação ou ampliação 
vocacionados para a satisfação do mercado local e para a 
dinamização do mercado interno, com investimentos superiores a € 
15.000,00,nas seguintes áreas: 

 
a) Indústria — divisões 10 a 33, com exceção das divisões 12, 18 e 19 e dos grupos 206 e 241; 
b) Serviços — divisões 37, 38, 39, 62, 72, 75, 78, 79, com exceção da subclasse 79120, e 88 e grupos 521, 582, 592, 

631, 813 e 851, classes 5911 e 5912, com investimento até € 500.000,00. 

DESPESAS ELEGÍVEIS - Ponto 1 do Âmbito 

Relativamente aos projetos acima mencionados, constituem despesas elegíveis as seguintes: 
 
a) Aquisição de terrenos em zonas industriais, parques industriais e áreas de localização empresarial, tendo em vista a 
deslocalização de unidades empresariais para aquelas infraestruturas, até ao limite de 10 % do investimento elegível; 
b) Aquisição de edifícios degradados, desde que diretamente relacionados com o processo produtivo e com as funções essenciais 
ao exercício da atividade, até ao limite de 25 % do investimento elegível; 
c) Aquisição de edifícios que, pela sua localização ou valor arquitetónico, interesse preservar, reconhecido pela direção regional 
com competência em matéria de cultura, até ao limite de 40 % do investimento elegível; 
d) Construção de edifícios, desde que diretamente relacionadas com o processo produtivo e com as funções essenciais ao 
exercício da atividade, até ao limite de 60 % do investimento elegível; 
e) Reconstrução de edifícios, obras de instalação e remodelação de instalações e outras construções, desde que diretamente 
relacionadas com o processo produtivo e com as funções essenciais ao exercício da atividade; 
f) Aquisição de máquinas e equipamentos, designadamente nas áreas da gestão, produção, comercialização e marketing, 
comunicações, logística, design, qualidade, segurança e higiene, controlo laboratorial, eficiência energética e proteção ambiental; 
g) Aquisição de equipamentos sociais que o promotor seja obrigado a possuir por determinação legal e de outros equipamentos 
sociais, até ao limite de 2 % do investimento elegível, neste último caso; 
h) Aquisição de veículos automóveis de transporte de passageiros e outro material de transporte, desde que os mesmos se 
afigurem essenciais para o exercício da atividade inserida na divisão 79, até ao limite de € 200.000,00; 
i) Aquisição de veículos automóveis ligeiros de mercadorias e pesados desde que os mesmos se afigurem essenciais para o 
exercício da respetiva atividade, até ao limite de 30 % do investimento elegível, com um máximo de € 200.000,00; 
j) Aquisição de instrumentos e de equipamento científico e técnico imprescindível ao projeto; 
k) Despesas com a introdução de tecnologias de informação e comunicações, bem como a aquisição de software standard ou 
específico, relacionado com o desenvolvimento do projeto, até ao limite de 15 % do investimento elegível; 
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As despesas a que se referem as alíneas b), 
c), k), m), n) e o) apenas são consideradas 
elegíveis para as PME 

DESPESAS ELEGÍVEIS - Ponto 1 do Âmbito (Cont.) 

l) Aquisição de marcas, transferência de tecnologia, através da aquisição de direitos de patente, licenças saber-fazer, ou 
conhecimentos técnicos não protegidos por patente, sendo que no caso de empresas não PME estas despesas não poderão 
exceder 50 % das despesas elegíveis do projeto; 
m) Despesas relacionadas com a intervenção de técnicos oficiais de contas ou revisores oficiais de contas; 
n) Despesas com estudos, diagnósticos e auditorias associados ao projeto de investimento, até ao limite de 2 % do investimento 
elegível, com um máximo de € 20.000,00 (vinte mil euros); 
o) Despesas com projetos de arquitetura e de engenharia ou outros associados ao projeto de investimento, com os seguintes 
limites: 

i) 5 % do investimento elegível, para projetos até € 1.000.000,00; 
ii) 4 % do investimento elegível, para projetos superiores a € 1.000.000,00 e inferiores ou iguais a € 5.000.000,00; 
iii) 3 % do investimento elegível, para projetos superiores a € 5.000.000,00. 
 

p) Despesas com investimentos nas áreas de eficiência energética, sistemas de qualidade, de segurança e de gestão ambiental; 
q) Despesas com a introdução de tecnologias de informação e comunicações e software, para além do limite referido na alínea k) 
quando devidamente fundamentado e obtido o parecer favorável do departamento do Governo Regional com competência em 
matéria de tecnologia; 
r) Despesas com transportes, seguros, montagem e desmontagem de equipamentos elegíveis; 
s) Despesas com garantias bancárias exigidas ao promotor no âmbito do presente Subsistema de Incentivos; 
t) Despesas associadas à formulação de pedidos de patentes, modelos de utilidade e desenhos ou modelos nacionais, no 
estrangeiro pela via direta nas administrações nacionais, comunitárias e internacionais, designadamente taxas, pesquisas ao 
estado da técnica e honorários de consultoria em matéria de propriedade industrial; 
u) Despesas com o processo de implementação e certificação do Sistema de 
Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação, designadamente 
honorários de consultoria, formação e instrução do processo junto de 
entidade certificadora; 
v) Despesas com a criação e desenvolvimento de insígnias, marcas, coleções 
próprias e planos de marketing até ao limite de 20 % do investimento elegível 
e até ao montante máximo de € 250.000,00;  
 
 

2) São ainda suscetíveis de apoio, no âmbito do presente Subsistema de Incentivos, projetos de modernização, 
remodelação, beneficiação ou ampliação vocacionados para a satisfação do mercado local com investimentos superiores 
a € 15.000,00 nas seguintes áreas: 

 
a) Comércio — divisões 45 a 47 da CAE, com investimento até € 300.000,00; 
b) Restauração e similares — divisão 56 da CAE, com investimento até € 200.000,00;  
c) Serviços — divisões 74, 82 e 95, subclasses 86905 e 96040 com investimento até € 100.000,00.  

DESPESAS ELEGÍVEIS - Ponto 2 do Âmbito 

Relativamente aos projetos acima mencionados, constituem despesas elegíveis as seguintes: 
 
a) Aquisição de edifícios degradados, desde que diretamente relacionados com as funções essenciais ao exercício da atividade, até 
ao limite de 25 % do investimento elegível; 
b) Aquisição de edifícios que, pela sua localização ou valor arquitetónico, interesse preservar, reconhecido pela direção regional 
com competência em matéria de cultura, até ao limite de 40 % do investimento elegível; 
c) Construção de edifícios, até ao limite de 60 % do investimento elegível, quando se tratar de investimento de transferência de 
localização, remodelação ou ampliação de edifícios, instalações e outras construções, desde que diretamente relacionadas com as 
funções essenciais ao exercício da atividade; 
d) Aquisição de máquinas e equipamentos, designadamente nas áreas da gestão, produção, comercialização e marketing, 
comunicações, logística, design, qualidade, segurança e higiene, controlo laboratorial, eficiência energética e proteção ambiental; 
e) Aquisição de equipamentos sociais que o promotor seja obrigado a possuir por determinação legal e de outros equipamentos 
sociais, até ao limite de 2 % do investimento elegível, neste último caso; 
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As despesas a que se referem as alíneas a), 
b), l), p), q) e s) são apenas consideradas 
elegíveis para as PME. 

DESPESAS ELEGÍVEIS - Ponto 2 do Âmbito (Cont.) 

f) Construção, remodelação ou ampliação de instalações sanitárias e de vestiário para o pessoal; 
g) Aquisição e instalação de equipamentos de produção de frio ou de manutenção térmica (frio ou calor), fixos ou móveis; 
h) Aquisição e instalação de equipamentos de limpeza e desinfeção; 
i) Aquisição e instalação de sistemas de ventilação, exaustão e climatização, nos locais afetos ao processo, à armazenagem ou à 
exposição e venda de alimentos; 
j) Aquisição de equipamentos necessários à gestão da qualidade, implementação e ou monitorização de sistemas de higiene, 
segurança e qualidade dos alimentos; 
k) Aquisição de equipamentos de proteção ambiental, designadamente para tratamento de efluentes e de resíduos; 
l) Despesas com a introdução de tecnologias de informação e comunicações, bem como a aquisição de software standard ou 
específico, relacionado com o desenvolvimento do projeto, até ao limite de 15 % do investimento elegível; 
m) Aquisição de veículos ligeiros de mercadorias ou pesados ou contentores próprios para o transporte de alimentos, até ao 
máximo de € 100.000,00; 
n) Aquisição de fardamento de trabalho;  
o) Aquisição de marcas, transferência de tecnologia, através da aquisição de direitos de patente, licenças, saber -fazer, ou 
conhecimentos técnicos não protegidos por patente, sendo que no caso de empresas não PME estas despesas não poderão 
exceder 50 % das despesas elegíveis do projeto; 
p) Despesas relacionadas com a intervenção de técnicos oficiais de contas; 
q) Despesas com estudos, diagnósticos e auditorias associados ao projeto de investimento, até ao limite de 2 % do investimento 
elegível, com um máximo de € 5.000,00; 
r) Despesas com assistência técnica para implementação de sistemas de higiene, segurança e qualidade dos alimentos até ao 
limite de 5 % do investimento elegível; 
s) Despesas com projetos de arquitetura e de engenharia ou outros associados ao projeto de investimento, com o limite de 5 % do 
investimento elegível; 
t) Despesas com investimentos nas áreas de eficiência energética, sistemas de qualidade, de segurança e de gestão ambiental; 
u) Despesas com a introdução de tecnologias de informação e comunicações e software, para além do limite referido na alínea l) 
quando devidamente fundamentado e obtido o parecer favorável do departamento do Governo Regional com competência em 
matéria de tecnologia; 
v) Despesas com transportes, seguros, montagem e desmontagem de equipamentos elegíveis;  
w) Despesas com garantias bancárias exigidas ao promotor no âmbito do 
presente Subsistema de Incentivos; 
x) Despesas com a criação e desenvolvimento de insígnias, marcas, coleções 
próprias e planos de marketing, até ao limite de 10 % do investimento 
elegível; 
 
No âmbito de um projeto de investimento de deslocalização de instalações de unidades empresariais dentro do espaço geográfico 
da Região, será considerado investimento elegível apenas a diferença entre o valor do investimento a realizar e o valor residual 
das antigas instalações. 
 
 

3) De igual modo, são suscetíveis de apoio, no âmbito do presente Subsistema de Incentivos, projetos, promovidos por 
micro e pequenas empresas, de instalação, modernização, remodelação, beneficiação ou ampliação vocacionados para 
a satisfação do mercado local com investimentos compreendidos entre € 2.500,00 e € 15.000,00 nas seguintes áreas: 

 
a) Indústria — divisões 10 a 33, com exceção das divisões 12, 18 e 19 e dos grupos 206 e 241; 
b) Serviços — divisões 37, 38, 39, 62, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 82, 88 e 95, grupos 521, 582, 592, 631, 812, 813 e 851, 

classes 5911, 5912, 9313, 9601, 9602 e 9604 e subclasses 85530, 86905 e 93210;  
c) Comércio — divisões 45 a 47 da CAE; 
d) Restauração e similares — divisão 56 da CAE. 
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Pode ser concedido um prémio de realização aos projetos enquadrados nos escalões referidos nas alíneas a)e b) após 
avaliação do ano cruzeiro, tendo por base o grau de obtenção de resultados, o qual consiste, no caso da alínea a), num 
acréscimo à taxa de incentivo não reembolsável e, no caso da alínea b), na transformação do incentivo reembolsável em 
incentivo não reembolsável, até ao limite máximo do montante do incentivo reembolsável. 
 

DESPESAS ELEGÍVEIS - Ponto 3 do Âmbito 

Relativamente aos projetos acima mencionados, constituem despesas elegíveis as seguintes: 
 
a) Obras, desde que diretamente relacionadas com o processo produtivo e com as funções essenciais ao exercício da atividade; 
b) Aquisição de máquinas e equipamentos; 
c) Despesas com a introdução de tecnologias de informação e comunicações, bem como a aquisição de software standard ou 
específico, relacionado com o desenvolvimento do projeto; 
d) Despesas com transportes, seguros, montagem e desmontagem de equipamentos elegíveis; 
e) Aquisição e instalação de equipamentos de produção de frio ou de manutenção térmica (frio ou calor), fixos ou móveis; 
f) Aquisição e instalação de equipamentos de processo, de limpeza e desinfeção; 
g) Aquisição e instalação de sistemas de ventilação, exaustão e climatização, nos locais afetos ao processo, à armazenagem ou à 
exposição e venda de alimentos; 
h) Aquisição de equipamentos necessários à gestão da qualidade, implementação e ou monitorização de sistemas de higiene, 
segurança e qualidade dos alimentos; 
i) Aquisição de equipamentos de proteção ambiental, designadamente para tratamento de efluentes e de resíduos. 

NATUREZA E MONTANTE DO INCENTIVO 

O incentivo a conceder às despesas elegíveis para os projetos de investimento relativos ao ponto 1) e 2) do âmbito, reveste a 
forma de incentivo não reembolsável e reembolsável sem juros, de acordo com os seguintes escalões de investimento: 

a) Até € 300.000,00, incentivo não reembolsável, correspondente à aplicação de uma percentagem de 30 % para as ilhas de 
São Miguel e Terceira, 35 % para as ilhas do Faial e Pico e de 40 % para as ilhas de Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Flores 
e Corvo; 

b) Superior a € 300.000,00, incentivo não reembolsável, correspondente à aplicação de uma percentagem de 15 % para as 
ilhas de São Miguel e Terceira, 20 % para as ilhas do Faial e Pico e de 25 % para as ilhas de Santa Maria, Graciosa, São 
Jorge, Flores e Corvo, acrescido de incentivo reembolsável, sem juros, correspondente à aplicação de uma percentagem 
de 25 %. 

 
O prazo de financiamento do incentivo reembolsável é de dez anos, dos quais os três primeiros são de carência de capital, 
contados a partir da data do primeiro pagamento do incentivo, à exceção dos projetos com despesas elegíveis superiores a € 
2.000.000,00, cujo prazo de financiamento do incentivo reembolsável é de doze anos, dos quais os quatro primeiros são de 
carência de capital. 

O prémio de realização, acima referido, corresponde à aplicação das seguintes percentagens sobre as despesas elegíveis do 
projeto, em função dos seguintes indicadores de obtenção de resultados: 
a) Criação de postos de trabalho: 
i) 1 % por cada posto de trabalho criado, se forem criados até cinco postos de trabalho; 
ii) 0,5 % por cada posto de trabalho criado para além de cinco postos de trabalho, até ao limite de 15 %. 
b) Produtividade económica do projeto (PEP), determinada conforme referido no n.º 5, nos seguintes escalões: 
i) 2,5 % se a PEP variar de 10 até 20 pontos percentuais; 
ii) 5 % se a PEP variar de 20 até 35 pontos percentuais; 
iii) 7,5 % se a PEP variar de 35 até 55 pontos percentuais; 
iv) 10 % se a PEP variar em mais de 55 pontos percentuais. 
5 — A produtividade económica do projeto (PEP) é calculada através do rácio da variação do valor acrescentado bruto (VAB) entre 
o ano pré -projeto e o ano cruzeiro sobre o investimento elegível do projeto (IE), sendo: 
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A leitura deste documento não dispensa a consulta da legislação aplicável: 

- Competir + (Decreto Legislativo Regional n.º 12/2014/A) 

- Subsistema de Incentivos para o Desenvolvimento Local (Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2018/A) 

NATUREZA E MONTANTE DO INCENTIVO (Cont.) 

a) VAB = vendas (volume de negócios + variação nos inventários da produção + trabalhos para a própria entidade + rendimentos 
suplementares + subsídios à exploração) — consumos intermédios (custo das mercadorias + custo das matérias -primas e 
subsidiárias consumidas + fornecimentos e serviços externos); 
b) Variação do VAB = VAB calculado no ano cruzeiro do projeto — VAB no ano anterior à apresentação da candidatura; 
c) Ano pré -projeto = ano anterior à candidatura. No caso de projetos promovidos por promotores que não tenham contabilidade 
organizada no ano anterior ao da candidatura, são utilizadas as contas das demonstrações de abertura de contas com 
contabilidade organizada; 
d) Ano cruzeiro = ano normal de laboração referenciado pelo promotor, que não pode exceder o terceiro ano económico 
completo após a conclusão do investimento. 
6 — Podem, ainda, ser atribuídas as seguintes majorações de incentivo não reembolsável: 
a) 2,5 % de incentivo não reembolsável, se o projeto incluir investimentos elegíveis em eficiência energética de valor igual ou 
superior pelo menos a 5 % das despesas elegíveis; 
b) 10 % de incentivo não reembolsável, no caso dos projetos que deem origem, de forma continuada, a transações comerciais 
para além da ilha onde o projeto foi realizado 
 
O incentivo a conceder às despesas elegíveis para os projetos de investimento relativos ao ponto 3) do âmbito, reveste a forma de 
incentivo não reembolsável, correspondente à aplicação de uma percentagem de 40 % para as ilhas de São Miguel e Terceira, de 
45 % para as ilhas do Faial e Pico e de 50 % para as ilhas de Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo. 
O valor máximo do apoio a conceder é de € 2.000.000,00, sob a forma de subsídio não reembolsável, e de € 2.000.000,00, sob a 
forma de subsídio reembolsável, por projeto. 
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Os projetos mencionados na subalínea ii) da alínea c) e na alínea d) do número anterior apenas são enquadráveis quando sejam 
reconhecidos de interesse para o desenvolvimento, diferenciação e consolidação da oferta turística regional mediante parecer 
prévio do departamento do Governo Regional com competência em matéria de turismo. 

Subsistema de Incentivos para o Empreendedorismo Qualificado e Criativo 
 

OBJETO 

Visa estimular o aparecimento de novos empreendedores e fortalecer uma cultura empresarial baseada no risco e na vontade 
empreendedora, incentivando a realização de projetos de investimento que contribuam para a diversificação e renovação do 
tecido empresarial e que se desenvolvam numa das seguintes áreas: 
 

1) Empreende Jovem; 
 

São suscetíveis de apoio, os projetos de investimento que, cumulativamente, preencham as seguintes condições: 
 

a) Sejam superiores a € 10.000,00 e iguais ou inferiores a € 300.000,00; 
b) Promovam a criação de empresas, detidas maioritariamente por jovens empreendedores;   
c) Se desenvolvam nas seguintes áreas, classificadas de acordo com a CAE — Rev.3: 

i) Indústria — divisões 10 a 33, com exceção das divisões 12, 18, 19 e dos grupos 206 e 241; 
ii) Restauração e similares — divisão 56; 
iii) Serviços — divisões 62, 72, 74, 75, 86 e 88, grupos 592 e 851, classes 5911 e 5912, e na subclasse 90030; 

Ou 
d) Visem: 

i) A instalação de meios de alojamento que se enquadrem nas vertentes de turismo no espaço rural, turismo de 
habitação, desde que sejam reconhecidos como projetos que contribuam para a diferenciação da oferta; 

ii) A instalação de empreendimentos turísticos não contemplados na alínea anterior, desde que sejam reconhecidos 
como projetos inovadores, diversificadores ou qualificadores da oferta turística em termos de instalações e serviços; 

iii) A instalação, ampliação ou beneficiação, de estabelecimentos de alojamento local, integrados na tipologia «hostel», 
desde que se situem em centros urbanos e visem a reconstrução, recuperação ou beneficiação de edificações 
degradadas ou em mau estado de conservação;  

iv) Atividades de animação turística incluídas no Decreto-Lei n.º 108/2009, de 15 de maio, alterado e republicado pelo 
Decreto -Lei n.º 95/2013, de 19 de julho, desde que sejam reconhecidas de interesse para o desenvolvimento e 
consolidação da oferta turística regional. 

 

PROMOTORES – EMPREENDE JOVEM 

Podem beneficiar dos incentivos previstos no presente Subsistema de Incentivos empresários em nome individual, 
estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada, sociedades comerciais e cooperativas, detidas maioritariamente por 
jovens empreendedores. 
São jovens empreendedores os titulares de um nível de formação mínimo correspondente à escolaridade obrigatória, com idade 
compreendida entre os dezoito e os trinta e cinco anos. 
São, ainda, considerados jovens empreendedores os titulares, à data de apresentação da candidatura, de mestrado ou 
doutoramento, com idade até quarenta anos. 
Os jovens empreendedores que tenham gozado de licença de parentalidade até às idades limite referidas acima podem 
candidatar-se aos benefícios previstos no presente diploma até, respetivamente, aos quarenta e quarenta e cinco anos 
  

DESPESAS ELEGÍVEIS – EMPREENDE JOVEM 

Constituem despesas elegíveis, as seguintes:  
a) Construção de edifícios, até ao limite de 40 % do investimento elegível; 
b) Aquisição de edifícios degradados, até ao limite de 30 % do investimento elegível; 
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DESPESAS ELEGÍVEIS – EMPREENDE JOVEM (Cont.) 

c) Aquisição de edifícios que, pela sua localização ou valor arquitetónico, haja interesse em preservar reconhecido pela 
direção regional com competência em matéria de cultura, até ao limite de 40 % do investimento elegível; 

d) Outras construções e obras de adaptação e remodelação de instalações diretamente relacionadas com a concretização do 
projeto;  

e) Aquisição de máquinas e equipamentos, incluindo custos com transporte, seguros, montagem e desmontagem dos 
mesmos, que apresentem relevante importância para o desenvolvimento do projeto, designadamente nas áreas de 
gestão, produção, comercialização e marketing, distribuição e logística, comunicações, design, qualidade, segurança, 
controlo laboratorial, eficiência energética e energias renováveis, do ambiente, em particular os de tratamento de águas 
residuais, emissões para a atmosfera, resíduos, redução de ruído e de introdução de tecnologias e coeficientes para a 
utilização sustentável de recursos naturais; 

f) Aquisição de viaturas novas, desde que demonstrada a sua imprescindibilidade para o projeto e tenha um impacto direto 
na obtenção dos resultados de exploração, até ao limite de € 30.000,00; 

g) Aquisição de tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente hardware e software; 
h) Aquisição de serviços para o desenvolvimento de programas informáticos adequados ao processamento da informação 

derivada do projeto; 
i) Aquisição de bibliografia técnica associada à execução do projeto; 
j) Despesas com a criação e desenvolvimento de insígnias, marcas e coleções próprias, desenhos, modelos e patentes, bem 

como despesas com a valorização das marcas, insígnias adquiridas, criadas ou constituídas, até ao limite de 5 % do 
investimento elegível; 

k) Despesas referentes a ações de divulgação, promoção e marketing justificadas como essenciais face à natureza do 
projeto e que se revelem particularmente adequadas aos seus objetivos, até ao limite de 5 % do investimento elegível; 

l) Despesas inerentes à certificação de sistemas, produtos e serviços, nomeadamente, despesas com a entidade 
certificadora, assistência técnica específica, ensaios, testes, calibração e monitorização; 

m) Implementação de sistemas de planeamento e controlo; 
n) Despesas inerentes à obtenção do rótulo ecológico; 
o) Custos associados aos pedidos de direitos de propriedade industrial, designadamente de taxas, emolumentos, primeira 

anuidade, pesquisas ao estado da técnica a bases de dados nacionais ou estrangeiras, despesas com o estudo, conceção e 
produção de protótipos das tecnologias desenvolvidas e honorários de consultoria em matéria de propriedade industrial 
nas fases de instrução de processos, bem como de valorização dos mesmos, nomeadamente em processos de 
licenciamento, de transferência de tecnologia e suporte à criação de empresas deles emergentes; 

p) Registo inicial de domínios associados à domiciliação da aplicação em entidade externa, adesão a marketplaces e outras 
plataformas eletrónicas, criação e publicação de catálogos eletrónicos de produtos e serviços, bem como a inclusão e ou 
catalogação; 

q) Elaboração do processo de candidatura, até ao limite de € 1.500,00; 
r) Projetos de arquitetura e de engenharia associados ao projeto de investimento, até ao limite de € 5.000,00; 
s) Despesas relacionadas com a intervenção de engenheiros civis ou arquitetos respeitantes à mediação, planeamento e 

gestão de obras, até ao limite de € 2.000,00; 
t) Despesas relacionadas com a intervenção de técnicos oficiais de contas ou revisores oficiais de contas, até ao limite de € 

1.500,00; 
u) Aquisição de marcas, franquias, desenhos ou modelos, patentes e modelos de utilidade. 

 

NATUREZA E MONTANTE DO INCENTIVO – EMPREENDE JOVEM 

O incentivo a conceder sobre as despesas elegíveis aos projetos selecionados reveste a forma de incentivo não reembolsável e é 
correspondente à aplicação de uma percentagem de 40 % para as ilhas de São Miguel e Terceira, de 45 % para as ilhas Faial e Pico 
e de 50 % para as ilhas de Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo. 
É excecionalmente fixada em 50 % a percentagem relativa a projetos que se realizem na ilha Terceira, que criem postos de 
trabalho e cuja candidatura dê entrada até 31 de dezembro de 2019. 
Pode ser concedido um prémio de realização após avaliação do ano cruzeiro, a acrescer ao incentivo não reembolsável, tendo por 
base o grau de obtenção de resultados, o qual corresponde à aplicação das seguintes percentagens sobre as despesas elegíveis do 
projeto, em função dos seguintes indicadores de obtenção de resultados: 

a) Criação de postos de trabalho: 
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NATUREZA E MONTANTE DO INCENTIVO – EMPREENDE JOVEM (Cont.) 

i) 2 % por cada posto de trabalho criado, até ao limite de 15 %; 
b) Produtividade económica do projeto (PEP), determinada conforme referido no n.º 3, nos seguintes escalões: 

i) 2,5 % se 10 (igual ou menor que) PEP (menor que) 20; 
ii) 5 % se 20 (igual ou menor que) PEP (menor que) 35; 
iii) 7,5 % se 35 (igual ou menor que) PEP (menor que) 55; 
iv) 10 % se PEP (igual ou maior que) 55. 

A produtividade económica do projeto (PEP) é a percentagem obtida pelo rácio entre o Valor Acrescentado Bruto (VAB) e o 
investimento elegível do projeto (IE), medido no ano cruzeiro, sendo: 

a) VAB = vendas (volume de negócios + variação nos inventários da produção + trabalhos para a própria entidade + 
rendimentos suplementares + subsídios à exploração) — consumos intermédios (custo das mercadorias + custo das 
matérias -primas e subsidiárias consumidas + fornecimentos e serviços externos); 

b) Ano cruzeiro = ano normal de laboração referenciado pelo promotor, que não pode exceder o terceiro ano económico 
completo após a conclusão do investimento. 

É atribuída uma majoração de 10 % de incentivo não reembolsável aos projetos que cumpram, cumulativamente, com os 
seguintes critérios: 

a) A empresa seja detida, integralmente, por jovens empreendedores; 
b) Os jovens empreendedores sejam, à data da candidatura, titulares de curso ministrado pelo ensino superior universitário 

ou politécnico. 
 
 

2) Ações Coletivas de Empreendedorismo 
São suscetíveis de apoio, os projetos com investimentos que visem a melhoria das condições gerais de fomento do 
empreendedorismo nos Açores, em consonância com os objetivos preconizados no Plano Estratégico para o Fomento do 
Empreendedorismo na Região Autónoma dos Açores 2013 -2016, podendo assumir as seguintes tipologias: 
 

a) Estudos de mercados tecnológicos, divulgação de oportunidades de inovação e exploração de resultados de trabalhos de 
investigação ou de outros conhecimentos científicos ou técnicos; 

b) Criação de espaços de desenvolvimento empresarial e reforço das suas valências para os empreendedores, desde que 
integradas no processo de mapeamento aprovado pela Comissão Europeia; 

c) Participação em redes internacionais de apoio ao empreendedorismo ou em projetos internacionais de âmbito 
empresarial; 

d) Desenvolvimento de formas de financiamento associadas à atividade empreendedora. 
 

PROMOTORES – AÇÕES COLETIVAS DE EMPREENDEDORISMO 

Podem beneficiar dos incentivos previstos no presente Subsistema de Incentivos as associações sem fins lucrativos e as 
associações empresariais. 
 

DESPESAS ELEGÍVEIS – AÇÕES COLETIVAS DE EMPREENDEDORISMO 

Constituem despesas elegíveis, as seguintes: 
 

Remodelação de espaços destinados à incubação de empresas e aquisição de equipamento; 
a) Desenvolvimento de projetos -piloto de aproveitamento de oportunidades de inovação; 
b) Assistência técnica, científica e consultoria, quando essencial para o projeto e em áreas do conhecimento que 

ultrapassem a competência dos promotores até ao limite de 25 % do investimento elegível; 
c) Promoção de oportunidades de inovação até ao limite de 5 % do investimento elegível; 
d) Implementação de ações de sensibilização, informação e demonstração, incluindo concursos e respetivos prémios, até ao 

limite de 5 % do investimento elegível; 
e) Participação em organizações internacionais quando estritamente relevantes para o projeto até ao limite máximo de € 

2.000,00 por projeto; 
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A leitura deste documento não dispensa a consulta da legislação aplicável: 

- Competir + (Decreto Legislativo Regional n.º 12/2014/A) 

- Subsistema de Incentivos para o Empreendedorismo Qualificado e Criativo (Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2018/A) 

DESPESAS ELEGÍVEIS – AÇÕES COLETIVAS DE EMPREENDEDORISMO (Cont.) 

f) Organização de programas e ações de qualificação especificamente direcionados para os empreendedores e para as 
empresas, até ao limite de € 15.000,00 ou até ao limite de 15 % do investimento elegível quando este envolver outras 
despesas elegíveis para além das referidas na presente alínea. 

 
Podem ainda ser consideradas como elegíveis as despesas com o pessoal do promotor que intervenha a nível técnico ou a nível de 
acompanhamento e gestão do projeto, desde que devidamente justificadas em sede de candidatura, assim como as respetivas 
deslocações e estadas na Região Autónoma dos Açores demonstradas como essenciais ao desenvolvimento do projeto, até ao 
limite de 60 % das despesas elegíveis. 
Podem ser consideradas elegíveis outras despesas para além das referidas nos números anteriores, até ao limite de 25 % do 
investimento elegível desde que devidamente justificadas em sede de candidatura e demonstradas como essenciais ao 
desenvolvimento do projeto. 
 

NATUREZA E MONTANTE DO INCENTIVO – AÇÕES COLETIVAS DE EMPREENDEDORISMO 

O incentivo a conceder sobre as despesas elegíveis aos projetos selecionados reveste a forma de incentivo não reembolsável e é 

correspondente à aplicação de uma percentagem de 85 %. 
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Os projetos que visem ações de promoção turística estão dispensados de cumprir com a condição de acesso referida acima e 

devem ser suportados por um Plano de Ação devidamente fundamentado, nos termos da estrutura definida no Anexo I da 

respetiva legislação. 

Subsistema de Incentivos para o Fomento da Base Económica de Exportação 

OBJETO 

Visa alargar a base económica de exportação da economia regional, incentivando a realização de projetos de investimento que se 

direcionem para os mercados exteriores à Região Autónoma dos Açores e que se desenvolvam numa das seguintes áreas: 

a) Agroalimentar; 

b) Economia do mar; 

c) Indústria transformadora; 

d) Indústrias de base florestal; 

e) Turismo; 

f) Economia digital; 

g) Indústrias criativas; 

h) Logística; 

i) Outras atividades com potencial de criação de bens e serviços transacionáveis. 

 

PROMOTORES 

Podem beneficiar do presente Subsistema de Incentivos empresários em nome individual, estabelecimentos individuais de 

responsabilidade limitada, sociedades comerciais, cooperativas e agrupamentos complementares de empresas. 

CONDIÇÕES DE ACESSO DOS PROJETOS 

Para além de outras condições os projetos devem apresentar viabilidade económico -financeira e ser instruídos com um estudo 

que demonstre aquela condição, indicando o responsável técnico pela sua elaboração. 

DESPESAS ELEGÍVEIS 

Constituem despesas elegíveis as seguintes: 

a) Construção e reconstrução de edifícios, obras de instalação e remodelação de instalações e outras construções, desde 

que diretamente relacionadas com o processo produtivo e com as funções essenciais ao exercício da atividade; 

b) Aquisição de máquinas e equipamentos, designadamente nas áreas da gestão, produção, comercialização e marketing, 

comunicações, logística, design, qualidade, segurança e higiene, controlo laboratorial, eficiência energética e proteção 

ambiental; 

c) Aquisição de equipamentos sociais que o promotor seja obrigado a possuir por determinação legal e de outros 

equipamentos sociais, até ao limite de 2 % do investimento elegível, neste último caso; 

d) Aquisição de terrenos para atividades termais, até ao limite de 30 % do investimento elegível; 

e) Aquisição de automóveis ligeiros de mercadorias e outro material de transporte, desde que os mesmos se afigurem 

essenciais para o exercício da respetiva atividade e não se destinem a aluguer sem condutor, até ao limite de € 50.000,00; 

f) Aquisição de automóveis pesados, desde que os mesmos se afigurem essenciais para o exercício da respetiva atividade, 

até ao limite de € 250.000,00; 

g) Aquisição de instrumentos e equipamento científico e técnico imprescindível ao projeto; 

h) Despesas com a introdução de tecnologias de informação e comunicações bem como a aquisição de software standard 

ou específico, relacionado com o desenvolvimento do projeto, até ao limite de 15 % do investimento elegível; 
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As despesas a que se referem as alíneas h), j) 

e k) do número anterior são apenas 

consideradas elegíveis para as PME. 

DESPESAS ELEGÍVEIS (Cont.) 
i) Aquisição de marcas, transferência de tecnologia, através da aquisição de direitos de patente, licenças saber-fazer, ou 

conhecimentos técnicos não protegidos por patente, sendo que no caso de empresas não PME estas despesas não 

poderão exceder 50 % das despesas elegíveis do projeto; 

j) Despesas relacionadas com a intervenção de técnicos oficiais de contas ou revisores oficiais de contas; 

k) Despesas com projetos de arquitetura e de engenharia ou outros associados ao projeto de investimento, com os 

seguintes limites: 

i) 5 % do investimento elegível, para projetos até € 1.000.000,00; 

ii) 4 % do investimento elegível, para projetos superiores a € 1.000.000,00 e inferiores ou iguais a € 5 000 000; 

iii) 3 % do investimento elegível, para projetos superiores a € 5.000.000,00. 

l) Despesas com investimentos nas áreas de eficiência energética, sistemas de qualidade, de segurança e de gestão 

ambiental; 

m) Despesas com a introdução de tecnologias de informação e comunicações e software, para além do limite referido na 

alínea h) quando devidamente fundamentado e obtido o parecer favorável do departamento do Governo Regional com 

competência em matéria de tecnologia; 

n) Despesas com transportes, seguros, montagem e desmontagem de equipamentos elegíveis; 

o) Despesas com garantias bancárias exigidas ao promotor no âmbito do presente Subsistema de Incentivos; 

p) Despesas associadas à formulação de pedidos de patentes, modelos de utilidade e desenhos ou modelos nacionais, no 

estrangeiro pela via direta nas administrações nacionais, comunitárias e internacionais, designadamente taxas, pesquisas 

ao estado da técnica e honorários de consultoria em matéria de propriedade industrial; 

q) Despesas com o processo de implementação e certificação do Sistema de Gestão da Investigação, Desenvolvimento e 

Inovação, designadamente honorários de consultoria, formação e instrução do processo junto de entidade certificadora; 

r) Despesas com a criação e desenvolvimento de insígnias, marcas, 

coleções próprias e planos de marketing, até ao limite de 20 % do 

investimento elegível e até ao montante máximo de € 250.000,00;  

 
 

1) Bens e serviços transacionáveis 
São suscetíveis de apoio, no âmbito do presente Subsistema de Incentivos, projetos que demonstrem contribuir de forma regular 
e continuada para o incremento das vendas para os mercados exteriores à Região e que preencham uma das seguintes condições: 
 

a) Envolvam inovação no âmbito da transformação e comercialização de produtos do Anexo I do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, e de produtos florestais, com investimento superior a € 4.000.000,00, exceto quando 
desenvolvidos em explorações agrícolas, nos casos em que a matéria-prima provém maioritariamente da própria 
exploração, ou quando desenvolvidos por organizações de produtores; 

b) Desenvolvam -se nas seguintes áreas, classificadas de acordo com a Classificação Portuguesa de Atividades Económicas 
(CAE -Rev.3), com investimento superior a € 15.000,00: 

i) Indústria — divisões 10 a 33, com exceção das divisões 12, 18, 19 e dos grupos 206 e 241; 
ii) Logística e outras atividades com potencial para a criação de bens e serviços transacionáveis — grupo 521, 

subclasses 51220, 52291 e 52292; 
iii) Consultoria, programação informática e atividades de processamento de dados, domiciliação de informação e 

atividades relacionadas — divisão 62 e grupo 631; 
iv) Atividades de consultadoria, científicas, técnicas e similares — divisão 72 e grupos 741 e 743; 
v) Recolha, tratamento, eliminação de resíduos e valorização de materiais — divisão 38; 
vi) Recolha, tratamento e drenagem de águas residuais — divisão 37; 
vii) Atividades dos centros de chamadas — grupo 822; 
viii) Atividades dos estabelecimentos de saúde com internamento — grupo 861; 
ix) Atividades dos operadores turísticos — subclasse 79120; 
x) Atividades termais — subclasse 86905. 
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Os apoios referidos na alínea b) do número anterior não abrangem os projetos de investimento relacionados com a produção 

primária de produtos agrícolas, enumerados no Anexo I do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 

OUTRAS DESPESAS ELEGÍVEIS - BENS E SERVIÇOS TRANSACIONÁVEIS 

Para além das despesas elegíveis acima referidas, constituem despesas elegíveis as seguintes: 
 
a) Aquisição de terrenos em zonas e parques industriais e em áreas de localização empresarial, tendo em vista a deslocalização de 
unidades empresariais para aquelas infraestruturas, até ao limite de 10 % do investimento elegível; 
b) Despesas com estudos, diagnósticos e auditorias associados ao projeto de investimento, até ao limite de 2 % do investimento 
elegível, com um máximo de € 50.000,00, no caso de PME. 
 
No caso dos projetos de investimento incluídos na subalínea i) da alínea b) do ponto anterior, que conduzam à criação líquida de 
postos de trabalho e cujo volume de vendas se destine maioritariamente para mercados exteriores à Região Autónoma dos 
Açores, desde que promovidos por PME e cujo interesse seja reconhecido por despacho dos membros do Governo Regional com 
competência em matéria de investimento e na área do projeto, são considerados elegíveis bens em estado de uso afetos à 
atividade produtiva, quando adquiridos a terceiros não relacionados com o adquirente, quando a operação seja realizada em 
condições de mercado e quando a aquisição do equipamento não foi objeto de ajuda de subvenções nacionais ou comunitárias. 
 
No âmbito de um projeto de investimento de deslocalização de instalações de unidades empresariais dentro do espaço geográfico 
da Região, será considerado investimento elegível apenas a diferença entre o valor do investimento a realizar e o valor residual 
das antigas instalações. 
 

2) TURISMO 
São suscetíveis de apoio, no âmbito do presente Subsistema de Incentivos, os projetos com investimento superior a € 15.000,00, 
que se desenvolvam na área do turismo e que visem: 
 

a) A instalação de meios de alojamento que se enquadrem nas vertentes de turismo no espaço rural, turismo de 
habitação, desde que sejam reconhecidos como projetos que contribuam para a diferenciação da oferta; 

b) A instalação e a beneficiação de empreendimentos turísticos que possuam instalações termais;  
c) A instalação de empreendimentos turísticos não contemplados nas alíneas anteriores e/ou a ampliação dos 

empreendimentos turísticos existentes, desde que sejam reconhecidos como projetos inovadores, diversificadores 
ou qualificadores da oferta turística em termos de instalações e serviços; 

d) A instalação, ampliação ou beneficiação de estabelecimentos de restauração e similares, desde que sejam 
reconhecidos como projetos de interesse para o desenvolvimento e consolidação da oferta turística regional; 

e) Parques temáticos, desde que sejam reconhecidos de interesse para o desenvolvimento e consolidação da oferta 
turística regional; 

f) A remodelação e beneficiação das unidades dos empreendimentos turísticos existentes, valorizando aspetos e 
características que lhes confiram uma identidade própria no contexto da oferta turística regional; 

g) Atividades de animação turística incluídas no Decreto- Lei n.º 108/2009, de 15 de maio, alterado e republicado pelo 
Decreto -Lei n.º 95/2013, de 19 de julho, desde que sejam reconhecidas de interesse para o desenvolvimento e 
consolidação da oferta turística regional; 

h) A instalação, ampliação ou beneficiação, de estabelecimentos de alojamento local, integrados na tipologia «hostel», 
desde que se situem em centros urbanos e visem a reconstrução, recuperação ou beneficiação de edificações 
degradadas ou em mau estado de conservação. 

 

3) PROMOÇÃO TURÍSTICA 
São, ainda, suscetíveis de apoio, no âmbito do presente Subsistema de Incentivos, os projetos, não geradores de receitas diretas, 

com despesas iguais ou superiores a € 5.000,00, que sejam desenvolvidos por empresas do setor do turismo e que visem ações 

de promoção turística, cujo interesse seja previamente reconhecido pelo diretor regional com competência em matéria de 

turismo. 
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As despesas a que se referem as alíneas b), 

c), d) e h) apenas são consideradas elegíveis 

para as PME. 

 

OUTRAS DESPESAS ELEGÍVEIS - TURISMO 

Para além das despesas elegíveis referidas inicialmente, constituem despesas elegíveis no âmbito dos projetos que se 
desenvolvam na área do turismo, as seguintes: 
 
a) Aquisição de terrenos para parques temáticos, até ao limite de 10 % do investimento elegível; 
b) Aquisição de edifícios degradados, desde que destinados aos projetos de instalação dos empreendimentos a que se referem as 
alíneas a) a d) do número anterior, até ao limite de 30 % do investimento elegível; 
c) Aquisição de edifícios que, pela sua localização ou valor arquitetónico, interesse preservar, reconhecidos pela direção regional 
com competência em matéria de cultura, até ao limite de 40 % do investimento elegível, desde que destinados à instalação dos 
empreendimentos a que se referem as alíneas a) a d) do número anterior; 
d) Aquisição e ou recuperação de mobiliário, artefactos e elementos decorativos antigos no âmbito de investimentos em 
empreendimentos a que se referem as alíneas a) a d) e g) do número anterior; 
e) Aquisição de embarcações, com ou sem motor, até ao limite de 70 % do investimento elegível, desde que os mesmos se 
afigurem essenciais para o exercício da respetiva atividade, com lotação mínima de cinquenta passageiros, tendo como limite 
absoluto € 1.000.000,00; 
f) Aquisição de veículos e outro material de transporte, desde que os mesmos se afigurem essenciais para o exercício da respetiva 
atividade e não se destinem ao aluguer sem condutor, até ao limite de € 250.000,00, no caso de projetos promovidos por 
empresas de animação turística; 
g) Embarcações usadas, com ou sem motor, com lotação mínima de cinquenta passageiros ou outro meio de transporte usado, em 
casos devidamente justificados e para projetos apresentados por PME, cujo interesse seja reconhecido por despacho do membro 
do Governo Regional com competência em matéria de turismo, até ao limite de 
70 % do investimento elegível, tendo como limite absoluto € 1.000.000,00; 
h) Despesas com estudos, diagnósticos e auditorias associados ao projeto de 
investimento, até ao limite de 5 % do investimento elegível, com um máximo de 
€ 50.000,00. 
  

OUTRAS DESPESAS ELEGÍVEIS - PROMOÇÃO TURÍSTICA 

No âmbito dos projetos de promoção turística, constituem despesas elegíveis as seguintes: 
 
a) Campanhas publicitárias e produção de peças promocionais; 
b) Ações de distribuição e comercialização de produtos turísticos, nomeadamente mailings; 
c) Viagens promocionais e educacionais, incluindo transportes e estadas, até ao limite de 60 % das despesas elegíveis; 
d) Organização e participação em feiras turísticas; 
e) Criação, contratação e registo de marcas promocionais; 
f) Outras despesas desde que visem a promoção, divulgação e comercialização de produtos turísticos regionais; 
g) Despesas relacionadas com a preparação do dossier de candidatura. 
 
As despesas com a preparação dos dossiers de candidatura dos projetos, incluindo as despesas com projetos, são elegíveis até 3 % 
do valor total do investimento elegível, com o limite máximo de € 1.500,00. 
 
Nos projetos que tenham por objeto a construção, remodelação ou ampliação de empreendimentos turísticos explorados, em 
parte, em regime de direito de habitação periódica, só são comparticipáveis as despesas de investimento correspondentes às 
unidades de alojamento afetas à exploração turística e, sendo o caso, não exploradas segundo aquele regime, bem como na 
proporção dessa afetação, as despesas de investimento relativas às partes comuns dos empreendimentos. 
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NATUREZA E MONTANTE DO INCENTIVO - BENS E SERVIÇOS TRANSACIONÁVEIS E TURISMO 

 
O incentivo a conceder às despesas elegíveis para os projetos de investimento reveste a forma de incentivo não reembolsável, 
correspondente à aplicação de uma percentagem de 30 % para as ilhas de S. Miguel e Terceira, 35 % para as ilhas do Faial e Pico, e 
de 40 % para as ilhas de Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo, acrescido de incentivo reembolsável, sem juros, 
correspondente à aplicação de uma taxa de 25 %, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte. 
 
São excecionalmente fixadas em 40 % as percentagens respeitantes à componente não reembolsável de incentivo relativas aos 
projetos que sejam realizados na Ilha Terceira, que criem postos de trabalho e cuja candidatura dê entrada até 31 de dezembro de 
2019. 
 
O prazo do financiamento do incentivo reembolsável é de dez anos, dos quais os quatro primeiros são de carência de capital, 
contados a partir da data do primeiro pagamento do incentivo, sendo de doze anos, dos quais os quatro primeiros são de carência 
de capital, para projetos com despesas elegíveis superiores a € 2.000.000,00. 
 
Pode ser concedido um prémio de realização após a avaliação do ano cruzeiro, tendo por base o grau de obtenção de resultados, o 
qual consiste na transformação do incentivo reembolsável em incentivo não reembolsável, até ao limite máximo do montante do 
incentivo reembolsável. 
O prémio de realização corresponde à aplicação das seguintes percentagens sobre as despesas elegíveis do projeto, em função dos 
seguintes indicadores de obtenção de resultados: 
 

a) Criação de postos de trabalho: 
i) 1 % por cada posto de trabalho criado, se forem criados até cinco postos de trabalho; 
ii) 0,5 % por cada posto de trabalho criado para além de cinco postos de trabalho, até ao limite de 15 %; 

b) Produtividade económica do projeto (PEP), determinada conforme referido no n.º 5, nos seguintes escalões: 
i) 2,5 % se a PEP variar de dez até vinte pontos percentuais; 
ii) 5 % se a PEP variar de vinte até trinta e cinco pontos percentuais; 
iii) 7,5 % se a PEP variar de trinta e cinco até cinquenta e cinco pontos percentuais; 
iv) 10 % se a PEP variar em mais de cinquenta e cinco pontos percentuais. 

 
A Produtividade Económica do Projeto (PEP) é calculada através do rácio da variação do Valor Acrescentado Bruto (VAB) entre o 
ano pré -projeto e o ano cruzeiro sobre o investimento elegível do projeto (IE), sendo: 
 

a) VAB = vendas (volume de negócios + variação nos inventários da produção + trabalhos para a própria entidade + 
rendimentos suplementares + subsídios à exploração) — consumos intermédios (custo das mercadorias + custo das 
matérias primas e subsidiárias consumidas + fornecimentos e serviços externos); 

b) Variação do VAB = VAB calculado no ano cruzeiro do projeto — VAB no ano anterior à apresentação da candidatura; 
c) Ano pré -projeto = ano anterior ao da candidatura; 
d) Ano cruzeiro = ano normal de laboração referenciado pelo promotor, que não pode exceder o terceiro ano económico 

completo após a conclusão do investimento. 
 
Para efeitos da alínea c) do número anterior, no caso de projetos promovidos por promotores que não tenham contabilidade 
organizada no ano anterior ao da candidatura, são utilizadas as contas das demonstrações de abertura de contas com 
contabilidade organizada. 
 
Podem, ainda, ser atribuídas as seguintes majorações de incentivo não reembolsável: 

a) 2,5 % de incentivo não reembolsável, se o projeto incluir investimentos elegíveis em eficiência energética de valor igual 
ou superior a, pelo menos, 5 % das despesas elegíveis; 

b) 5 % de incentivo não reembolsável, no caso dos projetos que obtenham a classificação de projetos de interesse regional 
(PIR), de acordo com os critérios definidos em regulamentação específica.  
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A leitura deste documento não dispensa a consulta da legislação aplicável: 

- Competir + (Decreto Legislativo Regional n.º 12/2014/A) 

- Subsistema de Incentivos para o Fomento da Base Económica de Exportação (Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2018/A) 

NATUREZA E MONTANTE DO INCENTIVO – PROMOÇÃO TURÍSTICA 

 
O incentivo a conceder às despesas elegíveis para os projetos de promoção turística reveste a forma de incentivo não 
reembolsável e corresponde à aplicação de uma percentagem de 50 % para as ilhas de São Miguel e Terceira, de 55 % para as ilhas 
do Faial e Pico e de 60 % para as ilhas de Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo. 
 
O valor máximo do apoio a conceder é de € 5.000.000,00 (cinco milhões de euros), sob a forma de subsídio não reembolsável, e de 
€ 5.000.000,00 (cinco milhões de euros) sob a forma de subsídio reembolsável, por projeto. 
 
Este limite não se aplica aos projetos com um investimento total superior a € 15.000.000,00 (quinze milhões de euros) e inferior a 
€ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de euros) aos quais pode ser atribuído um apoio financeiro, sob a forma de incentivo não 
reembolsável, de 45 % dos custos elegíveis, desde que sejam criados pelo menos cento e vinte postos de trabalho, sendo que, 
necessariamente, pelo menos metade destes sejam contratos de trabalho a termo certo, com um período mínimo de dois anos, 
ou sem termo, os quais se devem manter afetos ao projeto de investimento por um período mínimo de cinco anos. 
 
São excecionalmente fixadas em 60 % as percentagens relativas aos projetos que sejam realizados na Ilha Terceira e cuja 
candidatura dê entrada até 31 de dezembro de 2019. 
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Internacionalização - Ações de penetração em mercados exteriores à Região 

Autónoma dos Açores, de promoção de negócios, de facilitação, de criação de 

conhecimento e de divulgação de informação, que contribuam diretamente para a 

criação e desenvolvimento de bens e serviços transacionáveis; 

Prospeção de mercados - Deteção, conhecimento e intervenção em segmentos de 

mercado exteriores à Região Autónoma dos Açores e identificação de potenciais 

clientes nos mercados de destino dos produtos e serviços regionais fora do espaço 

regional; 

Comercialização e marketing - Desenvolvimento e reforço das capacidades de 

comercialização, marketing e de distribuição necessárias à presença dos produtos 

e serviços regionais nos mercados exteriores à Região Autónoma dos Açores; 

Economia digital - Melhoria dos modelos de negócios e promoção de negócios 

desmaterializados com clientes e fornecedores, através de soluções tecnológicas 

de gestão de negócios e da utilização das tecnologias de informação e 

comunicação, com recurso à Internet; 

Acesso aos mercados - Comparticipação dos encargos com o transporte de 

produtos regionais no interior da Região Autónoma dos Açores e desta para o seu 

exterior, de forma a compensar os custos adicionais decorrentes da condição 

ultraperiférica da Região Autónoma dos Açores;  

Cooperação empresarial - Iniciativas de cooperação entre empresas e entre estas 

e outras entidades com vista à criação de serviços conjuntos de suporte aos 

projetos de penetração em mercados exteriores à Região Autónoma dos Açores, 

nomeadamente a nível do conhecimento dos mercados externos e da divulgação 

de oportunidades de negócio e de investimento. 

Subsistema de Incentivos para a Internacionalização 

OBJETO 

Tem como objetivo impulsionar a penetração e o posicionamento das empresas regionais no mercado global e reforçar o 

comércio intrarregional. 

ÂMBITO 

São suscetíveis de apoio, projetos em todos os setores de atividade, com exceção dos projetos relacionados com: 

a) A produção de produtos agrícolas enumerados no Anexo I do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia; 

b) O setor siderúrgico e o setor das fibras sintéticas; 

c) O setor dos transportes; 

d) O setor da energia; 

e) O setor do carvão; 

f) Empresas cuja atividade principal se insere na secção K — Atividades financeiras e de seguros, ou nas classes 7010 — 

Atividades das sedes sociais ou na 7022 — atividades de consultoria para os negócios e para a gestão da Classificação 

Portuguesa das Atividades Económicas (CAE — Rev.3). 

 

TIPOLOGIA DE PROJETOS 

Os projetos no âmbito do presente Subsistema de Incentivos podem ter as seguintes tipologias de ação: 
a) Internacionalização: 

i) Prospeção de mercados; 
ii) Comercialização e marketing; 
iii) Economia digital. 

b) Acesso aos mercados; 
c) Ações de cooperação empresarial. 

 

PROMOTORES 

No caso dos projetos a que se referem as 
alíneas a) e b) do ponto anterior, podem 
beneficiar dos apoios previstos no presente 
Subsistema de Incentivos empresários em 
nome individual, estabelecimentos individuais 
de responsabilidade limitada, sociedades 
comerciais, cooperativas e agrupamentos 
complementares de empresas. 
 
No caso dos projetos a que se refere a alínea 
c), para além dos promotores referidos no 
número anterior, podem beneficiar do 
presente Subsistema de Incentivos promotores 
beneficiários do Subsistema de Apoio à 
Eficiência Empresarial, referidos no artigo 4.º 
do Decreto Regulamentar Regional n.º 
17/2014/A, de 17 de setembro, que cumpram 
as condições de acesso estabelecidas nas 
alíneas a), c) e d) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2014/A, de 9 de julho. 
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CONDIÇÕES DE ACESSO DOS PROJETOS 

 

1) Internacionalização 
a) Envolver um investimento superior a € 5.000,00 e inferior a € 2.000.000,00; 
b) Ser suportado por um Plano de Internacionalização devidamente fundamentado, nos termos da estrutura definida no 

Anexo I da Legislação. 
 

2) Acesso aos Mercados 
a) Envolver despesas de montante superior a € 1.000,00; 
b) Corresponder ao transporte de produtos relativamente aos quais podem ser apresentados projetos de acesso aos 

mercados elencados no anexo ao Despacho n.º 71/2018 de 10 de janeiro de 2018 da Vice-Presidência do Governo, 
Emprego e Competitividade Empresarial ou ao transporte de produtos regionais interilhas e dos Açores para o exterior; 

c) Não envolver despesas realizadas há mais de seis meses anteriores à data da apresentação da candidatura. 
 

3) Ações de cooperação empresarial 
a) Envolver um investimento superior a € 15.000,00 e inferior a € 1.500.000,00; 
b) Ser suportado por um Plano de Cooperação devidamente fundamentado, nos termos da estrutura definida no Anexo II 

da Legislação 
 
Os planos a que se referem a subalínea b) dos pontos 1) e 3) consideram-se devidamente fundamentados se forem realistas e 
refletirem as necessidades de mercado prevalecentes no momento em que o promotor toma a decisão relativa ao investimento, 
cabendo esta avaliação à entidade responsável pela análise das candidaturas. 
 
Quando os promotores forem grandes empresas, as mesmas devem explicar contrafactualmente o que teria acontecido caso não 
tivessem recebido o auxílio, indicando se o auxílio incentiva a decisão de investimento ou a decisão de localização e apresentar 
documentos que comprovem a situação contrafactual descrita no formulário de pedido de incentivo a que se refere a alínea a) do 
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2014/A, de 9 de julho. 
 

DESPESAS ELEGÍVEIS 

 

1) Internacionalização e Ações de Cooperação Empresarial 
Consideram-se elegíveis para os projetos de Internacionalização e de Acesso aos Mercados as seguintes despesas: 
 

a) Inscrição ou participação em feiras, exposições, concursos e outros certames no exterior da Região; 
b) Passagens aéreas e estada, até ao máximo de duas pessoas por empresa e por evento, durante o período de realização 

dos eventos; 
c) Montagem, desmontagem, construção e decoração de espaços promocionais nos eventos; 
d) Aluguer de espaços para ações de divulgação temporária de produtos açorianos; 
e) Transporte de produtos, de mostruários e de material informativo e promocional necessário à participação nos eventos; 
f) Conceção e elaboração de material promocional e informativo, até ao limite de € 25.000,00; 
g) Conceção e elaboração de embalagens e material de acondicionamento dos produtos utilizados na promoção e 

comercialização de produtos regionais produzidos com recursos endógenos; 
h) Contratação de consultoria nas áreas da elaboração de estudos de mercado, estratégias de internacionalização e 

elaboração de propostas de serviços ou fornecimentos no âmbito da contratação pública internacional, até ao limite de € 
75.000,00; 

i) Contratação de assistência técnica para o desenvolvimento de projetos de design, de marca e de aquisição e registo de 
marcas, até ao limite de € 50.000,00; 

j) Aquisição de conteúdos e informação especializada necessários ao projeto; 
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DESPESAS ELEGÍVEIS - Internacionalização e Ações de Cooperação Empresarial (Cont.) 

k) Registo inicial de domínios e fees associados à domiciliação de aplicações em entidade externa, adesão a marketplaces e 
outras plataformas eletrónicas, criação e publicação de catálogos eletrónicos de produtos e serviços e desenvolvimento 
de websites; 

l) Desenho e instalação da infraestrutura de rede local necessária ao projeto de desenvolvimento e promoção 
internacional; 

m) Obtenção de rótulos ecológicos, certificação e marcação de produtos e serviços regionais; 
n) Divulgação de conhecimentos científicos, informações factuais e propriedades nutricionais sobre os produtos e serviços 

regionais; 
o) Campanhas de imagem, promoção, informação e divulgação, incluindo despesas com o desenvolvimento criativo, com a 

produção ou aquisição de media, materiais gráficos de promoção e informação e materiais audiovisuais e de multimédia; 
p) Medidas de controlo obrigatórias em relação aos regimes de qualidade instituídos ao abrigo de regulamentação 

internacional, nacional ou regional, quando não realizados pelo promotor; 
q) Aquisição e desenvolvimento de software específico;  
r) Serviços de aconselhamento mencionados nos pontos 299 a 306 das Orientações da União Europeia relativas aos auxílios 

estatais nos setores agrícola e florestal e nas zonas rurais para 2014 -2020, até ao limite de € 1.500,00; 
s) Custos com o arrendamento de espaços, incluindo os serviços prestados pelas entidades organizadoras das feiras, 

nomeadamente os relativos aos consumos de água, eletricidade, comunicações, inserções em catálogo de feira e os 
serviços de tradução ou intérpretes; 

t) Custos com a construção do stand, incluindo os serviços associados à conceção, construção e montagem de espaços de 
exposição, nomeadamente aluguer de equipamentos e mobiliário, transporte e manuseamento de mostruários, materiais 
e outros suportes promocionais; 

u) Custos de funcionamento do stand, incluindo os serviços de deslocação e alojamento dos representantes das empresas e 
outras despesas de representação, bem como a contratação de tradutores ou intérpretes externos à organização das 
feiras; 

v) Serviços de consultoria especializados, prestados por consultores externos, relacionados com a prospeção e captação de 
novos clientes, incluindo missões de importadores para conhecimento da oferta do beneficiário, realizadas em território 
nacional ou internacional; 

w) Serviços de consultoria especializados relacionados com custos com a entidade certificadora e com a realização de testes 
e ensaios em laboratórios acreditados. 

 

2) Acesso aos Mercados 
Consideram-se elegíveis para os projetos de Acesso aos Mercados as seguintes despesas: 
 
a) Fretes marítimos ou aéreos desde o ponto de origem ao ponto de destino; 
b) Taxas portuárias e aeroportuárias; 
c) Despesas com a estiva e handling nos portos e aeroportos de origem e de destino; 
d) Despesas com o manuseamento e armazenagem temporária, na medida em que estas se relacionem com o trajeto, incluindo 
eventuais secções ou etapas intermédias no interior ou no exterior da Região Autónoma dos Açores; 
e) Despesas com seguros de mercadoria e seguros de expedição. 
 
A Elegibilidade das despesas para projetos de promoção de produtos agrícolas obedece a regras específicas que devem ser 
consultadas na respetiva legislação. 
 

NATUREZA E MONTANTE DO INCENTIVO 

1) Internacionalização e Ações de Cooperação Empresarial 
O apoio a conceder às despesas elegíveis para os projetos de Internacionalização e Ações de Cooperação Empresarial reveste a 
forma de incentivo não reembolsável, correspondente às seguintes taxas base: 
a) Pequenas Empresas: 50%; 
b) Médias Empresas: 40% 
c) Grandes Empresas: 30% 
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Volume de Negócios Internacional — Vendas e 

serviços prestados ao exterior, incluindo a 

prestação de serviços a não residentes e as vendas 

ao exterior indiretas. As vendas ao exterior devem 

estar devidamente relevadas na contabilidade da 

empresa, a sua comprovação ser feita através da 

Informação Empresarial Simplificada (IES) e estar 

devidamente sustentadas em indicadores que 

demonstrem as perspetivas de internacionalização 

do mercado, evolução estratégica da empresa e 

coerência com as ações previstas na candidatura; 

Ano pré -projeto — Ano anterior ao da 

candidatura; 

Ano cruzeiro — Ano normal de laboração 

referenciado pelo promotor, que não pode exceder 

o terceiro exercício económico completo após a 

conclusão do investimento. 

 

A leitura deste documento não dispensa a consulta da legislação aplicável: 

- Competir + (Decreto Legislativo Regional n.º 9/2016/A) 

- Subsistema de Incentivos para a Internacionalização (Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2018/A) 

No caso de Empresas Existentes e para os projetos de Internacionalização e Ações de Cooperação Empresarial, pode ser 
concedido um prémio de realização após a conclusão do projeto de investimento, tendo por base o grau de obtenção de 
resultados, o qual corresponde à aplicação das seguintes percentagens sobre as despesas elegíveis do projeto, em função dos 
seguintes indicadores de obtenção de resultados: 

a) 2,5 % - Se o VN variar de 10 até 25 pontos percentuais; 
b) 5 % - Se o VN variar em mais de 25 pontos percentuais. 
c) 2,5 % - Se o VNI variar de 5 até 15 pontos percentuais; 
d) 5 % - Se o VNI variar em mais de 15 pontos percentuais. 

 
VN = [(VN ano cruzeiro – VN ano pré -projeto)/VN ano pré -projeto] × 100  
VNI= [(VNI ano cruzeiro – VNI ano pré -projeto)/VNI ano pré -projeto] × 100 
 
No caso de projetos de Criação de Empresas e para os projetos de 
Internacionalização e Ações de Cooperação Empresarial, pode ser 
concedido um prémio de realização após a conclusão do projeto de 
investimento, tendo por base o grau de obtenção de resultados, o qual 
corresponde à aplicação das seguintes percentagens sobre as despesas 
elegíveis do projeto, em função dos seguintes indicadores de obtenção de 
resultados: 
Relevância do Volume de Negócios Internacional no Volume de Negócios da 
empresa determinado pelo rácio VNI/VN × 100, nos seguintes escalões: 

a) 2,5 % se o indicador variar de 5 até 15 pontos percentuais; 
b) 5 % se o indicador variar em mais de 15 até 25 pontos percentuais; 
c) 7,5 % se o indicador variar em mais de 25 até 35 pontos percentuais; 
d) 10 % se o indicador variar em mais de 35 pontos percentuais. 

 
Podem, ainda, ser atribuídas as seguintes majorações de incentivo não reembolsável: 

a) 5 %, se os projetos de Internacionalização e Ações de Cooperação Empresarial envolverem produtos regionais 
integrados na «Marca Açores»; 

b) 10 %, se o projeto de Cooperação Empresarial, sendo coordenado por uma grande ou média empresa, envolver 
pequenas empresas das ilhas de Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo. 

 

 
2) Acesso aos Mercados 

O apoio a conceder às despesas elegíveis para os projetos de Acesso aos Mercados reveste a forma de incentivo não 
reembolsável, correspondente a uma taxa de 90% com um limite de € 400.000,00 por três anos consecutivos e €200 mil por ano. 
 
A tabela normalizada com o limite máximo do montante da comparticipação das despesas elegíveis para os projetos de Acesso 
aos Mercados é definida no Despacho n.º 386/2018 de 5 de março de 2018 
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Subsistema de Incentivos para a Qualificação e Inovação 
 

OBJETO 

Visa promover a qualidade e inovação junto das empresas regionais, pela via da produção de novos ou melhorados bens e 
serviços, de novos processos de produção, de novos modelos organizacionais ou de estratégias de marketing, que suportem a sua 
progressão na cadeia de valor e o reforço da orientação para os mercados externos à Região. 
 

ÂMBITO 

São suscetíveis de apoio, projetos com investimentos superiores a € 15.000,00 e inferiores a € 500.000,00, em todos os setores de 
atividade, com exceção das seguintes atividades: 
 
a) Publicidade, estudos de mercado e sondagens de opinião (CAE 73); 
b) Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins; atividades de ensaios e de análises técnicas (CAE 71); 
c) Atividades de limpeza (CAE 812); 
d) Escolas de condução e pilotagem (CAE 85530). 
 

PROMOTORES 

Podem beneficiar dos apoios empresários em nome individual, estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada, 
sociedades comerciais, cooperativas e agrupamentos complementares de empresas. 
 

TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO 

Os projetos de investimento podem ter as seguintes tipologias de investimento: 
 

1) Investimentos de inovação produtiva; 
2) Investimento em sistemas de qualidade 

 
 

DESPESAS ELEGÍVEIS 

1) Investimentos de inovação produtiva; 
 
Consideram-se elegíveis as seguintes despesas: 
 

a) Adaptação de edifícios e instalações, até ao limite de 10 % das despesas elegíveis do projeto; 
b) Aquisição de instrumentos e equipamento científico e técnico imprescindível ao projeto; 
c) Aquisição de equipamentos informáticos relacionados com o desenvolvimento do projeto; 
d) Software standard ou específico, relacionado com o desenvolvimento do projeto; 
e) Transferências de tecnologia, através da aquisição de direitos de patentes, licenças «saber -fazer» ou conhecimentos 

técnicos não protegidos por patentes;  
f) Assistência técnica necessária à execução do projeto e da candidatura; 
g) Estudos, diagnósticos, auditorias, inspeções e verificações associados ao projeto; 
h) Aquisição de serviços a terceiros, incluindo assistência técnica, científica e consultoria; 
i) Despesas associadas à formulação de pedidos de patentes, modelos de utilidade e desenhos ou modelos nacionais, no 

estrangeiro pela via direta nas administrações nacionais, comunitárias, europeias e internacionais, designadamente taxas, 
pesquisas ao estado da técnica e honorários de consultoria em matéria de propriedade industrial; 

j) Despesas com a promoção e divulgação dos resultados de projetos de inovação de produto ou de processo com aplicação 
comercial junto do setor utilizador final ou de empresas -alvo, incluindo a inscrição e aluguer de espaços em feiras 
nacionais ou no estrangeiro, excluindo despesas correntes e ou com fins de natureza comercial; 
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As despesas com ensaios e calibrações a que se referem as subalíneas iv) a vii) do ponto anterior só são elegíveis desde que os 
ensaios sejam efetuados por laboratórios acreditados no âmbito do Sistema Português da Qualidade. 
As despesas a que se referem a alínea g) do ponto 1 e da subalínea ii) da alínea g) do n.º 2 apenas são consideradas elegíveis 
para as PME. 
 

DESPESAS ELEGÍVEIS - Investimentos de inovação produtiva (Cont.) 

 
k) Viagens e estadas no estrangeiro diretamente imputáveis ao projeto e comprovadamente necessárias à sua realização, 

excluindo deslocações para contactos e outros fins de natureza comercial; 
l) Despesas com o processo de certificação do Sistema de Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação, 

designadamente honorários de consultoria, formação e instrução do processo junto da entidade certificadora; 
m) Despesas com a criação e desenvolvimento de insígnias, marcas e coleções próprias, até ao limite de 5 % do investimento 

elegível; 
n) Matérias -primas e componentes necessárias para a construção de instalações -piloto ou experimentais e ou de 

demonstração e para a construção de protótipos; 
o) Registo inicial de domínios associados à domiciliação da aplicação em entidade externa, adesão a marketplaces e outras 

plataformas eletrónicas, criação e publicação de catálogos eletrónicos de produtos e serviços, bem como a inclusão e ou 
catalogação; 

 

1) Investimento em sistemas de qualidade 
 
Consideram-se elegíveis as seguintes despesas: 
 

a) Adaptação de edifícios e instalações, até ao limite de 10 % das despesas elegíveis do projeto; 
b) Aquisição de máquinas e equipamentos específicos e exclusivamente destinados às áreas da qualidade, da segurança e 

saúde no trabalho, do ambiente e do controlo laboratorial; 
c) Aquisição de equipamentos informáticos relacionados com o desenvolvimento do projeto; 
d) Aquisição de equipamentos de medição, inspeção e ensaio indispensáveis ao projeto; 
e) Software standard ou específico, relacionado com o desenvolvimento do projeto; 
f) Ativo fixo intangível, constituído por transferências de tecnologia, através da aquisição de direitos de patentes, licenças 

«saber -fazer» ou conhecimentos técnicos não protegidos por patentes, sendo que, no caso de empresas não PME, estas 
despesas não poderão exceder 50 % das despesas elegíveis do projeto; 

g) Outras despesas de investimento: 
i) Assistência técnica necessária à execução do projeto e da candidatura; 
ii) Estudos, diagnósticos, auditorias, inspeções e verificações associados ao projeto; 
iii) Custos associados aos pedidos de direitos de propriedade industrial; 
iv) Despesas inerentes à implementação e certificação dos sistemas de gestão, produtos e serviços, nomeadamente 

despesas com a entidade certificadora (para um ciclo de certificação), assistência técnica específica, ensaios e 
dispositivos de medição e monitorização, calibrações, bibliografia e ações de divulgação; 

v) Ensaios laboratoriais de produtos e matérias-primas; 
vi) Ensaios laboratoriais de calibração, verificação metrológica legal e estudos de homogeneidade e estabilidade; 
vii) Ensaios laboratoriais de monitorização das emissões e resíduos; 
viii) Transporte de produtos a ensaiar ou de equipamentos a calibrar e outros custos associados; 
ix) Despesas inerentes à implementação de sistemas de gestão pela qualidade total e a candidaturas a níveis de 

excelência e ou prémios nacionais ou internacionais de reconhecimento da gestão pela qualidade total; 
x) Implementação de sistemas de planeamento e controlo; 
xi) Despesas inerentes à obtenção do rótulo ecológico e à certificação e marcação de produtos. 
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A leitura deste documento não dispensa a consulta da legislação aplicável: 

- Competir + (Decreto Legislativo Regional n.º 12/2014/A) 

- Subsistema de Incentivos para a Qualificação e Inovação (Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2018/A) 

Natureza e montante dos incentivos 

O incentivo a conceder para os projetos de investimento do presente Subsistema de Incentivos reveste a forma de incentivo não 
reembolsável e é correspondente à aplicação de uma percentagem de 50 % sobre as despesas elegíveis. 
 
Pode ser concedido um prémio de realização após a conclusão do projeto de investimento, que acresce ao incentivo referido no 
número anterior, correspondente à aplicação de uma percentagem de 3 % sobre as despesas elegíveis, por cada posto de trabalho 
qualificado criado, até ao limite de 15 %. Considera -se posto de trabalho qualificado o posto de trabalho ocupado por um 
trabalhador titular de um curso ministrado pelo ensino superior universitário ou politécnico 
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