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Nota: Esta síntese não dispensa a leitura cuidada dos documentos que lhe deram origem, nem deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem 
assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto

Fevereiro 2015 TGS, Rede global de empresas independentes de prestação de serviços de suporte à gestão orientada em prestar um serviço de excelência em todo o mundo

O que é a medida Comércio Investe?
A medida Comércio Investe pretende apoiar a modernização e valorização da oferta dos estabelecimentos comer-
ciais, procurando uma maior adequação e ajustamento ao contexto económico e às novas exigências do setor

Quem pode beneficiar destes apoios?
> Micro ou Pequenas empresas
> Ter atividade principal na CAE 47 (excluindo CAE 47300, 47240, 47790, 47770, 47783, 47810, 47820, 47890 e 
47910)
> Estabelecimentos de comércio a retalho tradicional e de proximidade com área de venda inferior
a 500 m2
> Estabelecimento que não se localize em Centros Comerciais ou Conjuntos comerciais, exceto se possuírem 
acesso direto pela via pública

Quais os projetos elegíveis?
> Equipamentos e software de suporte à atividade comercial
> Equipamentos e mobiliário nas áreas de vendas ao público
> Assistência técnica para aumento da atratividade dos espaços
> Certificação de Sistemas
> Propriedade Industrial
> Websites, Redes Sociais, Blogs
> Comercialização e Marketing
> Requalificação da fachada, obras, toldos e reclamos
> Intervenção de TOC ou ROC
> Estudos, disgnósticos, conceção de imagem, projetos de arquitetura
e processo de candidatura

Qual a taxa de incentivo?
Taxa de incentivo a fundo perdido de 40% do investimento total, com valor máximo de 35.000 Euros.

Quais as condicionantes?
> Investimento mínimo de 15.000 Euros
> Apresentar uma autonomia financeira ≥ 15% (exercício de 2013)
> Possuir financiamento adequado, incluindo pelo menos 20% do investimento elegível em capitais próprios

Podemos
apoiá-lo

na candidatura
do seu projeto!

Candidaturas até 27 de Março
de 2015 (até às 18horas)

Contacte-nos para
mais informações: 

tgs@tgs-asa.pt


