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• Apoios financeiros ao investimento 

– Sistema de Incentivos para a Competitividade Empresarial – Competir+ 

– Programa de Apoio à Revitalização das Lojas dos Centros Urbanos – Loja+ 

– Linha de Apoio à Reabilitação Urbana dos Açores – LARUA 

– Instrumento Financeiro para a Revitalização e Revitalização Urbanas – IFRRU 

– Instrumentos Financeiros para Apoio Direto às Empresas  

• Benefícios Fiscais 

• Custos de contexto 

Apoios ao investimento  



Sistema de Incentivos para a Competitividade Empresarial  

 

A nova política de incentivos ao investimento privado para o período 2014-2020 

pretende: 

 

• Promover o desenvolvimento sustentável da economia regional; 

• Reforçar a competitividade das empresas açorianas; 

• Promover o alargamento da base económica de exportação, estimulando a 

produção de bens e serviços transacionáveis e de caráter inovador; 

• Reforçar a coesão económica e social, através da diferenciação positiva do 

incentivo por ilhas; 

• Aproveitar o conhecimento para valorizar e diferenciar recursos; 

• Estimular a cooperação entre empresas, associações empresariais, municípios e 

entidades do Sistema Científico e Tecnológico dos Açores; 

• Incentivar o planeamento integrado, o aproveitamento de sinergias, o 

desenvolvimento de economias de escala e a defesa de interesses económicos 

comuns. 

Competir + 



Sistema de Incentivos para a Competitividade Empresarial  

 

A nova política de incentivos ao investimento privado para o período 2014-2020 

atua, sobretudo, a três níveis: 

 

1. Aumento da produtividade e do valor dos projetos de investimento, 

dando maior ênfase à componente de “melhor investimento” quando 

comparada com “mais investimento”, assim como ao posicionamento da 

atividade empresarial nos mercados concorrenciais; 

2. Desenvolvimento dos fatores competitivos, que nem sempre se 

traduzem em despesas de investimento, mas que potenciam maior valor 

acrescentado, por via da inovação e da diferenciação assentes no 

conhecimento, na cultura e na criatividade; 

3. Intensificação da participação das empresas regionais na globalização, 

reafectando recursos em direção às atividades de bens e serviços 

transacionáveis e reequilibrando ameaças e oportunidades. 

Competir + 



Programa de Apoio à Revitalização das Lojas dos Centros Urbanos  

 

Objeto 

Promover a requalificação e revitalização do comércio dos centros urbanos, tendo 

em vista a ocupação de espaços desocupados, mediante um apoio ao arrendamento 

e à requalificação do espaço comercial. 

 

Âmbito 

Estabelecimentos comerciais localizados nos centros urbanos da Região, delimitados 

pelas Câmaras Municipais, que se encontrem desocupados há mais de três meses e 

onde se venham a desenvolver as atividades elegíveis. 

 

Os negócios deverão apresentar um caráter inovador, diferenciando-se  dos 

estabelecimentos comerciais já instalados no comércio tradicional e no mesmo 

centro urbano. 

 

As obras de requalificação dos estabelecimentos não podem ultrapassar os €15 mil. 

Loja + 



Programa de Apoio à Revitalização das Lojas dos Centros Urbanos  

 

Natureza e montante do incentivo 

 

Subsídio não reembolsável de: 

 

60% das despesas relacionadas com obras e projetos, relativamente a 

estabelecimentos comerciais situados nas ilhas de São Miguel e Terceira, 65% se 

situados nas ilhas do Faial e do Pico e 70% para as restantes ilhas; 

 

50% do valor da renda, relativamente a estabelecimentos comerciais situados 

nas ilhas de São Miguel e Terceira, 55% se situados nas ilhas do Faial e do Pico e 

60% para as restantes ilhas. 

Loja + 



Linha de Apoio à Reabilitação Urbana dos Açores 

 

Objetivo 

 

Financiar operações de reabilitação ou reconstrução de edifícios na Região 

Autónoma dos Açores, incluindo a melhoria das condições de eficiência 

energética em habitações existentes e a aquisição e instalação de equipamentos 

de microprodução de energia através da utilização de fontes renováveis. 

 

LARUA 



Linha de Apoio à Reabilitação Urbana dos Açores 

 

Promotores 

 

• Proprietários, coproprietários, usufrutuários ou superficiários dos edifícios a 

reabilitar, com sede na RAA, com exceção do Estado, Regiões Autónomas, 

Autarquias Locais, Sector Empresarial do Estado, Regional e Municipal, 

Sociedades de Reabilitação Urbana, Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, Fundações públicas ou privadas, Associações públicas 

ou associações integralmente ou maioritariamente constituídas por 

entidades públicas, Associações de direito privado que não sejam 

beneficiárias do estatuto de interesse e utilidade pública, assim como as 

entidades que prossigam a atividade bancária ou pessoas coletivas por 

aquelas controladas; 

 

• Micro, pequenas e médias empresas e cooperativas. 

 

LARUA 



Linha de Apoio à Reabilitação Urbana dos Açores 

 

• Candidatura apresentada junto de um dos cinco bancos aderentes; 

• Montante máximo para cada operação de reabilitação de €1 milhão; 

• O montante global da linha é de €50 milhões; 

• O montante de financiamento pode ir até 75% do custo total da reabilitação 

a realizar; 

• A bonificação é de 80% do spread, num valor máximo de bonificação de 

4,8%, para um spread máximo de 6%, com a Euribor definida 

casuisticamente; 

• Quando exigida, o promotor é responsável pela apresentação de garantia 

(preferencialmente constituição de hipoteca sobre o imóvel objeto do 

projeto de reabilitação); 

• O prazo de reembolso varia entre os 8 e os 25 anos. 

LARUA 



Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 

 

• Criado no âmbito do Portugal 2020, financiado também pelo PO Açores 

2020 e aplicável na RAA; 

 

• Os apoios são concedidos através de produtos financeiros a disponibilizar 

pela banca comercial, consistindo em empréstimos, garantias, comissões de 

garantia ou bonificações de juro; 

 

• Reabilitação integral de edifícios, com idade igual ou superior a 30 anos, ou 

com um nível de conservação igual ou inferior a 2 (DL n.º 266-B/2012, de 

31/12), em áreas de reabilitação urbana; 

 

IFRRU 



Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 
 

(cont) 

• Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas, tendo em vista 

a sua reconversão; 

 

• A utilização a dar aos edifícios poderá ser habitação própria, atividades 

económicas ou equipamentos de uso coletivo; 

 

• Complementarmente são apoiadas intervenções em eficiência energética; 

 

• Destinado a pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas. 

 

IFRRU 



 

Instrumentos Financeiros para Apoio Direto às Empresas 
 

• Previstos nas quatro prioridades de investimento do eixo prioritário 3: 

Competitividade das Empresas Regionais do PO Açores 2020; 

 

• Com a natureza reembolsável, respeitando as regras em matéria de auxílios 

de estado e a contratação pública 

 

• A implementar, através da banca comercial, em parceria com a IFD – 

Instituição Financeira de Desenvolvimento, até ao final do primeiro semestre 

de 2017; 

 

 

IF apoio às empresas 



 

Instrumentos Financeiros para Apoio Direto às Empresas 
 

 

• Dívida e Garantia: 

 Linhas de crédito com garantia mútua; 

 

• Capital e Quase Capital: 

 Linha de financiamento a entidades veículo de business angels; 

 Linhas de financiamento a fundos de capital de risco; 

 Linhas de financiamento a operações de capital reversível. 

 

IF apoio às empresas 



O Governo Regional dos Açores pode conceder, em regime contratual, 

benefícios fiscais em sede de IRC, IMI e IMT relativamente a projetos 

considerados de relevância estratégica, que promovam: 

 

•  A reabilitação urbana dos centros urbanos de vilas ou cidades ou 

 

• A produção de bens e serviços transacionáveis, se concomitantemente os 

projetos prosseguem com dois dos objetivos relacionados com: 

 A redução das assimetrias regionais,  

 A diversificação da estrutura económica,  

 A integração das diversas atividades económicas; 

 A introdução de processos tecnológicos; 

 A reorganização, reconversão, cooperação e modernização das 

empresas; 

 A sustentabilidade ambiental e territorial. 

 

Benefícios Fiscais Contratuais 



Os projetos têm de envolver um montante mínimo de investimento, conforme  

fixado anualmente no Orçamento da Região Autónoma dos Açores, a saber: 

 

 €2 milhões na ilha de São Miguel; 

 €1 milhão na ilha Terceira; 

 €400 mil nas ilhas Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, 

Flores e Corvo. 

Benefícios Fiscais Contratuais 



Os benefícios contratuais podem assumir a forma de: 

 

• Dedução à coleta de IRC, até à concorrência de 90% da mesma, de 30% 

das aplicações relevantes do projeto efetivamente realizadas, podendo esta 

ser majorada em função da criação de postos de trabalho ou de 

circunstâncias excecionais definidas por Resolução do Governo 

 

• Isenção ou redução de IMI, por um período até 10 anos, relativamente aos 

prédios utilizados pelo promotor na atividade desenvolvida no âmbito do 

projeto 

 

• Isenção ou redução de, pelo menos, 75% do IMT, relativamente aos 

imóveis adquiridos pelo promotor e destinados ao exercício da sua 

atividade no âmbito do projeto 

 

Benefícios Fiscais Contratuais 



 

 

• O benefício em sede de IMI e de IMT está dependente de parecer prévio do 

município ou municípios da área onde os projetos de investimento se 

localizam e, em caso de discordância expressa do município, não há lugar à 

atribuição do benefício fiscal correspondente 

 

• A concessão dos benefícios fiscais está condicionada à celebração de um 

contrato, cujo período de vigência pode ir até 10 anos, a contar da data de 

conclusão do projeto de investimento 

Benefícios Fiscais Contratuais 



• Assegurar a aplicação nos Açores das diversas medidas de 

desburocratização inseridas no programa Simplex+ 

 

• Promover medidas legislativas que contribuam para a crescente 

desregulamentação de certas atividades económicas e para a progressiva 

simplificação administrativa no relacionamento dos agentes económicos 

com a administração pública e com a administração local 

 

• Assegurar, através da rede de Gabinetes da Empresa existente nas diferentes 

ilhas, um adequado aconselhamento aos empresários e empreendedores, 

assim como a divulgação de toda a informação relevante para a 

concretização de negócios. 

Redução de custos de contexto 
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