Adaptar 2.0

Está para breve, a abertura de concurso que prevê a execução de programas
de apoio diversificados em três eixos e que visam modernizar e adaptar as
empresas portuguesas e o comércio para as novas regras impostas pelo
contexto da Covid-19, ao abrigo do Programa de Estabilização Económica e
Social.
Programa Adaptar 2.0
Adaptação e modernização de estabelecimentos comerciais. Esta segunda versão do programa ADAPTAR,
disponibiliza 50 milhões de euros para a adaptação e modernização dos estabelecimentos comerciais e
incentivos à transição digital. O incentivo foi criado para que micro e PME dos setores secundário e terciário
com o objetivo do Up-grade e remodelação dos estabelecimentos e unidades de produção, modernizando-os e
adaptando-os ao atual contexto de pandemia em que vivemos. Estão contemplados apoios em investimentos
que permitam a adaptação ao contexto COVID-19, em frentes de loja, áreas de acesso ao público, áreas de apoio
à atividade ou layouts das unidades de produção.

Programa Comércio Digital
Estará disponível um programa de 40 milhões de euros criado especificamente para o setor do comércio,
que visa incentivar a transição digital do modelo de negócio das micro e pequenas empresas, mediante
a promoção do comércio eletrónico. Estão incluídas ações de apoio à adesão a plataformas já existentes,
à reformulação dos websites – desde que possuam integração com a cadeia logística ou sistemas de
reservas acoplados –, e à conceção de projetos por parte de associações empresariais ou comerciais, que se
encontrem igualmente associados a soluções logísticas descarbonizadas.

Programa Adaptar +
Visa a contratação de serviços de consultoria para adaptação ao contexto COVID-19 e pós COVID, com
vista a auxiliar e estimular microempresas a atualizar e remodelar os seus estabelecimentos e unidades de
produção.

Como se candidatar a estes incentivos?
Basta que entre em contacto connosco, tratamos de todo o processo desde a fase de diagnóstico, à
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elaboração da candidatura, acompanhamento e fecho de projeto.

Como podemos ajudar na implementação de algumas medidas?
A Intelligent Chapter, Lda. tem uma larga experiência na elaboração e gestão de projetos de investimento e
candidaturas a todo o tipo de incentivos afetos aos programas e diversos quadros comunitários de apoio.
Além disso, a Intelligent Chapter, Lda. apresenta um conjunto de serviços ligados à consultoria nas suas
diferentes áreas de dimensões das empresas, desenvolvimento de TIC´s afetas à Industria 4.0 como são a
implementação de CRM, o desenvolvimento de websites, desenvolvimento de lojas on-line com integração
ao ERP da empresa para gestão de toda a informação (exemplo de gestão de stocks), economia digital de
marketing, Branding e Rebranding, entre outros.
Consulte mais serviços no nosso site.

Estamos disponíveis para reunir consigo ou com a sua empresa, sem qualquer
compromisso, para prestar todos os esclarecimentos sobre esta medida.
Para mais informações, entre em contacto através do e-mail info@ichapter.pt
ou telefone 917 612 214.
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