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Enquadramento

35.402
Habitantes do município

239
Km2 de área de superfície

19
Freguesias

48,0%
População ativa

73,0%
Emprego setor terciário

125
Empresas por mil habitantes

A contribuição da faturação
das empresas de Angra 
do Heroísmo no total 
dos Açores é de 12,8%.
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Angra do Heroísmo
Ilha Terceira

Açores

Faturação das empresas

O salário mínimo é competitivo, 
correspondendo a um valor 
mensal de 630 euros.

Competitividade e custos

O Parque de Ciência e Tecnologia, 
o Centro Interpretativo de Angra 
do Heroísmo e a Central
Geotérmica do Pico Alto 
são três investimentos públicos 
realizados na ilha Terceira.

Investimentos públicos

Porquê Angra 
do Heroísmo



Como criar 
uma empresa?

A Rede Integrada de Apoio ao Cidadão (RIAC) é a entidade 
onde qualquer cidadão se poderá dirigir para criar uma 
empresa. Existem diversas lojas no concelho de Angra 
do Heroísmo, entre elas uma localizada no centro 
da cidade, na Rua da Sé.

Qual o impacto 
do sistema fiscal 
no meu negócio?

O município de Angra do Heroísmo, como parte integrante dos
Açores, desfruta de uma diferenciação fiscal relevante, com
redução de vário impostos e previsão de benefícios fiscais.

Menor que a nível nacional,
resultando numa taxa de 16,8% 
e de 13,6% para PME.

Quais os registos 
ou licenciamentos 
necessários?

Licenciamento Zero (processos de autorização 
de instalação e modificação; Registo e licenciamento 
industrial (unidades industriais); Licenciamento 
da atividade turística.

Qual o grau de 
desenvolvimento 
das acessibilidades?

Angra do Heroísmo localiza-se a 2h30 do continente europeu 
e a 5h40 do continente americano de avião. Entre ilhas está 
em vigor um sistema de encaminhamentos gratuitos para 
quem tenha como destino uma ilha diferente daquela pela 
qual entra no arquipélago a partir de um aeroporto 
do Continente ou da Madeira. A acessibilidade marítima 
e terrestre estão bem capacitadas para o transporte.

Existem sistemas 
de incentivos 
e financiamento?

Um número significativo de benefícios e incentivos com 
vista à promoção da competitividade nos Açores, 
está em exercício. Para mais informações sobre sistemas 
de incentivos e financiamento, consulte a última edição 
do guia do investidor.

Agroalimentar Economia do mar

Do município de Angra 
do Heroísmo 
é ocupado por 
produção agrícola.

68,0%

Peso da produção 
de carne, leite 
e derivados 
na indústria 
transformadora.

48,8%

Do volume de negócios 
e 10% do VAB 
da indústria da
pesca em Portugal.

9,0%

Das capturas 
de pescado dos Açores, 
sendo o goraz o peixe 
mais pescado.

12,0%

Turismo

Proveitos do turismo 
na Ilha Terceira em 
2016, de 282 milhares 
de dormidas.

€9,7m

Receita por quarto
disponível (RevPar) 
na Ilha Terceira em 2016.

€26,6

Business services

Ambiente de negócios e recursos

Sistema fiscal

Volume de negócios
produzidos pelo setor 
no ano de 2015.

€15,0m

- 20%IRC

IRS

IVA

Menor que a nível nacional, variando
as taxas marginais deste imposto
entre os 10,2 e 38,4%.- 20% a 30%

Menor que aa nível nacional, 
sendo 18%, 4% e 9%, as taxas normais,
intermédias e reduzidas, respetivamente.

- 20% a 30%

Dos estabelecimentos 
do setor nos Açores estão
sediados neste município.

17,0%
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About EY

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and 
advisory services. The insights and quality services we deliver 
help build trust and confidence in the capital markets and in 
economies the world over. We develop outstanding leaders 
who team to deliver on our promises to all of our stakeholders.
In so doing, we play a critical role in building a better working 
world for our people, for our clients and for our communities.

EY refers to the global organization, and may refer to one or 
more, of the member firms of EY Global Limited, each of which 
is a separate legal entity. EY Global Limited, a UK company 
limited by guarantee, does not provide services to clients. 
For more information about our organization, please visit 
ey.com.
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Contactos
Institucionais

EY

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
Praça Velha
9701-857 Angra do Heroísmo
Açores - Portugal
Tel: +351 295 401 700
Email: angra@cmah.pt

Cofinanciado por:

Florbela Lima
Transaction Advisory Services, Partner
Tel: +351 217 949 341
Email: florbela.lima@pt.ey.com

Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo
Rua da Palha nº 4-14
9700-144 Angra do Heroísmo
Açores – Portugal
Tel: 295 204 810
Email: geral@ccah.eu

EPER (SDEA)
Sociedade para o Desenvolvimento
Empresarial dos Açores

SEDE
Rua Dr. José Bruno Carreiro, 6-6º Piso
9500-119 Ponta Delgada
Tel: +351 296 309 100
Email: geral@sdea.pt

DELEGAÇÃO
Rua Direita, 52-2º Piso
9700-066 Angra do Heroísmo
Tel: +351 295 217 664

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional

GOVERNO 
DOS AÇORES


