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Quem somos e o que fazemos

Missão
Contribuir para a conceção e execução de políticas de estímulo ao
desenvolvimento empresarial, visando o reforço da competitividade das
empresas açorianas, bem como de promoção da inovação e do
empreendedorismo.

Principais áreas de atuação da SDEA
• Promoção das potencialidades económicas da Região
• Captação de investimento externo
• Conceção de medidas de política económica
• Fomento da inovação e do empreendedorismo
• Promoção do desenvolvimento empresarial
• Redução de custos de contexto

Promovemos o contacto direto
com as empresas e
recomendamos qual o conjunto
de medidas de apoio que melhor
se adapta a cada projeto de
forma a satisfazer os interesses
do investidor.

Pré-Investimento

Investimento

Apoiamos os nossos
investidores, fazendo o
acompanhamento da
evolução dos seus projetos.

Acompanhamento

Propomos e promovemos
medidas para a redução de
custos de contexto, tendo em
vista simplificar e agilizar os
processos de investimento.
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Estratégia, Potencialidades e Incentivos

Estratégia
A Estratégia de Especialização Inteligente (RIS3) para os Açores
identificou como prioritários os setores da Agricultura, Pecuária e
Agroindústria, das Pescas e Mar e do Turismo.

São prioridades estratégicas, no que concerne à Economia do Mar:

• O reforço do posicionamento dos Açores como plataforma
intercontinental na área do conhecimento sobre os oceanos;
• O aumento do valor dos produtos da pesca; e
• O fomento das relações colaborativas e promoção de atividades
inovadoras relacionadas com o mar.

Potencialidades
A Zona Económica Exclusiva
(Z.E.E.) dos Açores representa
atualmente 57% da Z.E.E de
Portugal e aproximadamente
30% da Z.E.E. da Europa.
A Z.E.E. dos Açores (200 milhas
náuticas de distância da costa)
tem uma área aproximada de
1.000.000 Km2.

Sistemas de Incentivos Financeiros Mar 2020
Regime de apoio aos investimentos na comercialização de produtos da
pesca e da aquicultura
Portaria n.º 18/2017
Melhorar a organização do mercado de produtos da pesca e da aquicultura,
potenciando a descoberta de novos mercados, promovendo a qualidade e o
valor acrescentado dos produtos.
Regime de apoio aos investimentos na transformação de produtos da
pesca e da aquicultura
Portaria n.º 19/2017
Reforçar a competitividade das PME do setor da transformação dos produtos
da pesca e da aquicultura, promovendo a eficiência energética, a melhoria
dos processos produtivos e a inovação e valorização dos produtos.

Sistemas de Incentivos Financeiros Mar 2020
Regime de apoio à inovação na aquicultura
Portaria n.º 74/2016

Promover o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a redução do impacto
ambiental e a transferência de conhecimentos.
Regime de apoio a investimentos produtivos na aquicultura
Portaria n.º 87/2016
Aumentar a competitividade das empresas aquícolas, incluindo a melhoria
das condições de segurança e trabalho, incentivar a proteção e restauração
da biodiversidade aquática e melhorar os ecossistemas ligados à aquicultura.

Sistemas de Incentivos Financeiros Mar 2020
Regime de compensação dos custos suplementares para os produtos da
pesca
Portaria n.º 27/2017
Compensação dos custos suplementares suportados peplos operadores dos
Açores, nas atividades da pesca, transformação e comercialização dos
produtos da pesca, nos termos do Plano de Compensação aprovado pela
Comissão Europeia.

Benefícios Fiscais em Regime Contratual
Isenção ou redução de IMI e de IMT e deduções à coleta do IRC de 30% das
aplicações relevantes, até 90% da matéria coletável, para investimentos de
valor superior a €2 milhões, na ilha de São Miguel, €1 milhão, na ilha Terceira,
e a €400 mil, nas restantes ilhas.

Atividades
de
biotecnologia
marinha
e
aquicultura,
e
que,
independentemente da sua localização, prevejam despesas em investigação e
desenvolvimento no valor mínimo de 10% do investimento previsto, o valor
mínimo de investimento é de €200 mil.
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Desenvolvimento e Conhecimento

LOCAQUA
O Modelo de determinação de locais com potencial para a instalação de
unidades de Aquicultura na Região Hidrográfica Açores (RH9) LOCAQUA,
elaborado pelo CIBIO – Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos
Genéticos e pela Universidade dos Açores, compreendeu o mapeamento de
zonas em ambiente marítimo e, numa fase posterior, em ambiente terrestre
com potencial para instalar unidades de aquicultura no arquipélago,
considerando condições ambientais, socioeconómicas e administrativas.

Mapeamento georreferenciado das áreas de produção
aquícola nas ilhas do Faial, Terceira e São Miguel
Na sequência das conclusões do projeto LOCAQUA, a Resolução do Conselho
do Governo n.º 126/2016 veio estabelecer as coordenadas geográficas das
áreas de produção aquícola, as espécies autorizadas a cultivar, os limites da
produção e a sua vigência.

Escola do Mar dos Açores
Em fase de construção na ilha do Faial e prevendo-se a sua conclusão para
2018, pretende abarcar atividades tradicionais e emergentes da economia do
mar.
As áreas de ensino serão a pesca, os transportes marítimos, o tráfego local, a
reparação e construção naval, as atividades marítimo-turísticas e o mergulho
profissional.

Programa de Observação para as Pescas dos Açores
O Programa de Observação para as Pescas dos Açores (POPA) surgiu como
resposta à necessidade da indústria atuneira dos Açores em garantir o
estatuto “Dolphin Safe” para os seus produtos, assegurando que as capturas
de atum nos Açores não provocavam mortalidade ou molestação intencional
de cetáceos. Este estatuto, atribuído a nível internacional pela ONG EII, é
desde então concedido à frota e produtos da pesca do atum açorianos com
base nos resultados do Programa.
O POPA, para além de possibilitar este certificação, revelou-se também
crucial na obtenção de outro estatuto – Friend of the Sea – que certifica a
pescaria nos Açores como uma atividade sustentável e amiga do ambiente,
onde não ocorre sobrexploração de recursos nem danificação dos
ecossistemas a eles associados. Esta foi a primeira pescaria de atum ao nível
mundial a usufruir de tal estatuto.

Departamento de Oceanografia e Pescas
O DOP, um departamento da Universidade dos Açores criado em 1976, tem
vindo a produzir conhecimento científico destinado à conservação da vida
marinha e ao uso sustentável do Oceano Atlântico na Região dos Açores.

O DOP conta com uma equipa composta por vários doutorados e
doutorandos de nacionalidades distintas, tendo também ao seu serviço
diversos técnicos graduados e não graduados, pessoal de navios e outro
pessoal administrativo.
O DOP apoia e facilita tanto a investigação pura como aplicada. Está
igualmente envolvido em atividades de cooperação com entidades públicas e
privadas, nacionais e internacionais, incluindo universidades, centros de
investigação e institutos, prestando também serviços para a indústria e
administração pública.

AIR Center – Centro Investigação Internacional Atlântico
Estrutura que dedicar-se-á ao espaço, ao clima, à energia, aos oceanos e à
análise de informação, para uma abordagem integrada da investigação nas
regiões do Atlântico através da cooperação entre o Norte e o Sul,
funcionando em rede com centros de investigação, universidades e empresas
de todo o mundo. (Previsto para 2018).
A localização do AIR Center nos Açores constituirá o reconhecimento das
vantagens que a Região oferece à investigação internacional, principalmente
nos campos das alterações climáticas e energia e das ciências da Terra e dos
oceanos, e particularmente para o desenvolvimento de uma plataforma
internacional de serviços espaciais, permitindo um acesso ao espaço
frequente, regular e de baixo custo.
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