“Apoio aos Estabelecimentos de interesse histórico”
O que é o “Apoio aos Estabelecimentos de interesse histórico?
É um apoio extraordinário à Economia Local, concedido pelo município do Funchal, no âmbito do
empréstimo de médio/longo prazo para aplicação em despesas destinadas ao combate aos efeitos
da pandemia COVID 19.
A quem se destina este apoio?
Destina-se a estabelecimentos com 25 ou mais anos de existência no mesmo ramo de atividade e
cujo volume de negócios do ano anterior não seja de valor superior a 250 mil euros,
independentemente de terem obtido ou não a distinção «Lojas com História».
Qual o montante máximo deste apoio?
Os montantes de comparticipação são os seguintes:
• Até o montante máximo de 5.000,00€ para os estabelecimentos aos quais foi atribuída a
distinção “Lojas com História”;
• Até o montante máximo de 3.000,00€ para estabelecimentos que tenham longevidade
igual ou superior a 25 anos, no mesmo ramo de atividade, que não possuam a distinção
«Lojas com História».
Qual o valor global deste fundo?
A dotação do apoio Municipal é de € 260.000,00 (duzentos e sessenta mil euros), cessando com a
completa utilização da referida dotação.
Que despesas podem ser consideradas para esta comparticipação?
São passíveis de constituir despesas para efeitos da comparticipação prevista neste Apoio
Municipal os serviços prestados por terceiros nas áreas de:
• Arquitetura e Restauro:
- Conservação de fachadas e elementos decorativos arquitetónicos;
- Obras de alteração necessárias à melhoria do desempenho ou à requalificação do
estabelecimento;
- Recuperação ou restauro de equipamentos ou objetos decorativos identitários da loja.
• Cultura:
- Produção de iniciativas culturais ou de material promocional que visem divulgar as lojas.
• Economia / Comércio:
- Estudos e consultoria no domínio do marketing, modelo de negócio ou assessoria jurídica para
desenvolvimento de modelos de negócio.
De que forma são feitos os pagamentos?
O pagamento pode ocorrer da seguinte forma:
• Numa única Tranche, mediante a apresentação de comprovativo da despesa, realizada no
corrente ano, e respetiva liquidação;
• Em duas Tranches para apoio concedido mediante a apresentação de orçamento:
- 70 %, mediante a apresentação de documento comprovativo da adjudicação a terceiros;
- 30 %, mediante a apresentação do comprovativo da despesa e respetiva liquidação. O
pagamento desta última tranche é condicionado à visita e verificação do cumprimento da
calendarização indicada

Quem pode candidatar-se a estes apoios?
• O proprietário do estabelecimento comercial;
• O proprietário de direito real sobre o imóvel ou fração autónoma, onde se localiza o
estabelecimento comercial. Neste caso é necessário juntar um documento que comprove
expressamente a concordância do proprietário do estabelecimento.
Qual o período definido para a apresentação de candidaturas?
As candidaturas estão abertas a partir do dia 01 de julho de 2021 e terminam com a completa
utilização da referida dotação deste fundo.
Como posso apresentar a candidatura?
A candidatura obedece aos seguintes requisitos:
• Preenchimento do pedido através de formulário próprio, no qual conste a finalidade do
apoio e a fundamentação do montante solicitado;
• Submissão dos documentos necessários para o email balcao.investidor@cm-funchal.pt.
Que documentos são necessários apresentar?
1. Comprovativo da legitimidade para apresentação da candidatura, no caso de ser o
proprietário do imóvel, ou seja, documento que comprove expressamente a
concordância do proprietário do estabelecimento;
2. Certidão do registo comercial ou código de acesso à Certidão Permanente;
3. Comprovativo de situação contributiva regularizada perante a Administração Tributária
e a Segurança Social;
4. Comprovativo fiscal do volume de negócios do ano anterior, que não poderá ser de valor
superior a 250 mil euros;
5. Comprovativo de que a atividade desenvolvida se encontra regularizada, à luz da
legislação em vigor, nomeadamente registo, comunicação ou licenciamento dessa
atividade;
6. Licença de utilização, quando legalmente exigível;
7. Documento(s) que ateste(m) a longevidade da loja;
8. Apresentação de projeto de arquitetura e/ou decoração interior, quando se trate de
obras de alteração;
9. Calendarização da intervenção a que se candidata;
10. Declaração sob compromisso de honra da veracidade das informações prestadas e de
compromisso de aceitação e cumprimento do estipulado no presente Programa.
11. Para além dos documentos referidos, o Grupo de Trabalho poderá solicitar outros
elementos que considere relevantes para efeitos de apreciação da candidatura.
Como sei se fui os não selecionado?
Todos os candidatos serão notificados do resultado da apreciação, num período máximo de 60 dias
úteis. Será elaborada uma lista com indicação dos estabelecimentos a apoiar e do montante do
apoio a conceder, que será publicada no site e redes sociais oficiais da Câmara Municipal do
Funchal.

