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SISTEMA DE INCENTIVOS   "COMÉRCIO INVESTE"

Projeto de Modernização Comercial

Ano de Referência

Candidatura enviada em:

2015

Referência do Envio:

Referência da Candidatura

Fundamentação do enquadramento na Fase
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   DECLARAÇÕES DE COMPROMISSO

Sim Não

Declaro que autorizo a utilização dos dados constantes no registo da candidatura para outras iniciativas no 
âmbito do Ministério da Economia, salvaguardando o sigilo para o exterior.

Declaro que todas as informações constantes no registo da candidatura são verdadeiras, incluindo a 

veracidade dos pressupostos utilizados.

Declaro que autorizo a utilização dos dados constantes desta candidatura para outras iniciativas no âmbito do 
Ministério da Economia, salvaguardando o sigilo para o exterior.

Declaro que todas as informações constantes neste formulário são verdadeiras, incluindo a veracidade dos 

pressupostos utilizados.

Tomei conhecimento das condições de elegibilidade do promotor de acordo com o art.º 4º da Portaria 

nº236/2013, de 24 de Julho.

Declaro cumprir ou estar em condições de cumprir as condições de elegibilidade do promotor de acordo com o 
art.º 4º da Portaria nº236/2013, de 24 de Julho, nos prazos fixados, sob pena de operar a caducidade da 

decisão e consequentemente a anulação da candidatura.

Declaro que o estabelecimento do projeto não foi licenciado ao abrigo da Lei n.º 12/2004, nem está ou esteve 
abrangido pelo atual regime jurídico de instalação e de modificação dos estabelecimentos de comércio a retalho 

e dos conjuntos comerciais, constante do Decreto-Lei n.º 21/2009, de acordo com o n.º3 do artº3 da Portaria 
nº236/2013, de 24 de Julho.

Cumprir, no momento do registo prévio para a apresentação da candidatura, o critério de micro ou pequena 

empresa, de acordo com a Recomendação n.º 2003/361/CE, da Comissão Europeia.

Cumprir à data da apresentação da candidatura, as condições necessárias ao exercício da respetiva atividade 
no estabelecimento candidato, nomeadamente ser detentor dos licenciamentos legalmente exigíveis.

Tomei conhecimento das condições de elegibilidade do projeto de acordo com o art.º 5º da Portaria 

nº236/2013, de 24 de Julho.

Declaro cumprir ou estar em condições de cumprir as condições gerais de acesso do projeto de acordo com o 
art.º 5º da Portaria nº236/2013, de 24 de Julho.

1. Geral

2. Condições de Elegibilidade do Promotor

3. Condições de Elegibilidade do Projeto

Observações

 Declarações
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   CARACTERIZAÇÃO DO PROMOTOR

Identificação do Promotor

N.º de Identificação Fiscal

Nome ou Designação Social

Morada (Sede Social)

Localidade Código Postal

Distrito Concelho

Telefone(s)

Telefax

E-mail

URL

Tipologia de Beneficiário

Fins Lucrativos Sim Não

Data de Constituição

Data de Início de Atividade

Data de Início da Contab. Organizada

Matriculada sob o N.º Conservatória do Registo Comercial

Capital Social €

Dados de contacto diferentes dos da Sede Social? Sim Não

Morada

Localidade Código Postal

Distrito Concelho

Telefone(s)

Telefax

E-mail

URL

Contactos do Promotor para efeitos do projeto

Entidade consultora responsável pela elaboração da candidatura

N.º de Identificação Fiscal

Nome ou Designação Social

Morada (Sede Social)

Código Postal

Contacto

Telefone(s) E-mail

 Caracterização do Promotor
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   CARACTERIZAÇÃO DO PROMOTOR

Produtos, Mercadorias, Serviços e Mercados

 Produtos/Mercadorias/Serviços e Mercados
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   CARACTERIZAÇÃO DO PROMOTOR

Evolução da entidade promotora

 Evolução da entidade promotora
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   DADOS DO PROJETO

Designação do Projeto

Designação

Caráter Inovador do Projeto

Prevê implementar formas avançadas de comercialização que incluam a criação de mecanismos de 
interação eletrónica com o cliente no espaço de venda através de dispositivos móveis ou portáteis:

Quais: 

Está associado a uma rede comercial que 
comercializa produtos de marca própria 
registada?

Nº processo do 
registo da marca:

Âmbito:

Identificar a Marca: 

Prevê a criação de marca propria no âmbito do projeto: Âmbito:

Prevê elaboração de manuais de identidade ou manuais operativos de negócio em língua estrangeira? 

Quais são as práticas habituais de comercialização na atividade comercial em causa?

Prevê introduzir conceitos inovadores de comercialização?

Quais?

 Dados do Projeto
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Caracterização do Estabelecimento/Unidade do Projeto

Insígnia ou marca identificativa do estabelecimento:

O estabelecimento está localizado num centro comercial ou conjunto comercial? Sim Não

Em caso afirmativo, o estabelecimento possui acesso direito pela via pública? Sim Não

O estabelecimento selecionado está localizado ou inserido em qualquer uma das seguintes 
situações?

Estabelecimentos que desenvolvam atividades veterinárias (divisão 75 da CAE);
Estabelecimentos que desenvolvam atividades de saúde humana (divisão 86 CAE);
Estabelecimentos que desenvolvam atividades de salões de cabeleireiro e institutos de 
beleza (classe 9602 CAE);
Estabelecimentos de venda de combustível com a subclasse 47300 (Comércio a retalho 
de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados).

Sim Não

Licenciamento

Está abrangido pelo regime de isenção legalmente definido (estabelecimento edificado em data 
anterior à entrada em vigor do Regulamento Geral das Edificações Urbanas - RGEU)?

Sim Não

Tem licenciamento zero? Sim Não

Tem licença de utilização do estabelecimento? Sim Não

No licenciamento está explícito que a atividade permite o Comércio a Retalho? Sim Não N/A

A morada indicada para o estabelecimento é precisamente a mesma que consta do documento 
comprovativo do licenciamento?

Sim Não

Tem documento solicitando a alteração de morada de estabelecimento? Sim Não N/A

 Dados do Projeto
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   CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Enquadramento do projeto

Objetivos

 Caracterização do Projeto
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Fundamentação e impacto do projeto na competitividade da Empresa

 Caracterização do Projeto
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CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

Ações a Implementar

Identificação e fundamentação das propostas de atuação

 Ações a implementar
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