
28 de julho 2022



ALAVANCAR

Apoio ao comércio e à restauração: Estrutura, Funcionamento e 
Promoção

Até 80% a fundo perdido Dotação: 250.000,00€

Candidaturas até 
31/12/2022

Empresas constituídas 
até 31/12/2021



ALAVANCAR
Beneficiário

Micro, Pequenas Empresas e ENI

 Pequeno Comércio de Rua ou Restauração

 Volume de faturação 2021: até 300.000,00€

 Sede e atividade: Concelho do Funchal 

ꓫ Inserido em centros comerciais 

ꓫ Dívidas à Segurança Social, à Autoridade Tributária e à 

CMF

CAE – Comércio e 
Restauração

47

56



Apoio de 60% das despesas elegíveis, até 10.000,00€

Majorações

10% para estabelecimentos que abram durante o dia todo de sábado

20% para estabelecimentos que abram durante o dia todo de sábado e 
domingo

ALAVANCAR
Forma de Apoio



Apoio à Estrutura

Aquisição de material e realização de obras de 
requalificação e modernização do 
estabelecimento

Mão de obra para a realização das obras

Custos com aquisição ou renovação de mobiliário 
e de outros elementos existentes no espaço 
comercial

Apoio à Operação

Aquisição de equipamentos operacionais afetos à 
atividade, exceto equipamentos informáticos

Aquisição de equipamentos elétricos mais 
eficientes, exceto informáticos

Manutenção de equipamentos existentes

Formação aos recursos humanos da empresa, até 
o limite de 500,00€ por funcionário

Apoio à Promoção

Ações e materiais de promoção de marketing que visem divulgar o estabelecimento

Conceção e registo de novas marcas ou coleções

Outras ações de marketing

ALAVANCAR
Despesas Elegíveis



 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

Informação Empresarial Simplificada de 2021 ou balancete razão anual

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

Fatura pró-forma ou Orçamento

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

ALAVANCAR
Documentos a entregar



FIM

Balcão do Investidor

balcao.investidor@funchal.pt

291 211 041

mailto:Balcao.investidor@funchal.pt

