
28 de julho 2022



Incentivo à abertura, ou reabertura de novos negócios na área do 
comércio e dos serviços

Dotação: 
250.000,00€

Candidaturas 
até 31/12/2022

Empresas 
constituídas a partir 

de 31/12/2021

Fundo Perdido



Beneficiários

› Micro, Pequenas Empresas e ENI;

› Sede e atividade no concelho do Funchal; 

› Não estar integrado em centro comerciais ou 

galerias; 

› Sem dívidas à Segurança Social, à Autoridade 

Tributária e à CMF.  

CAE - Comércio CAE - Serviços

33 18140

45 74200

47 79110

56 82190

95 96010

96021

96022

96091



Formas de Apoio

› 50% da renda mensal, até ao limite de 375,00€, durante 6 meses;

› Prémio de até 1.000,00€, para despesas de requalificação ou modernização 
do estabelecimento; 

Limite máximo do apoio

› Renda: 2.250,00€

› Prémio: 1.000,00€

Majorações

› 10% para negócios que criem postos de trabalho;

› 15% para negócios que revitalizem o núcleo histórico do Funchal. 



Núcleo histórico do Funchal 



Despesas elegíveis - Prémio

1.000,00€

Obras de instalação, beneficiação e/ou requalificação (incluindo mão de obra 
e materiais necessários)

Aquisição e restauro de mobiliário e objetos decorativos

Aquisição e reparação de equipamentos afetos ao espaço comercial

Ações materiais de promoção e marketing



Documentos a entregar

› Preencher o formulário no site da CMF

Documentos

Fotocópia de documento de identificação válido

Constituição de sociedade, certidão permanente ou cópia da declaração de início de atividade

Cópia do contrato de arrendamento e comunicação do mesmo à Autoridade Tributária e Aduaneira

Comprovativo de IBAN com o nome do candidato

Certidão de não existência de dívidas à Segurança Social

Certidão de não existência de dívidas à Autoridade Tributária e Aduaneira

Declaração do beneficiário a atestar em como não se encontram salários em atraso

Declaração de aceitação com o compromisso de honra do representante legal da empresa



FIM

Balcão do Investidor

balcao.investidor@funchal.pt

291 211 041

mailto:Balcao.investidor@funchal.pt

