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Sistema de Incentivos para a 
Competitividade Empresarial da 
Região Autónoma dos Açores 

Foi publicado o Decreto Legislativo Regional 
n.º 12/2014/A, de 9 de Julho, que veio criar o 
Sistema de Incentivos para a Competitividade 
Empresarial (“Competir+”), o qual visa 
promover o desenvolvimento sustentável, 
reforçar a competitividade, a capacidade de 
penetração em novos mercados e a 
internacionalização das empresas regionais, 
assim como alargar a base económica de 
exportação da Região Autónoma dos Açores. 

O Competir+ é constituído pelos seguintes 
Subsistemas, para os quais se aguarda ainda 
a publicação de regulamentação: 

 Subsistema de Incentivos para o Fomento 
da Base Económica de Exportação; 

 Subsistema de Incentivos para a 
Internacionalização; 

 Subsistema de Incentivos para a 
Qualificação e Inovação; 

 Subsistema de Incentivos para o 
Empreendedorismo Qualificado e Criativo; 

 Subsistema de Incentivos para o 
Desenvolvimento Local; 

 Subsistema de Apoio à Eficiência 
Empresarial. 

O valor máximo do incentivo a conceder, por 
projecto, não pode ser superior ao limite 
máximo do auxílio, indicado em percentagem 
de Equivalente de Subvenção Bruta (“ESB”), 
constante do Mapa Nacional dos Auxílios 
Estatais com Finalidade Regional para o 
período 2014-2020, o qual, para a Região 
Autónoma dos Açores, é de 45% (podendo 
ainda ser majorado em 10 p.p. para as médias 
empresas e em 20 p.p. para as pequenas 
empresas). 

 

 

 

 

 

 

Caso a candidatura seja apresentada no prazo 
máximo de cento e vinte dias, contados a 
partir da data de entrada em vigor da 
regulamentação do Subsistema respectivo, as 
despesas realizadas antes da apresentação 
da candidatura e após 1 de Julho de 2014 
serão consideradas elegíveis. 

Para mais detalhes, consulte o Decreto 
Legislativo Regional n.º 12/2014/A. 

 

Para mais informações,  

contacte-nos:  
 

 

Lisboa  +351 210 427 500 

Porto  +351 225 439 200 

Luanda +244 222 679 600 

www.deloitte.pt 

Incentives News Flash n.º 11/2014 

Create value with public funding 

10 de Julho de 2014 

https://dre.pt/pdf1sdip/2014/07/13000/0375903765.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/2014/07/13000/0375903765.pdf

