
CONTATOS 

 

Sede Ilha de São Miguel 
Rua do Rosário  
Quinta da SRAF, Matriz  
9600-549 Ribeira Grande, Açores 
Telf.: (+351) 296 470 670 
Email: iroa.sa@azores.gov.pt   
 

Delegação Ilha Terceira 
Praça Almeida Garrett n.º 1 
9700-016 Angra do Heroísmo 
Telf.: (+351) 296 470 800 
 

Representações Ilhas do Faial  

e do Pico 

Rua Ernesto Rebelo n.º 2 

9900-112 Matriz - Horta 

Telf.: (+351) 296 470 699 

FRACIONAMENTO DE PRÉDIOS 
AGRÍCOLAS 

 

Artigo 1376.º, n.º 1 do Código Civil 
“Os terrenos aptos para cultura não 
podem fracionar-se em parcelas de 
área inferior a determinada superfície 
mínima, correspondente à unidade de 
cultura fixada para cada zona do País”. 

Artigo 22.º, n.º 1 do Regime 
Jurídico do Ordenamento Agrário 

Unidades de Cultura – limitações ao 
fracionamento: 

Para prédios com área inferior ou igual 
a 5 ha a unidade mínima de cultura é 
de 1 ha; 
 
Para prédios com área superior a 5 ha 
e inferior ou igual a 10 ha a unidade 
mínima de cultura é de 2 ha; 
 
Para prédios com área superior a 10 
ha a unidade mínima de cultura é de 3 
ha. 

Ónus de indivisibilidade por um 
período mínimo de 10 anos 

 

 

 

RESTRUTURAÇÃO  

FUNDIÁRIA 
 
A reestruturação fundiária é o conjunto de  
processos e medidas que tem por objetivo o  
redimensionamento e alteração da estrutura das 
explorações agrícolas, com o objetivo da  
concentração de parcelas dispersas. Tais processos 
podem ter caráter direto, através da realização de 
processos de emparcelamento levados a cabo  
através da compra e redistribuição de prédios  
agrícolas pelas entidades governamentais  
responsáveis, ou através de um conjunto de  
medidas indiretas que resultem no incentivo ao  
emparcelamento e a restrições no fracionamento de 
prédios rústicos. 
Na Região encontram-se em vigor diversas  
medidas: 

RESERVA AGRÍCOLA REGIONAL (RAR) 

PERÍMETROS DE ORDENAMENTO AGRÁRIO (POA) 

REFORMA ANTECIPADA 

FRACIONAMENTO DE PRÉDIOS  RÚSTICOS 

REGIME DE INCENTIVOS À COMPRA DE TERRAS 
AGRÍCOLAS (RICTA) 

mailto:iroa.sa@azores.gov.pt


REGIME DE INCENTIVOS À 
COMPRA DE TERRAS AGRÍCOLAS 

Beneficiários 
Agricultores, pessoas singulares ou 
coletivas, que preencham os requisitos 
exigidos na lei. 
Finalidade 
Estimular as operações de aquisição de 
terra e incentivar o emparcelamento, 
contribuindo para a redução da dispersão 
das explorações agrícolas, nos seguintes 
termos: 
Bonificações de juros concedidas até 
aos seguintes limites: 
Pessoas singulares – 250.000 €; 
Pessoas coletivas – 500.000 €. 
Nos casos em que o empréstimo exceda 
100.000 €, os mutuários suportarão uma 
taxa de juro de 2%; 
 
Comparticipação no valor da avaliação, a 
fundo perdido, no caso de ações de 
emparcelamento, nas condições seguintes: 

Emparcelamento com área superior a 
5 ha – 5%; 
Jovem agricultor – 5% 
Aquisição de terrenos situados nas ilhas de 
Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Flores 
ou Corvo – 5%. 

Legislação: 

Decreto Legislativo Regional n.º 23/2008/A, 
de 24 de julho 

Regime de incentivos à Compra de terras 
agrícolas (RICTA) 

Decreto Regulamentar Regional nº 1/2009/
A, de 23 de fevereiro 

Regulamento do Regime de Incentivos à 
Compra de Terras Agrícolas. 

PERÍMETROS DE ORDENAMENTO 
AGRÁRIO 

 
Os POAs são áreas relativamente 
homogéneas que integram solos com alto 
potencial agrícola, onde se realizam 
estudos de ordenamento agrário, com o 
objetivo de identificar um conjunto de 
estrangulamentos, quer ao nível da 
estrutura fundiária, quer ao nível das 
infraestruturas viárias e abastecimento de 
água, estrangulamentos estes que 
condicionam negativamente o 
desempenho da atividade agrícola. 
Identificados estes constrangimentos 
procede-se então ao ajustamento físico-
estrutural do espaço agrícola e rural, no 
sentido de criar condições que permitam 
às explorações reduzir os custos de 
produção (reforço da competitividade e 
proteção dos rendimentos), e melhorar 
qualitativamente a produção na 
observância da preservação do património 
cultural, paisagístico e ambiental. 
 
No arquipélago dos Açores existem  
atualmente 16 POAs, que abrangem cerca 
de 49.500 ha, encontrando-se em estudo o 
alargamento e criação de novos  
Perímetros que permitirão o alargamento 
da atividade da IROA, S.A.. 

RESERVA AGRICOLA REGIONAL 
 

A Reserva Agrícola Regional RAR é constituída pelos solos de 
maior aptidão agrícola e ocupa cerca de 17% do território insular. 
Presente em todas as ilhas, é nas ilhas de São Miguel, Terceira, 
Faial e Graciosa onde tem maior expressão, ocupando mais de 
20% da área daquelas ilhas. 
 
Os solos da RAR devem ser exclusivamente afetos à agricultura, 
sendo proibidas todas as ações que diminuam ou destruam as 
suas potencialidades agrícolas, ou que se traduzam na sua 
utilização para fins não agrícolas. 
 
A RAR tem como principais objetivos: 
 
Garantir um efetivo e pleno aproveitamento agrícola dos solos de 
maiores potencialidades; 
 
Proteger essas áreas de maior aptidão agrícola de todas as ações 
que diminuam ou destruam as suas potencialidades agrícolas, de 
forma a contribuir para uma efetiva melhoria das condições de vida 
dos agricultores. 
 
A gestão da RAR é da competência da IROA, S.A., sendo esta 
instituição a responsável pela verificação do cumprimento do 
Regime Jurídico da Reserva Agrícola Regional (RJRAR), 
nomeadamente no que diz respeito à verificação das exceções aí 
previstas, fiscalização, execução e atualização da Carta de 
Reserva Agrícola Regional. 

Legislação: 

Decreto Legislativo Regional n.º 20/2019/A, de 7 de agosto 

Segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 32/2008/A, 
de 28 de julho, Regime Jurídico da Reserva Agrícola Regional 
 
Decreto Regulamentar Regional n.º 26/2021/A, de 27 de outubro 
 
Estabelece os limites e as condições para a viabilização das 
utilizações não agrícolas referidas no Regime Jurídico da Reserva 
Agrícola Regional 
 

http://www.iroa.pt/wp-content/uploads/2016/06/20-A-I-Decreto_Legislativo_Regional-2019-08-07.pdf
http://www.iroa.pt/wp-content/uploads/2016/06/26-A-I-Decreto_Regulamentar_Regional-2021-10-27.pdf

