
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE INCENTIVOS AO COMÉRCIO

 
O que é?  
 
São apoios às empresas no âmbito do Comércio Investe 
que visam a modernização e valorização da oferta dos 
Estabelecimentos abertos ao público através da aposta à 
inovação e da utilização de forma avançadas de 
comercialização. 
 
Quem são os possíveis beneficiários?

 
- Micro e Pequenas Empresas 
- Actividade principal no 47 (excluindo CAE 47300, 47240, 
47790, 47770, 47783, 47810, 47820, 47890 e 47910)
 
Quais os investimentos elegíveis? 
 
- Equipamentos e software de suporte à actividade 
comercial; 
- Equipamentos e mobiliário nas áreas de venda ao público;
- Assistência técnica para aumento da atratividade dos 
espaços; 
-Certificação de Sistemas; 
- Propriedade Industrial; 
-Websites, Redes Sociais e Blogs; 
- Comercialização e marketing; 
- Requalificação das fachadas, obras , toldos e reclamos;
- Intervenção do TOC ou ROC; 
-Estudos, diagnósticos, conceção de imagem, projetos de 
arquitetura e processo de candidatura. 
 
Quais são os apoios? 
 
- Taxa de apoio a fundo perdido de 40% do investimento 
total, com valor máximo de 35.000 Euros 
 
Quais são os requisitos? 
 
- Investimento mínimo de 15.000 Euros; 
- Autonomia Financeira a 15%; 
- São excluídos os estabelecimentos que se localizem em 
centros comerciais ou conjuntos comerciais; 
- Fontes de Financiamento do projeto têm de ser 
asseguradas com pelo menos 20% em Capitais Próprios
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Convite ao Comércio 
Tradicional de 
proximidade
No âmbito do novo quadro comunitário 

Portugal 2020, referente a medidas de 

ao comércio, a Associação do Comércio, 

Serviços e Turismo do Distrito de Beja, em 

parceria com o IAPMEI e o NERBE / AEBAL, vão 

realizar uma sessão de esclarecimento no dia 

11 de Março pelas 14:30, no Nerbe / AEBAL, 

sobre o programa Comércio Investe.
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