Projeto n.º 000136
Apoio no âmbito do sistema de incentivos
Designação do Projeto: ESTUDOS SOBRE O MAPA
RESTAURAÇÃO E AS ARTES E OFÍCIOS TRADICIONAIS

DO

COMÉRCIO, SERVIÇOS,

Investimento Total: 100 000,00 €
Investimento Elegível: 67 000,00 €
Apoio Total: 56 950,00 €
Data de Início: 2018/04/09
Data de Fim: 2019/06/14
Síntese do projeto
Este projeto inclui dois Estudos: um no âmbito do Mapa do Comércio, Serviços e
Restauração e o outro no âmbito das Artes e Ofícios Tradicionais
Mapa do Comércio, Serviços e Restauração: Realização de um estudo para criação de
uma base de dados georreferenciada, disponível online, com informação sobre os
estabelecimentos comerciais e de serviços existentes no território nacional, integrada
com o Balcão do Empreendedor e com os diversos organismos da Administração Pública
que detêm informação destes setores, por forma a que com base neste Estudo possa
ser desenvolvido o Mapa do Comércio, Serviços e Restauração, que visa dar execução à
Medida #210 - Mapa do comércio, serviços e restauração (Simplex + 2018).
O Estudo terá como principais focos a caraterização da ferramenta tecnológica que irá
suportar esta estrutura, assim como a caraterização de todas as fontes de informação e
a respetiva forma como poderá ser cruzada toda a informação relevante para a
caraterização do universo em causa, que se encontram dispersas pela AP, por forma a
desenvolver-se Medida #210 - Mapa do comércio, serviços e restauração (Simplex +
2018).
Artes e Ofícios: Este enquadra um Estudo de Diagnóstico para a Proteção e Dinamização
das Artes e Ofícios Tradicionais, designadamente cadeias de valor de duas áreas
prioritárias [Elementos Vegetais e Produções tradicionais de louça preta registadas e
protegidas como indicações geográficas (IG)], bem como deverão ser estudadas
matérias transversalmente estruturantes do setor das artes e ofícios, tais como os
apoios e incentivos à atividade artesanal e as Feiras e lojas de artesanato.

