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PROJETO I SHOP BRAGA 
Candidatura n.º 107369 Comércio Investe – Projetos Conjuntos 

 
 

1.º RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 
 ( 1.º Pedido de Pagamento Intercalar a título de Adiantamento) 

 
 

1 - Introdução 

Dando cumprimento ao disposto na Portaria n.º 236/2013, de 24 de Julho, em matéria de 

divulgação dos incentivos recebidos pelas entidades beneficiárias, a Associação Comercial de 

Braga – Comércio, Turismo e Serviços (ACB), apresenta e divulga o primeiro relatório de 

execução do projeto ISHOP Braga, no âmbito da candidatura n.º 107368, Medida Comércio 

Investe – Projetos Conjuntos.  

 

Em conformidade com o contrato de concessão de incentivos financeiros celebrado entre o IAPMEI, 

entidade gestora da Medida “Comércio Investe”, e a ACB, enquanto entidade promotora da referida 

candidatura, e nos termos previstos na respetiva norma de pagamentos, a ACB submeteu em 31-11-

2014 um 1.º Pedido de Pagamento Intercalar a título de Adiantamento.  

 

De acordo com o referido na norma de pagamentos, os pagamentos intercalares a título de 

adiantamento nos projetos conjuntos, poderão ser efetuados em parcelas sucessivas de 25%, até 

perfazerem 75% do incentivo correspondente às despesas elegíveis a executar pelas empresas 

aderentes.  

 

No momento da apresentação do pedido pagamento (em 31/11/2014), registava-se a adesão de 26 

empresas ao projeto, a que correspondia um incentivo total de 335.069, 18 euros.  

 

Nos termos da metodologia de pagamentos, este primeiro pedido de pagamento intercalar a título de 

adiantamento perfazia um valor total de 124.060,08 euros, sendo 83.767,29 euros de incentivo para as 

Empresas Aderentes e 40.292,79 euros de incentivo para a Associação. 

 

2 – Investimento das empresas aderentes e pagamentos de incentivo  

 

Na sequência do pagamento efetuado pelo IAPMEI, referente ao 1.º Pedido de Pagamento intercalar a 

título de adiantamento, a Direção do Projeto Conjunto ISHOP BRAGA decidiu transferir para as 

empresas que iniciaram a execução do seu projeto individual e que apresentaram despesas pagas do 

investimento elegível realizado, o valor de 25% do valor total do incentivo fixado no contrato de adesão 

celebrado com a Associação. Assim, foram contempladas 16 empresas aderentes, com os seguintes 

valores de investimento e incentivo pago a seguir descriminados: 
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Un.: Euros 

N.º Empresa Despesa 
Elegível 

Incentivo 
Total 

Incentivo 
(25%) 

Incentivo  
Pago 

Incentivo 
Pago (%) 

1 100.ª Página Livraria, Lda. 10.806,00 4.862,70 1.215,68 556,79 11,45 

9 Francisco Gomes & Filhos, Lda. 18.191,00 8.185,95 2.046,49 2.046,49 25,00 

16 Silverimpact., Lda. 17.684,05 7.957,82 1.989,46 1.989,46 25,00 

17 Sapatarias Gomes Carneiro, Lda.  45.006,00 20.000,00 5.000,00 4.800,00 24,00 

18 Dona Petisca, Lda. 35.232,70 15.854,72 3.963,69 3.963,66 25,00 

19 Silva Correia & C.ª, Lda. 46.355,05 20.000,00 5.000,00 5.000,00 25,00 

20 Caravelas 2000 - Agência de 
Viagens e Turismo, Lda. 

58.849,30 20.000,00 5.000,00 5.000,00 25,00 

21 Nuno Forte, Unip., Lda. 47.658,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 25,00 

22 Teresa da Silva Araújo, Unip., Lda. 8.118,92 3.653,51 913,38 913,38 25,00 

23 Aldara & Gisela Braga, Lda.  40.843,70 18.379,67 4.594,92 4.594,92 25,00 

25 Andafisi, Unip., Lda. 29.491,98 13.271,39 3.317,85 3.317,85 25,00 

26 Ana Paula Jewelry, Lda. 17.787,07 8.004,18 2.001,05 328,17 4,10 

28 Domingos Peixoto Martins, Lda. 48.876,96 20.000,00 5.000,00 5.000,00 25,00 

29 Centro de Optometria Olhos do 
Cávado, Lda. 

41.541,04 18.693,47 4.673,37 4.673,37 25,00 

34 Arte Sacra Mário Pereira,Unip.,Lda 11.233,12 5.054,90 1.263,73 1.263,73 25,00 

35 As Tibias de João em Braga, Lda.  30.044,73 13.520,13 3.380,03 3.380,03 25,00 

Total do incentivo pago 51.827,85 

 

O remanescente do incentivo para empresas aderentes transferido para a Associação a título de 

adiantamento vai ser integralmente distribuído pelas empresas que evidenciaram, até à presente data, 

maior grau de realização do investimento previsto e até a um limite máximo de incentivo por empresa 

igual ou inferior a 50% do valor de incentivo contratado, sendo esta segunda transferência de incentivo 

para as empresas abrangidas efetuado no decurso do próximo mês de fevereiro. As empresas 

abrangidas e o respetivo montante de incentivo transferido serão apresentados no segundo relatório de 

execução do projeto.  

 

Os incentivos processados respeitam na sua totalidade a custos individualizáveis de cada empresa 

aderente ao projeto. 

 

O processamento das tranches de incentivo para as entidades beneficiárias fica sujeito à apresentação 

prévia de declarações comprovativas de situação regularizada perante o Estado e a Segurança Social. 

 

A ACB está a acompanhar a execução dos investimentos nas empresas aderentes ao projeto. Em breve, 

solicitará a todas as empresas aderentes a documentação necessária para apresentar um segundo 

pedido de pagamento intercalar.   
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3 – Investimento realizado pela Associação e pagamentos a fornecedores 

 

No que respeita ao investimento a cargo da ACB, realizaram-se já diversas atividades de divulgação do 

projeto e estão a ser desenvolvidas as ações de natureza coletiva previstas, designadamente as que se 

reportam à identidade e imagem do projeto, conceção e programação do portal marketplace 

ISHOPBRAGA, criação de sistemas de fidelização e, entre outras atividades, ao desenvolvimento de 

aplicação para dispositivos móveis. 

 

Do montante de 40.292,79 euros de incentivo recebido pela Associação para as despesas de natureza 

coletiva, foram, até à presente data, processados os seguintes pagamentos a fornecedores: 

 

 

Empresa 

 

Descrição 

Valor pago 

(s/IVA) 

Valor pago 

(%) 

Ajuste Direto 

Ref.ª ACB 

NKA – New Knowledge 

Advice, Lda. 

Portal Marketplace: Conceção, progra-

mação e desenvolvimento 

 

17.175,00 

 

… 

 

ACB|CI|2014/01 

 

OXYS Consultores de 

Marketing, Lda. 

Identidade e imagem: naming, 

logótipo, identidade gráfica, design de 

embalagens, produção de materiais  

 

10.000,00 

 

… 

 

ACB|CI|2014/02 

 

Process Advice – Com-

sultoria, Auditoria e 

Assessoria de Gestão, Lda. 

Serviços especializados de design 

multimédia, recolha de informação e 

de desenvolvimento de conteúdos 

para o marketplace 

 

10.375,00 

 

… 

 

ACB|CI|2014/03 

Exertus – Consultoria em 

Organização e Estratégia 

Empresarial, Lda.  

 

Sistema de fidelização de clientes 

 

 

5.000,00 

 

… 

 

ACB|CI|2014/04 

 

Total 

 

42.550,00 

 

O remanescente do valor do incentivo destina-se a assegurar o pagamento das demais despesas do 

projeto suportadas pela Associação, designadamente as que se reportam a custos de pessoal e anúncios 

publicitários inseridos em jornais e revistas. 

 

 

4 - Saldo global do projeto | execução até janeiro. 2015 

 

A candidatura apresentada pela ACB e respetivo contrato de concessão de incentivos prevê um 

investimento total de 1.097.566,00 euros e um valor máximo de incentivo de 554.213,70 euros.  

 

Para um total de 30 empresas aderentes ao projeto, está previsto um investimento das empresas na 

ordem dos 837.186,00 euros e a atribuição de um incentivo não reembolsável de 335.069,18 euros. 

 

Para a Associação o valor do investimento elegível previsto é de 260.380,00 euros, a que corresponderá 

a um incentivo não reembolsável de 180.000,00 euros.  

 

No quadro seguinte, apresenta-se a execução financeira global do projeto na presente data: 
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Un.: Euros (Valores s/ IVA) 

Projeto Conjunto Investimento 

previsto 

Investimento 

realizado  

Investimento 

realizado (%) 

Incentivo 

aprovado 

Incentivo  

Pago  

Incentivo 

Pago (%) 

 

Empresas aderentes 

 

837.186,00 

 

322.472,59 

 

38,52 

 

374.213,70 

 

51.827,85 

 

13,84 

 

ACB 

 

260.380,00 

 

52.139,27 

 

20,02 

 

180.000,00 

 

42.550,00 

 

23,64 

 

Total 

 

1.097.566,00 

 

374.611,86 

 

34,13 

 

554.213,70 

 

94.377,85 

 

17,03 

 

 

5 – Considerações finais 

 

O principal objetivo do projeto “I Shop Braga” é aumentar a competitividade dos espaços comerciais 

através da melhoria dos seus pontos de venda, da introdução de novos modelos e técnicas de gestão do 

negócio e da aposta no marketing e nas novas tecnologias.  

 

Para a Associação Comercial de Braga o rejuvenescimento do comércio do Centro Histórico de Braga 

passa por três conceitos-chave fundamentais: i) Trabalho em rede e aposta na identidade; ii) Inovação 

comercial e valorização dos elementos diferenciadores; iii) Desenvolvimento de novos fatores 

competitivos. 

 

Com a apresentação de novos pedidos de pagamento intercalares nos próximos meses, estima-se que a 

execução física e financeira do projeto venha a decorrer conforme o previsto, atingindo um grau de 

execução na ordem dos 75% do investimento das empresas no decurso dos próximos meses de março e 

abril.  

 

Com a divulgação do presente relatório de execução dá-se cumprimento ao disposto no n.º 3, do Art.º 

23.º, do Regulamento da Medida “Comércio Investe” anexo à Portaria n.º 236/2013, de 24 de julho.  

 

 

Braga, 28 de janeiro de 2015 

 

 

 

 

Rui Marques 

Diretor Geral  

Associação Comercial de Braga – Comércio, Turismo e Serviços 


