
A AORP APOIA OS ASSOCIADOS NA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS. 

O Comércio Investe é uma tipologia de projetos de investimento orientado 
para o comércio a retalho, apresentada pelo IAPMEI. Este projeto visa a 
promoção da inovação de processo, organizacional e de marketing nas 
empresas do setor do comércio.
O que se pretende é a modernização e valorização da oferta dos estabeleci-
mentos abertos ao público através da aposta na inovação e da utilização de 
formas avançadas de comercialização.

INCENTIVO 
Taxa Base Incentivo: 40% com majoração de 5% do incentivo apurado, se:
- For assegurado o cumprimento dos objetivos do projeto; 
- Apresentar taxa de execução do incentivo contratado superior a 70%;
- For apresentado o pedido de pagamento final nos três meses seguintes 
após o prazo de 12 meses de execução.
Natureza: não reembolsável 
Limites: 15.000€ até 35.000€ / projeto individual 

BENEFICIÁRIOS DE PROJETOS INDIVIDUAIS
· Micro e Pequenas empresa;
· Atividade principal na CAE 47, com exceção da subclasse 47779.

ÁREA GEOGRÁFICA DE APLICAÇÃO 
Todo o território do Continente. 

DESPESAS ELEGÍVEIS 
Consideram-se elegíveis para este projeto as despesas relativas às seguintes 
áreas de investimento: 

1. Aquisição de equipamentos e software para suporte à atividade comercial, 
nomeadamente, introdução de tecnologias de informação e comunicação, 
equipamentos e sistemas de segurança, entre outros;
2. Aquisição de equipamentos e mobiliário que se destinem a áreas de venda 
ao público, visando a melhoria da imagem e animação dos estabelecimentos e 
a adequada identificação, localização e apresentação de produtos;
3. Aquisição de equipamentos, software e conceção de conteúdos destinados 
à criação ou dinamização da presença na Internet;
4. Despesas com assistência técnica específica que tenha como objetivo o 
aumento da atratividade dos espaços de atendimento para o cliente, nome-
adamente nas áreas da decoração, design de interiores, vitrinismo e tradução 
de conteúdos para língua estrangeira (até 1.500€);
5. Despesas inerentes à certificação de sistemas, produtos e serviços no 
âmbito do sistema português da qualidade;
6. Despesas com a criação e proteção da propriedade industrial;
7. Requalificação da fachada, remodelação da área de venda ao público no 
interior do estabelecimento, e aquisição de toldos ou reclamos para colocação 
no exterior do estabelecimento (até 10.000€); 
8. Estudos, diagnósticos, conceção de imagem, projetos de arquitetura e das 
especialidades e processo de candidatura (até 1.500€).  

Faça a sua candidatura com a AORP. 
Entre em contacto connosco e manifeste o seu interesse até ao dia 27 de 
Fevereiro.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
geral@aorp.pt 
t. 225379162

COMÉRCIO INVESTE: 
CANDIDATURAS ABERTAS 

MODERNIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA OFERTA 
DE ESTABELECIMENTOS ABERTOS AO PÚBLICO

AORP - Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal


