
Bair ros  Comerc ia i s  D ig i ta i s

2 0 2 2

www.cfa-sroc.pt 

geral@cfa-sroc.pt 



01

Objetivo

Foi publicado o anúncio de abertura do concurso N.º 01/C16-i02/2022, que visa a

Manifestação de Interesse para Desenvolvimento de Projetos no âmbito dos Bairros

Comerciais Digitais, com o intuito de dinamizar os setores do comércio e dos serviços,

propondo-se apoiar a criação de Bairros Digitais, para aplicações e investimentos em

tecnologia digital, bem como na valorização da evidência física associada à digitalização

dos espaços e serviços.

Destinatários

Autarquias Locais, Associações Empresariais, Associações de Desenvolvimento Local,

Empresas Municipais e Consórcios.

O presente apoio tem aplicação em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas dos

Açores e da Madeira.

Despesas elegíveis

Conetividade e harmonização urbanística:

• Reabilitação urbanística do Bairro, desde que comprovada a sua coerência face à

estratégia digital do Bairro;

• Instalação de sistemas de conetividade comuns (i.e. wi-fi para clientes);

• Instalação de centros de informação digital (i.e. mupis ou quiosques digitais);

• Aquisição e instalação de mobiliário urbano, desde que comprovada a sua coerência

face à estratégia digital do Bairro;

• Instalação de sinalética ou intervenção física para promoção de identidade visual

comum.

Oferta em plataformas eletrónicas:

• Despesas com o desenvolvimento funcional e gráfico de um website, ou outras

soluções, como o desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis;

• Despesas com a manutenção tecnológica de website ou plataforma eletrónica;

Desenvolvimento de Projetos no âmbito dos Bairros 

Comerciais Digitais

Telf: 234 377 100

Email: geral@cfa-sroc.pt | Site: www.cfa-sroc.pt



02

• Despesas com a disponibilização de informação sobre a oferta do Bairro no website;

• Despesas com subscrição de plataformas store-builders ou gateways de pagamentos;

• Valorização de marketplaces locais já existentes.

Digitalização da experiência de consumo:

• Desenvolvimento de sistemas de gestão de tráfego (online e offline) e prestação de

informação aos comerciantes;

• Instalação de sistema de beacons ou outras tecnologias de interação com dispositivos

móveis;

• Integração de sistemas de controlo de tráfego ou afluência, incluindo analytics;

• Instalação e integração de sistemas de experiência de realidade aumentada;

• Adoção de soluções de definição de preços ou prestação de informação a clientes

internas ao Bairro (i.e. tecnologia de etiquetas digitais, centros de informação, etc.);

• Adoção de soluções de gestão de stocks digitais.

Integração em soluções logísticas coletivas:

• Desenvolvimento tecnológico e manutenção de sistema/plataforma de entregas;

• Criação ou adesão a soluções de cadeias logísticas integradas.

Digitalização de infraestruturas adjacentes:

• Digitalização de estruturas de estacionamento e instalação de sistemas de informação

relativas aos mesmos, bem como instalação de sistemas de pagamento digitais;

• Digitalização de outras estruturas adjacentes de suporte ao funcionamento dos Bairros

como armazenagem de artigos e investimentos conexos;

• Instalação de sistemas digitais de monitorização de tráfego ou transporte público;

• Instalação de sistemas digitais de informação e monitorização de tráfego ou transporte

público de passageiros e investimentos conexos.
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Elaboração e preparação do projeto aprovado:

• Consultoria de projeto para apoio à elaboração de candidatura;

• Elaboração de estudo prévio e desenvolvimento de business plan para o Bairro;

• Honorários do Gestor do Bairro.

Processo de Admissão

Numa primeira fase, será efetuada a manifestação de interesse para a pré-qualificação

dos projetos, através de um concurso de ideias e, numa segunda fase, após a respetiva

análise e classificação, os projetos selecionados, serão convidados a formalizar a

candidatura para análise final.

Incentivo

Assumem a forma de subsídios não reembolsáveis, com taxa de financiamento das

despesas elegíveis de 100 %, não podendo o valor de cada projeto ser inferior a 50.000€

ou ultrapassar os 2.000.000€.

O projeto terá a sua conclusão até 31 de dezembro de 2025.

Candidaturas

O período para a receção de candidaturas decorrerá entre o dia 24 de janeiro de 2022 e

as 19 h do dia 31 de março de 2022.
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