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1. Introdução 

O IAFE – Instituto da Empresa, apresentou em 02/12/2013 uma candidatura para dinamização do comércio na 

baixa do Porto, no âmbito do Comércio Investe 

aprovada por decisão de 12/03/2014, 

investimentos em cada estabelecimento aderente, que visa

Foi aprovado um montante total de despesa 

a investimentos comuns e 786.925,40 Euros a investimentos nas empresas aderentes

empresas. O incentivo não reembolsável total aprovado foi assim de 

referentes a investimentos comuns (70% do investi

empresas aderentes (45% do investimento elegível). 

No que concerne aos prazos de execução, foram aprovados

12º da Portaria nº 236/2013, 12 meses par

meses para a execução dos investimentos comuns, tendo sido estabelecidas como datas limite de conclusão 

13/03/2015 e 12/09/2015, respetivamente. 

2. Ações Contratadas 

2.1. Investimentos Individuais (a 

2.1.1. Investimento Total/Elegível

Designação 

Empreitada 

Projeto de arquitetura e especialidades 

Mobiliário para espaço de venda ao público 

Empreitada 

Projeto de arquitetura e especialidades 

Mobiliário para espaço de venda ao público 

Obra de requalificação de fachada 

Obra de requalificação de fachada 

Limpeza e impermeabilização da fachada 

Instalação Elétrica 

Instituto da Empresa, apresentou em 02/12/2013 uma candidatura para dinamização do comércio na 

baixa do Porto, no âmbito do Comércio Investe – Tipologia Projetos Conjuntos.  A referida candidatura foi 

vada por decisão de 12/03/2014, contemplando um conjunto de ações de investimento de rua, bem como 

investimentos em cada estabelecimento aderente, que visavam atrair e fidelizar clientes. 

e total de despesa elegível de 927.002,99 Euros, correspondendo 140.077,59 Euros 

comuns e 786.925,40 Euros a investimentos nas empresas aderentes

O incentivo não reembolsável total aprovado foi assim de 452.170,73 Euros, sendo 98.054,31 Euros 

a investimentos comuns (70% do investimento elegível) e 354.116,42 Eur

empresas aderentes (45% do investimento elegível).  

No que concerne aos prazos de execução, foram aprovados, nos termos do disposto n alínea i) do nº 1 do artº 

12 meses para a execução dos investimentos pelas empresas 

meses para a execução dos investimentos comuns, tendo sido estabelecidas como datas limite de conclusão 

tivamente.  

Investimentos Individuais (a realizar por cada estabelecimento aderente)

Elegível 

Investimento 
Total 

Investimento 
Elegível 

Classificação das Despesas

24,000.00 22,222.22 
g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 
ou reclamos 

3,500.00 3,333.33 h) Estudos, diagnósticos, conceção de imagem, projetos

13,500.00 13,500.00 b) Equipamento e mobiliário 

25,100.00 22,222.22 
g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 
ou reclamos 

3,500.00 3,333.33 h) Estudos, diagnósticos, conceção de imagem, projetos

13,500.00 13,500.00 b) Equipamento e mobiliário 

6,720.00 6,720.00 
g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 
ou reclamos 

890.00 890.00 
g) Requalificação da fachada do espaço de 
ou reclamos 

1,880.00 1,880.00 
g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 
ou reclamos 

4,974.00 4,974.00 
g) Requalificação da fachada do espaço de
ou reclamos 
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Instituto da Empresa, apresentou em 02/12/2013 uma candidatura para dinamização do comércio na 

A referida candidatura foi 

de investimento de rua, bem como 

atrair e fidelizar clientes.  

, correspondendo 140.077,59 Euros 

comuns e 786.925,40 Euros a investimentos nas empresas aderentes, a concretizar em 30 

452.170,73 Euros, sendo 98.054,31 Euros 

mento elegível) e 354.116,42 Euros a investimentos nas 

, nos termos do disposto n alínea i) do nº 1 do artº 

empresas aderentes e 18 

meses para a execução dos investimentos comuns, tendo sido estabelecidas como datas limite de conclusão 

realizar por cada estabelecimento aderente) 

Classificação das Despesas 

g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 

h) Estudos, diagnósticos, conceção de imagem, projetos 

Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 

h) Estudos, diagnósticos, conceção de imagem, projetos 

g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 

g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 

g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 

g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 



 

 

 

 

 

 

 

Designação 

Obras 

Projeto de arquitetura e especialidades 

Mobiliário 

Projeto de arquitetura 

Obra da Loja 

Sistemas de segurança - Videovigilância, Alarme, 
Incêndio 

Software CRM 

Expositores 

Mobiliário - Balcão 

Mobiliário - sofá 

Mobiliário diverso e decoração 

Ar condicionado 

Ecrã LCD / LED (exemplo:com corporate TV ou 
apresentação dos produtos) 

Desenvolvimento de marca insígnia 

Requalificação da fachada 

Remodelação da área interior - pintura 

Remodelação da área interior - Pavimento 

Remodelação da área interior - Rodapé 

Remodelação da área interior - Divisórias 

Remodelação da área interior - Teto falso 

Reclamos 

Plano de Marketing 

Requalificação da fachada 

Vitrine de frio horizontal 

2 Vitrines de frio verticais 

Fiambreira 

Obras 

Projeto de arquitetura e especialidades 

Mobiliário 

Obras 

Projeto de arquitetura e especialidades 

Mobiliários espaço venda 

Requalificação do espaço 

Estudo e Projeto de arquitetura 

Mobiliário para o espaço de venda 

Mobiliário 

Obras 

Projeto de arquitetura e especialidades 

Mobiliário espaço venda 

Investimento 
Total 

Investimento 
Elegível 

Classificação das Despesas

22,000.00 22,000.00 
g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 
ou reclamos 

3,000.00 3,000.00 h) Estudos, diagnósticos, conceção de imagem, 

15,000.00 15,000.00 b) Equipamento e mobiliário 

898.30 898.30 
g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 
ou reclamos 

9,436.00 9,436.00 
g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 
ou reclamos 

1,500.00 1,500.00 a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial

7,500.00 7,500.00 a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial

3,000.00 3,000.00 b) Equipamento e mobiliário 

2,500.00 2,500.00 b) Equipamento e mobiliário 

600.00 600.00 b) Equipamento e mobiliário 

1,000.00 1,000.00 b) Equipamento e mobiliário 

1,800.00 1,800.00 b) Equipamento e mobiliário 

800.00 800.00 b) Equipamento e mobiliário 

1,000.00 1,000.00 f) Criação e proteção da propriedade industrial

3,000.00 3,000.00 
g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 
ou reclamos 

2,500.00 2,500.00 
g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 
ou reclamos 

4,000.00 4,000.00 
g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 
ou reclamos 

1,000.00 1,000.00 
g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 
ou reclamos 

1,000.00 1,000.00 
g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 
ou reclamos 

2,000.00 2,000.00 
g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 
ou reclamos 

1,500.00 1,500.00 
g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 
ou reclamos 

3,750.00 3,750.00 h) Estudos, diagnósticos, conceção de imagem, projetos

22,000.00 22,000.00 
g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 
ou reclamos 

9,600.00 9,600.00 b) Equipamento e mobiliário 

3,680.00 3,680.00 b) Equipamento e mobiliário 

3,670.00 3,670.00 b) Equipamento e mobiliário 

22,000.00 22,000.00 
g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição 
ou reclamos 

3,000.00 3,000.00 h) Estudos, diagnósticos, conceção de imagem, projetos

10,000.00 10,000.00 b) Equipamento e mobiliário 

22,000.00 22,000.00 
g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 
ou reclamos 

3,000.00 3,000.00 h) Estudos, diagnósticos, conceção de imagem, projetos

15,000.00 15,000.00 b) Equipamento e mobiliário 

22,200.00 22,200.00 
g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 
ou reclamos 

3,300.00 3,300.00 h) Estudos, diagnósticos, conceção de imagem, projetos

13,000.00 13,000.00 b) Equipamento e mobiliário 

1,500.00 1,500.00 b) Equipamento e mobiliário 

22,000.00 22,000.00 
g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 
ou reclamos 

3,000.00 3,000.00 h) Estudos, diagnósticos, conceção de imagem, projetos

12,500.00 12,500.00 b) Equipamento e mobiliário 
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Classificação das Despesas 

g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 

h) Estudos, diagnósticos, conceção de imagem, projetos 

g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 

espaço de venda aquisição de toldos 

a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial 

suporte à atividade comercial 

f) Criação e proteção da propriedade industrial 

g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 

g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 

g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 

g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 

g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 

g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 

g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 

h) Estudos, diagnósticos, conceção de imagem, projetos 

g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 

g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 

h) Estudos, diagnósticos, conceção de imagem, projetos 

espaço de venda aquisição de toldos 

h) Estudos, diagnósticos, conceção de imagem, projetos 

g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 

h) Estudos, diagnósticos, conceção de imagem, projetos 

g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 

h) Estudos, diagnósticos, conceção de imagem, projetos 



 

 

 

 

 

 

 

Designação 

Obras 

Obras 

Mobiliário do espaço de venda 

Total 

2.1.2. Investimento Elegível/Incentivo

Designação 

Empreitada 

Projeto de arquitetura e especialidades 

Mobiliário para espaço de venda ao público 

Empreitada 

Projeto de arquitetura e especialidades 

Mobiliário para espaço de venda ao público 

Obra de requalificação de fachada 

Obra de requalificação de fachada 

Limpeza e impermeabilização da fachada 

Instalação Elétrica 

Obras 

Projeto de arquitetura e especialidades 

Mobiliário 

Projeto de arquitetura 

Obra da Loja 

Sistemas de segurança - Videovigilância, Alarme, Incêndio

Software CRM 

Expositores 

Mobiliário - Balcão 

Mobiliário - sofá 

Mobiliário diverso e decoração 

Ar condicionado 

Ecrã LCD / LED (exemplo:com corporate TV ou apresentação dos produtos)

Desenvolvimento de marca insígnia 

Requalificação da fachada 

Remodelação da área interior - pintura 

Remodelação da área interior - Pavimento 

Remodelação da área interior - Rodapé 

Investimento 
Total 

Investimento 
Elegível 

Classificação das Despesas

10,000.00 10,000.00 
g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 
ou reclamos 

180,000.00 180,000.00 
g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 
ou reclamos 

90,000.00 90,000.00 b) Equipamento e mobiliário 

657,798.30 652,809.40 

Investimento Elegível/Incentivo 

Investimento Elegível Incentivo 

22,222.22 10,000.00 

3,333.33 1,500.00 

13,500.00 6,075.00 

22,222.22 10,000.00 

3,333.33 1,500.00 

13,500.00 6,075.00 

6,720.00 3,024.00 

890.00 400.50 

1,880.00 846.00 

4,974.00 2,238.30 

22,000.00 9,900.00 

3,000.00 1,350.00 

15,000.00 6,750.00 

898.30 404.23 

9,436.00 4,246.20 

Videovigilância, Alarme, Incêndio 1,500.00 675.00 

7,500.00 3,375.00 

3,000.00 1,350.00 

2,500.00 1,125.00 

600.00 270.00 

1,000.00 450.00 

1,800.00 810.00 

LCD / LED (exemplo:com corporate TV ou apresentação dos produtos) 800.00 360.00 

1,000.00 450.00 

3,000.00 1,350.00 

2,500.00 1,125.00 

4,000.00 1,800.00 

1,000.00 450.00 
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Classificação das Despesas 

g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 

g) Requalificação da fachada do espaço de venda aquisição de toldos 

 



 

 

 

 

 

 

 

Designação 

Remodelação da área interior - Divisórias 

Remodelação da área interior - Teto falso 

Reclamos 

Plano de Marketing 

Requalificação da fachada 

Vitrine de frio horizontal 

2 Vitrines de frio verticais 

Fiambreira 

Obras 

Projeto de arquitetura e especialidades 

Mobiliário 

Obras 

Projeto de arquitetura e especialidades 

Mobiliários espaço venda 

Requalificação do espaço 

Estudo e Projeto de arquitetura 

Mobiliário para o espaço de venda 

Mobiliário 

Obras 

Projeto de arquitetura e especialidades 

Mobiliário espaço venda 

Obras 

Obras 

Mobiliário do espaço de venda 

Total 

 

 

 

Investimento Elegível Incentivo 

1,000.00 450.00 

2,000.00 900.00 

1,500.00 675.00 

3,750.00 1,687.50 

22,000.00 9,900.00 

9,600.00 4,320.00 

3,680.00 1,656.00 

3,670.00 1,651.50 

22,000.00 9,900.00 

3,000.00 1,350.00 

10,000.00 4,500.00 

22,000.00 9,900.00 

3,000.00 1,350.00 

15,000.00 6,750.00 

22,200.00 9,990.00 

3,300.00 1,485.00 

13,000.00 5,850.00 

1,500.00 675.00 

22,000.00 9,900.00 

3,000.00 1,350.00 

12,500.00 5,625.00 

10,000.00 4,500.00 

180,000.00 81,000.00 

90,000.00 40,500.00 

652,809.40 293,764.22 
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2.2. Investimentos Distribuíveis (a contratar pelo IAFE, para os estabelecimentos 

aderentes) 

2.2.1. Investimento Total/Elegível

Designação 

Pos Elotouch 

Pos Elotouch 

Impressora térmica serie TP260 

Impressora térmica serie TP260 

Gaveta dinheiro preta 

Gaveta dinheiro preta 

Win Rest FO Pro 10-SPIE01 

Win Rest FO Pro 10-SPIE01 

Win Rest FO Pro Posto adicional 10-SPIE02 

Win Rest FO Pro Posto adicional 10-SPIE02 

Desenvolvimento e implementação de loja virtual 

Integração completa de website atual 

Desenvolvimento e implementação de Web App mobile

Integração de loja virtual com o Programa X-Soft 

Opcional de gestão de faturas online 

Testes, revisões e acompanhamento 

Informática 

Computador 

Monitor touchscreen 

Impressora 

Leitor de código de barras 

Website 

Ativação das redes sociais e marketing digital 

Informática 

Desenvolvimento site 

Informática 

Equipamentos e Software para o espaço de venda 

Desenvolvimento site 

Investimentos Distribuíveis (a contratar pelo IAFE, para os estabelecimentos 

Elegível 

Investimento 
Total 

Investimento 
Elegível 

Classificação das Despesas

1,513.00 1,513.00 a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial

1,513.00 1,513.00 a) Equipamento e software para

379.10 379.10 a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial

379.10 379.10 a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial

88.40 88.40 a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial

88.40 88.40 a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial

937.50 937.50 a) Equipamento e software para

937.50 937.50 a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial

165.00 165.00 a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial

165.00 165.00 a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial

6,000.00 6,000.00 c) Equipamento, software e criação de conteúdos

1,500.00 1,500.00 c) Equipamento, software e criação de conteúdos

Desenvolvimento e implementação de Web App mobile 1,500.00 1,500.00 c) Equipamento, software e criação de conteúdos

2,500.00 2,500.00 c) Equipamento, software e criação de conteúdos

500.00 500.00 c) Equipamento, software e criação de conteúdos

1,000.00 1,000.00 c) Equipamento, software

3,500.00 3,500.00 c) Equipamento, software e criação de conteúdos

1,200.00 1,200.00 a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial

300.00 300.00 a) Equipamento e software 

150.00 150.00 a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial

300.00 300.00 a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial

750.00 750.00 c) Equipamento, software e criação de conteúdos

2,000.00 2,000.00 c) Equipamento, software e criação de conteúdos

3,500.00 3,500.00 c) Equipamento, software e criação de conteúdos

3,000.00 3,000.00 c) Equipamento, software e criação de conteúdos

3,500.00 3,500.00 c) Equipamento, software e criação de conteúdos

5,500.00 5,500.00 c) Equipamento, software

1,800.00 1,800.00 c) Equipamento, software e criação de conteúdos
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Investimentos Distribuíveis (a contratar pelo IAFE, para os estabelecimentos 

Classificação das Despesas 

a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial 

a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial 

a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial 

a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial 

a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial 

a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial 

a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial 

a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial 

a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial 

a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial 

c) Equipamento, software e criação de conteúdos 

c) Equipamento, software e criação de conteúdos 

c) Equipamento, software e criação de conteúdos 

c) Equipamento, software e criação de conteúdos 

c) Equipamento, software e criação de conteúdos 

c) Equipamento, software e criação de conteúdos 

c) Equipamento, software e criação de conteúdos 

a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial 

a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial 

a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial 

a) Equipamento e software para suporte à atividade comercial 

c) Equipamento, software e criação de conteúdos 

c) Equipamento, software e criação de conteúdos 

c) Equipamento, software e criação de conteúdos 

c) Equipamento, software e criação de conteúdos 

c) Equipamento, software e criação de conteúdos 

c) Equipamento, software e criação de conteúdos 

c) Equipamento, software e criação de conteúdos 



 

 

 

 

 

 

 

Designação 

Criação de menu de conteúdos, programação informática e 
alojamento de website específico 

Desenvolvimento site 

Criação de menu de conteúdos, programação informática e 
alojamento de website específico 

Informática 

Design de interiores 

Design de interiores 

Design de interiores 

Design de interiores 

Design de interiores 

Design de interiores 

Design de interiores 

Design de interiores 

Projeto de arquitetura e especialidades 

Total 

2.2.2. Investimento Elegível/Incentivo

Designação

Pos Elotouch 

Pos Elotouch 

Impressora térmica serie TP260 

Impressora térmica serie TP260 

Gaveta dinheiro preta 

Gaveta dinheiro preta 

Win Rest FO Pro 10-SPIE01 

Win Rest FO Pro 10-SPIE01 

Win Rest FO Pro Posto adicional 10-SPIE02 

Win Rest FO Pro Posto adicional 10-SPIE02 

Desenvolvimento e implementação de loja virtual 

Integração completa de website atual 

Desenvolvimento e implementação de Web App mobile

Integração de loja virtual com o Programa X-Soft 

Opcional de gestão de faturas online 

Investimento 
Total 

Investimento 
Elegível 

Classificação das Despesas

Criação de menu de conteúdos, programação informática e 
1,700.00 1,700.00 c) Equipamento, software

1,800.00 1,800.00 c) Equipamento, software e criação de conteúdos

Criação de menu de conteúdos, programação informática e 
3,200.00 3,200.00 c) Equipamento, software

3,500.00 3,500.00 c) Equipamento, software e criação de conteúdos

3,000.00 3,000.00 d) Assistência técnica 

3,000.00 3,000.00 d) Assistência técnica 

3,000.00 3,000.00 d) Assistência técnica 

1,250.00 1,250.00 d) Assistência técnica 

3,000.00 3,000.00 d) Assistência técnica 

3,000.00 3,000.00 d) Assistência técnica 

3,000.00 3,000.00 d) Assistência técnica 

37,500.00 37,500.00 d) Assistência técnica 

22,500.00 22,500.00 h) Estudos, diagnósticos, conceção de imagem, projetos

134,116.00 134,116.00 
 

Investimento Elegível/Incentivo 

Designação Investimento Elegível 

1,513.00 

1,513.00 

379.1 

379.1 

88.4 

88.4 

937.5 

937.5 

165 

165 

6,000.00 

1,500.00 

Desenvolvimento e implementação de Web App mobile 1,500.00 

2,500.00 

500 
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Classificação das Despesas 

c) Equipamento, software e criação de conteúdos 

c) Equipamento, software e criação de conteúdos 

c) Equipamento, software e criação de conteúdos 

c) Equipamento, software e criação de conteúdos 

h) Estudos, diagnósticos, conceção de imagem, projetos 

Incentivo 

680.85 

680.85 

170.60 

170.60 

39.78 

39.78 

421.88 

421.88 

74.25 

74.25 

2,700.00 

675.00 

675.00 

1,125.00 

225.00 



 

 

 

 

 

 

 

Designação

Testes, revisões e acompanhamento 

Informática 

Computador 

Monitor touchscreen 

Impressora 

Leitor de código de barras 

Website 

Ativação das redes sociais e marketing digital 

Informática 

Desenvolvimento site 

Informática 

Equipamentos e Software para o espaço de venda 

Desenvolvimento site 

Criação de menu de conteúdos, programação informática e alojamento de website específico

Desenvolvimento site 

Criação de menu de conteúdos, programação informática e alojamento de 

Informática 

Design de interiores 

Design de interiores 

Design de interiores 

Design de interiores 

Design de interiores 

Design de interiores 

Design de interiores 

Design de interiores 

Projeto de arquitetura e especialidades 

Total 

 

 

Designação Investimento Elegível 

1,000.00 

3,500.00 

1,200.00 

300 

150 

300 

750 

2,000.00 

3,500.00 

3,000.00 

3,500.00 

5,500.00 

1,800.00 

Criação de menu de conteúdos, programação informática e alojamento de website específico 1,700.00 

1,800.00 

Criação de menu de conteúdos, programação informática e alojamento de website específico 3,200.00 

3,500.00 

3,000.00 

3,000.00 

3,000.00 

1,250.00 

3,000.00 

3,000.00 

3,000.00 

37,500.00 

22,500.00 

134,116.00 
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Incentivo 

450.00 

1,575.00 

540.00 

135.00 

67.50 

135.00 

337.50 

900.00 

1,575.00 

1,350.00 

1,575.00 

2,475.00 

810.00 

765.00 

810.00 

1,440.00 

1,575.00 

1,350.00 

1,350.00 

1,350.00 

562.50 

1,350.00 

1,350.00 

1,350.00 

16,875.00 

10,125.00 

60,352.20 



 

 

 

 

 

 

 

2.3. Investimentos Comuns  

2.3.1. Investimento Total/Elegível

Designação 

Técnico de projeto 

Técnico de projeto 

Técnico de projeto 

Técnico de projeto 

Custos com promoção e divulgação do projeto 

Custos com promoção e divulgação do projeto 

Divulgação e disseminação de resultados 

Desenvolvimento de Plano de Comunicação e Assessoria de Imprensa para a promoção 
e divulgação do Projeto nos diferentes meios de comunicação social nacionais imprensa 
escrita "jornais e revistas regionais e nacionais; meios online; meios audiovisuais " rádios 
e canais de televisão), promovendo a publicação de diferentes notícias, reportagens e 
entrevistas nos mais variados ângulos (económico, turístico, gastronómico, cultural, 
comercial, histórico) 

Desenvolvimento de Plano de Comunicação e Assessoria de Imprensa para a promoção 
e divulgação do Projeto nos diferentes meios de comunicação social nacionais imprensa 
escrita "jornais e revistas regionais e nacionais; meios online; meios audiovisuais " rád
e canais de televisão), promovendo a publicação de diferentes notícias, reportagens e 
entrevistas nos mais variados ângulos (económico, turístico, gastronómico, cultural, 
comercial, histórico) 

Criação, desenvolvimento e dinamização permanente de perfis nas diferentes redes 
sociais a determinar (Facebook, Youtube, Instagram, Google+")

Criação, desenvolvimento e dinamização permanente de perfis nas diferentes redes 
sociais a determinar (Facebook, Youtube, Instagram, Google+")

Criação de menu de conteúdos, programação informática e alojamento de website
específico para o Projeto   

Redação de conteúdos em português e respetiva tradução para Inglês e Espanhol, para 
website e aplicação a criar  

Criação, arranjo gráfico e artes finais para impressão em formato digital de 
imagem/logótipo para marca e respetivas aplicações em cartaz/mupie + bandeirola + 
folheto  

Criação, arranjo gráfico e artes finais para layouts-base de site + página de facebook 

Flyers no formato 10 x 20 cms, em papel couché 115 grms, impressão frente e verso em 
quadricromia  

Mupies no formato 1.20 x 1.75 mts, impressão frente em quadricromia 

Bandeirolas dupla-face no formato 1.00 x 0.50 mts, impressão em Quadricromia

Desenvolvimento de aplicação para smartphone  

Estafeta para entrega de compras ao domicílio 

Estafeta para entrega de compras ao domicílio 

Total 

 

Investimento Total/Elegível 

Investimento 
Total 

Investimento 
Elegível 

7,767.19 7,767.19 b) ii) Custos com Pessoal

7,767.20 7,767.20 b) ii) Custos com Pessoal

7,959.10 7,959.10 b) ii) Custos com Pessoal

7,959.10 7,959.10 b) ii) Custos com Pessoal

2,700.00 2,700.00 b) iii) Custos com divulgação do projeto

2,700.00 2,700.00 b) iii) Custos com divulgação do projeto

6,000.00 6,000.00 b) iv) Custos com avaliação do projeto

Desenvolvimento de Plano de Comunicação e Assessoria de Imprensa para a promoção 
nos diferentes meios de comunicação social nacionais imprensa 

escrita "jornais e revistas regionais e nacionais; meios online; meios audiovisuais " rádios 
e canais de televisão), promovendo a publicação de diferentes notícias, reportagens e 

stas nos mais variados ângulos (económico, turístico, gastronómico, cultural, 

11,250.00 11,250.00 
a) iv) Serviços de social media 
marketing

Desenvolvimento de Plano de Comunicação e Assessoria de Imprensa para a promoção 
nos diferentes meios de comunicação social nacionais imprensa 

escrita "jornais e revistas regionais e nacionais; meios online; meios audiovisuais " rádios 
e canais de televisão), promovendo a publicação de diferentes notícias, reportagens e 
entrevistas nos mais variados ângulos (económico, turístico, gastronómico, cultural, 

11,250.00 11,250.00 
a) iv) Serviços de social media 
marketi

riação, desenvolvimento e dinamização permanente de perfis nas diferentes redes 
sociais a determinar (Facebook, Youtube, Instagram, Google+") 

4,750.00 4,750.00 
a) iv) Serviços de social media 
marketing

permanente de perfis nas diferentes redes 
sociais a determinar (Facebook, Youtube, Instagram, Google+") 

4,750.00 4,750.00 
a) iv) Serviços de social media 
marketing

Criação de menu de conteúdos, programação informática e alojamento de website 
8,250.00 8,250.00 

a) ii) Criação de espaços virtuais de 
divulgação

de conteúdos em português e respetiva tradução para Inglês e Espanhol, para 
2,775.00 2,775.00 

a) ii) Criação de espaços 
divulgação

Criação, arranjo gráfico e artes finais para impressão em formato digital de 
imagem/logótipo para marca e respetivas aplicações em cartaz/mupie + bandeirola + 5,000.00 5,000.00 a) iii) Criação de imagem única

base de site + página de facebook  3,600.00 3,600.00 a) iii) Criação de imagem única

Flyers no formato 10 x 20 cms, em papel couché 115 grms, impressão frente e verso em 
7,000.00 7,000.00 a) i) Divulgação da oferta comercial

Mupies no formato 1.20 x 1.75 mts, impressão frente em quadricromia  2,200.00 2,200.00 a) i) Divulgação da oferta comercial

face no formato 1.00 x 0.50 mts, impressão em Quadricromia 13,800.00 13,800.00 a) i) Divulgação da oferta comercial

10,000.00 10,000.00 
a) ii) Criação de espaços virtuais de 
divulgação

6,300.00 6,300.00 
a) viii) Dinamização de 
entrega

6,300.00 6,300.00 
a) viii) Dinamização de serviços de 
entrega

140,077.59 140,077.59   
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Classificação das Despesas 

b) ii) Custos com Pessoal 

b) ii) Custos com Pessoal 

b) ii) Custos com Pessoal 

b) ii) Custos com Pessoal 

b) iii) Custos com divulgação do projeto 

b) iii) Custos com divulgação do projeto 

b) iv) Custos com avaliação do projeto 

a) iv) Serviços de social media 
marketing 

a) iv) Serviços de social media 
marketing 

a) iv) Serviços de social media 
marketing 

a) iv) Serviços de social media 
marketing 

a) ii) Criação de espaços virtuais de 
divulgação 

a) ii) Criação de espaços virtuais de 
divulgação 

a) iii) Criação de imagem única 

a) iii) Criação de imagem única 

a) i) Divulgação da oferta comercial 

a) i) Divulgação da oferta comercial 

a) i) Divulgação da oferta comercial 

a) ii) Criação de espaços virtuais de 
divulgação 

a) viii) Dinamização de serviços de 
entrega 

a) viii) Dinamização de serviços de 
entrega 



 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Investimento Elegível/Incentivo

Designação

Técnico de projeto 

Técnico de projeto 

Técnico de projeto 

Técnico de projeto 

Custos com promoção e divulgação do projeto 

Custos com promoção e divulgação do projeto 

Divulgação e disseminação de resultados 

Desenvolvimento de Plano de Comunicação e Assessoria de Imprensa para a promoção e 
divulgação do Projeto nos diferentes meios de comunicação social nacionais imprensa escrita 
"jornais e revistas regionais e nacionais; meios online; meios audiovisuais " rádios e canais de 
televisão), promovendo a publicação de diferentes notícias, reportagens e entrevistas no
variados ângulos (económico, turístico, gastronómico, cultural, comercial, histórico)

Desenvolvimento de Plano de Comunicação e Assessoria de Imprensa para a promoção e 
divulgação do Projeto nos diferentes meios de comunicação social nacionais imprensa escrita 
"jornais e revistas regionais e nacionais; meios online; meios audiovisuais " rádios e canais de 
televisão), promovendo a publicação de diferentes notícias, reportagens e entrevistas no
variados ângulos (económico, turístico, gastronómico, cultural, comercial, histórico)

Criação, desenvolvimento e dinamização permanente de perfis nas diferentes redes sociais a 
determinar (Facebook, Youtube, Instagram, Google+")

Criação, desenvolvimento e dinamização permanente de perfis nas diferentes redes sociais a 
determinar (Facebook, Youtube, Instagram, Google+")

Criação de menu de conteúdos, programação informática e alojamento de 
o projeto   

Redação de conteúdos em português e respetiva tradução para Inglês e Espanhol, para website e 
aplicação a criar  

Criação, arranjo gráfico e artes finais para impressão em formato 
marca e respetivas aplicações em cartaz/mupie + bandeirola + folheto 

Criação, arranjo gráfico e artes finais para layouts-base de site + página de facebook 

Flyers no formato 10 x 20 cms, em papel couché 115 gr
quadricromia  

Mupies no formato 1.20 x 1.75 mts, impressão frente em quadricromia 

Bandeirolas dupla-face no formato 1.00 x 0.50 mts, impressão em 

Desenvolvimento de aplicação para smartphone  

Estafeta para entrega de compras ao domicílio 

Estafeta para entrega de compras ao domicílio 

Total 

Investimento Elegível/Incentivo 

Designação Investimento Elegível 

7,767.19 

7,767.20 

7,959.10 

7,959.10 

2,700.00 

2,700.00 

6,000.00 

Desenvolvimento de Plano de Comunicação e Assessoria de Imprensa para a promoção e 
nos diferentes meios de comunicação social nacionais imprensa escrita 

"jornais e revistas regionais e nacionais; meios online; meios audiovisuais " rádios e canais de 
televisão), promovendo a publicação de diferentes notícias, reportagens e entrevistas nos mais 
variados ângulos (económico, turístico, gastronómico, cultural, comercial, histórico) 

11,250.00 

Desenvolvimento de Plano de Comunicação e Assessoria de Imprensa para a promoção e 
nos diferentes meios de comunicação social nacionais imprensa escrita 

"jornais e revistas regionais e nacionais; meios online; meios audiovisuais " rádios e canais de 
televisão), promovendo a publicação de diferentes notícias, reportagens e entrevistas nos mais 
variados ângulos (económico, turístico, gastronómico, cultural, comercial, histórico) 

11,250.00 

riação, desenvolvimento e dinamização permanente de perfis nas diferentes redes sociais a 
determinar (Facebook, Youtube, Instagram, Google+") 

4,750.00 

Criação, desenvolvimento e dinamização permanente de perfis nas diferentes redes sociais a 
determinar (Facebook, Youtube, Instagram, Google+") 

4,750.00 

Criação de menu de conteúdos, programação informática e alojamento de website específico para 8,250.00 

de conteúdos em português e respetiva tradução para Inglês e Espanhol, para website e 2,775.00 

Criação, arranjo gráfico e artes finais para impressão em formato digital de imagem/logótipo para 
tivas aplicações em cartaz/mupie + bandeirola + folheto  

5,000.00 

base de site + página de facebook  3,600.00 

cms, em papel couché 115 gramas, impressão frente e verso em 7,000.00 

Mupies no formato 1.20 x 1.75 mts, impressão frente em quadricromia  2,200.00 

face no formato 1.00 x 0.50 mts, impressão em Quadricromia 13,800.00 

10,000.00 

6,300.00 

6,300.00 

140,077.59 
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Incentivo 

5,437.03 

5,437.04 

5,571.37 

5,571.37 

1,890.00 

1,890.00 

4,200.00 

7,875.00 

7,875.00 

3,325.00 

3,325.00 

5,775.00 

1,942.50 

3,500.00 

2,520.00 

4,900.00 

1,540.00 

9,660.00 

7,000.00 

4,410.00 

4,410.00 

98,054.31 



 

 

 

 

 

 

 

2.4. Calendarização dos Investimentos

Foram aprovados, nos termos do disposto n

para a execução dos investimentos pelas empresas aderentes e 18 meses para a execução dos investimentos 

comuns, tendo sido estabelecidas como datas limite de conclusão

3. Ações Executadas 

3.1. Empresas aderentes, sua caracterização e localização

A escassez de informação relativa à Tipologia Projecto Conjunto da Medida Comércio 

tardia por parte do IAPMEI às questões colocadas, a que se somaram atrasos no processamento do 1º e 2º 

adiantamentos de incentivo, com consequências na tesouraria dos intervenientes, geraram incerteza que 

acabou por se reflectir no nº de empresas aderentes.

A desistência das empresas 8 – Quinta do Freixieiro 

Herdeiros de., que já tinham contrato firmado, bem como a de outras empresas que tinham manifestado 

interesse em aderir ao projeto, mas que acabaram por não o fazer devido ao conhecimento das dificuldades 

sentidas pelas aderentes e ao curto período de tempo até à data limite para execução, ditaram que o número 

de 30 empresas previsto em candidatura não tenha sido alcançado, fi

Destaca-se uma repartição quase igualitária entre a dimensão micro e pequena, com 9 e 12 empresas 

aderentes em cada uma delas.  

Dando cumprimento ao disposto na alínea f) do nº1 do artº 12º da Portaria nº 236/2013, de 24 de Jul

estabelecimentos que desenvolvem 

superior a 80%, sendo apenas 3 em 21 os estabelecimentos que desenvolvem 

Empresa 

António Santos & Ca., Lda. 

BV Trading, Lda. 

Célia Faria, Unipessoal, Lda. 

Centro Óptico Boa Imagem, S.A. 

Cunha Terroso & Cª, Lda 

Equação do Tempo - Relojoaria, Lda. 

Calendarização dos Investimentos 

Foram aprovados, nos termos do disposto na alínea i) do nº 1 do artº 12º da Portaria nº 236/2013, 12 meses 

para a execução dos investimentos pelas empresas aderentes e 18 meses para a execução dos investimentos 

do sido estabelecidas como datas limite de conclusão 13/03/2015 e 12/09/2015, respe

Empresas aderentes, sua caracterização e localização 

A escassez de informação relativa à Tipologia Projecto Conjunto da Medida Comércio 

tardia por parte do IAPMEI às questões colocadas, a que se somaram atrasos no processamento do 1º e 2º 

adiantamentos de incentivo, com consequências na tesouraria dos intervenientes, geraram incerteza que 

de empresas aderentes. 

Quinta do Freixieiro – Agricultura e Turismo, Lda. e 15 

, que já tinham contrato firmado, bem como a de outras empresas que tinham manifestado 

, mas que acabaram por não o fazer devido ao conhecimento das dificuldades 

sentidas pelas aderentes e ao curto período de tempo até à data limite para execução, ditaram que o número 

de 30 empresas previsto em candidatura não tenha sido alcançado, ficando-se pelas 21 empresas. 

se uma repartição quase igualitária entre a dimensão micro e pequena, com 9 e 12 empresas 

Dando cumprimento ao disposto na alínea f) do nº1 do artº 12º da Portaria nº 236/2013, de 24 de Jul

estabelecimentos que desenvolvem atividades incluídas na alínea a) do nº 1 do artº 9º da mesma Portaria é 

superior a 80%, sendo apenas 3 em 21 os estabelecimentos que desenvolvem atividade

CAE Dimensão  Artéria 

47784 Pequena Rua da Picaria 

46342 Pequena Rua de Cândido dos Reis 

47711 Micro Rua dos Clérigos 

47782 Pequena Rua de Sá da Bandeira 

47750 Micro  Rua de Santa Catarina (até Rua Firmeza)

47770 Pequena Rua de Santa Catarina (até Rua Firmeza)
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alínea i) do nº 1 do artº 12º da Portaria nº 236/2013, 12 meses 

para a execução dos investimentos pelas empresas aderentes e 18 meses para a execução dos investimentos 

13/03/2015 e 12/09/2015, respetivamente.  

A escassez de informação relativa à Tipologia Projecto Conjunto da Medida Comércio Investe, ou resposta 

tardia por parte do IAPMEI às questões colocadas, a que se somaram atrasos no processamento do 1º e 2º 

adiantamentos de incentivo, com consequências na tesouraria dos intervenientes, geraram incerteza que 

Agricultura e Turismo, Lda. e 15 - José Silva Leal 

, que já tinham contrato firmado, bem como a de outras empresas que tinham manifestado 

, mas que acabaram por não o fazer devido ao conhecimento das dificuldades 

sentidas pelas aderentes e ao curto período de tempo até à data limite para execução, ditaram que o número 

se pelas 21 empresas.  

se uma repartição quase igualitária entre a dimensão micro e pequena, com 9 e 12 empresas 

Dando cumprimento ao disposto na alínea f) do nº1 do artº 12º da Portaria nº 236/2013, de 24 de Julho, o nº de 

incluídas na alínea a) do nº 1 do artº 9º da mesma Portaria é 

atividade diferente.  

Rua de Santa Catarina (até Rua Firmeza) 

Rua de Santa Catarina (até Rua Firmeza) 



 

 

 

 

 

 

 

Empresa 

Farmácia Sá da Bandeira, S.A. 

Graça & Soares, Lda. 

Guilherme Silva & Gomes, Sucessores, Lda. 

Ideiatex - Representações Têxteis, Lda. 

Machado - Joalheiro, S.A. 

Maria de Fátima Gil Pinto Ferreira Marques 

M Ratangy, Lda. 

Óptica do Bolhão - Comércio de Artigos de Óptica, Lda.

Quadrimóvel - Comércio e Indústria de Quadros, Lda. 

Plurisensatez - Lda. 

Reis, Costa & Pinho, Lda. 

Renato & Filhos - Produtos Regionais Portugueses, Lda.

Rodrigo da Silva Lobo, Lda. 

Sociedade de Papelaria e Coloniais, Lda. 

URBANSAK, LDA. 

3.2. Investimentos Individuais/Distribuíveis

3.2.1. Investimento Elegível Executado por Empresa Aderente

No que concerne à despesa elegível das empresas aderentes, foi aprovado um valor de 786.925,40

abrangendo 30 estabelecimentos e contratado um montante de 

correspondente a 21 empresas.  

Em fase de pedido de pagamento final, 

certificada realizada correspondente a investimentos individuais

respetivamente.  

No que concerne aos investimentos distribuíveis previstos em candidatura (134.116,00

relatórios anteriores, foram substituídos por investimentos individuais, em resultado das dificuldades de 

operacionalização, pelo que o montante de

1.133,41€, correspondendo à aquisição de equipamento informático pela empresa Maria de Fátima Gil Pinto 

Ferreira Marques.  

CAE Dimensão  Artéria 

47730 Pequena Rua de Sá da Bandeira 

47711 Pequena Rua de Santa Catarina (até Rua Firmeza)

47510 Micro  Rua Formosa 

46421 Pequena Rua de Santa Catarina (até Rua Firmeza)

47770 Pequena Rua de 31 de Janeiro 

47782 Pequena Rua de Santa Catarina (até Rua Firmeza)

47784 Micro  Rua de Cedofeita (até Rua dos Bragas)

Comércio de Artigos de Óptica, Lda. 47782 Pequena Rua de Fernandes Tomás 

 47191 Pequena Rua de Santa Catarina (até Rua Firmeza)

47711 Micro Rua de Sá da Bandeira 

47591 Micro  Rua Formosa 

Produtos Regionais Portugueses, Lda. 47293 Micro  Rua de Santa Catarina (até Rua Firmeza)

47722 Pequena Rua de Sá da Bandeira 

47293 Micro  Rua Formosa 

55123 Micro  Rua de Cedofeita (até Rua dos Bragas)

Investimentos Individuais/Distribuíveis 

Investimento Elegível Executado por Empresa Aderente 

No que concerne à despesa elegível das empresas aderentes, foi aprovado um valor de 786.925,40

abrangendo 30 estabelecimentos e contratado um montante de 773.500,32€ de investimento elegível, 

Em fase de pedido de pagamento final, foi apurado um montante de despesa elegível 

spondente a investimentos individuais de 714.405,57

No que concerne aos investimentos distribuíveis previstos em candidatura (134.116,00

relatórios anteriores, foram substituídos por investimentos individuais, em resultado das dificuldades de 

operacionalização, pelo que o montante de investimentos distribuíveis concretizado ascende assim a 

à aquisição de equipamento informático pela empresa Maria de Fátima Gil Pinto 
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Santa Catarina (até Rua Firmeza) 

Rua de Santa Catarina (até Rua Firmeza) 

Rua de Santa Catarina (até Rua Firmeza) 

Rua de Cedofeita (até Rua dos Bragas) 

Rua de Santa Catarina (até Rua Firmeza) 

Rua de Santa Catarina (até Rua Firmeza) 

de Cedofeita (até Rua dos Bragas) 

No que concerne à despesa elegível das empresas aderentes, foi aprovado um valor de 786.925,40€, 

€ de investimento elegível, 

foi apurado um montante de despesa elegível e despesa elegível 

405,57€ e 712.822,02€, 

No que concerne aos investimentos distribuíveis previstos em candidatura (134.116,00€), conforme referido em 

relatórios anteriores, foram substituídos por investimentos individuais, em resultado das dificuldades de 

investimentos distribuíveis concretizado ascende assim a 

à aquisição de equipamento informático pela empresa Maria de Fátima Gil Pinto 



 

 

 

 

 

 

 

Deste modo, a despesa elegível certificada correspondente a investimentos i

713.955,43€, correspondendo a 90,73% da despesa elegível aprovada e a 

contratada com os aderentes.  

Empresa 

António Santos & Ca., Lda. 

BV Trading, Lda. 

Célia Faria, Unipessoal, Lda. 

Centro Óptico Boa Imagem, S.A. 

Cunha Terroso & Cª, Lda 

Equação do Tempo - Relojoaria, Lda. 

Farmácia Sá da Bandeira, S.A. 

Graça & Soares, Lda. 

Guilherme Silva & Gomes, Sucessores, Lda. 

Ideiatex - Representações Têxteis, Lda. 

Machado - Joalheiro, S.A. 

Maria de Fátima Gil Pinto Ferreira Marques 

M Ratangy, Lda. 

Óptica do Bolhão - Comércio de Artigos de Óptica, Lda.

Plurisensatez - Lda. 

Quadrimóvel - Comércio e Indústria de Quadros, Lda. 

Reis, Costa & Pinho, Lda. 

Renato & Filhos - Produtos Regionais Portugueses, Lda.

Rodrigo da Silva Lobo, Lda. 

Sociedade de Papelaria e Coloniais, Lda. 

URBANSAK, LDA. 

Total 

3.2.2. Procedimentos de Contratação

Empresa Procedimento Sele

António Santos & Ca., Lda. 

despesa elegível certificada correspondente a investimentos individuais e distribuíveis totaliza 

90,73% da despesa elegível aprovada e a 92,30% 

Investimento 
Elegível Contratado 

Investimento 
Elegível Executado  

42,721.44 41,052.71 

45,138.56 45,138.55 

10,954.35 10,934.85 

58,559.15 56,026.60 

9,490.00 9,490.00 

45,585.49 41,792.40 

45,329.97 45,329.97 

69,463.82 44,460.00 

38,900.00 38,900.00 

46,500.00 25,971.90 

42,671.37 42,671.37 

48,271.57 48,145.64 

44,400.00 44,400.00 

Comércio de Artigos de Óptica, Lda. 12,197.68 9,684.58 

15,590.54 13,674.39 

 30,736.20 30,736.00 

23,076.50 23,076.50 

Produtos Regionais Portugueses, Lda. 31,110.50 31,110.50 

22,909.48 22,909.48 

43,950.00 43,949.99 

45,943.70 44,500.00 

773,500.32 713,955.43 

Procedimentos de Contratação 

Procedimento Seleção Fornecedor Contratado 

Fatura Cromopolis Impressão Digital, Lda. 

Fatura 
Fábrica de Moldura e Quadros da Póvoa de 
Varzim, Lda. 

Fatura I2M-Instalações Mecânicas e Manutenção, Lda. 

Fatura 
Liderteam - Consultadoria e Soluções 
Informáticas, Lda. 

Fatura NOG Eletrónica, Unipessoal, Lda. 
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ndividuais e distribuíveis totaliza 

92,30% da despesa elegível 

% Execução  

96.09% 

100.00% 

99.82% 

95.68% 

100.00% 

91.68% 

100.00% 

64.00% 

100.00% 

55.85% 

100.00% 

99.74% 

100.00% 

79.40% 

87.71% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

96.86% 

92.30% 

Valor  

450.00 

24,790.00 

11,650.51 

1,836.00 

1,341.20 



 

 

 

 

 

 

 

Empresa Procedimento Sele

BV Trading, Lda. 

Consulta 3 Entidades

Célia Faria, Unipessoal, Lda. 

Centro Óptico Boa Imagem, S.A. 

Cunha Terroso & Cª, Lda 

Procedimento Seleção Fornecedor Contratado 

Fatura Vidraria Fonseca de Francisco Fonseca, Lda. 

Consulta 3 Entidades Miguel Sá Pessanha, Unipessoal, Lda. 

Fatura Aveirotel - Equipamentos Hoteleiros, S.A. 

Fatura Digimagem - TV Audio e Video, Lda. 

Fatura Inforcélula, Lda. 

Fatura Oficinas Gerais de Desenhos Industriais Soc. 
Unipessoal, Lda. 

Fatura Paulo Lobo, Lda. 

Fatura 
A Loja do Gato Preto Artesanato e Decoração, 
Lda. 

Fatura A.G.M. - Augusto Gonçalves & Irmão S.A. 

Fatura Albino Novais da Venda & Filhos, Lda. 

Fatura Area Infinitas 

Fatura BCM Bricolage, S.A. 

Fatura Bricodis - Distribuição de Bricolage, S.A. 

Fatura Casa Piocheur Portugal, Lda. 

Fatura 
Extinporto - Comércio e Manutenção de Extintores 
Unip., Lda. 

Fatura FDI Norte, Lda. 

Fatura Frederic Afonso Unipessoal, Lda 

Fatura IKEA Portugal - Móveis e Decorações, Lda. 

Fatura Mário Moreira dos Santos, Lda. 

Fatura Paulo Taveira, Lda. 

Fatura Quadradusopacos, Lda. 

Fatura Abílio Ferreira & Silva, Lda. 

Fatura Detalhes Ilustrados, Lda. 

Fatura 
Electro Siluz - Artigos Eléctricos e 
Electrodomésticos, S.A. 

Fatura 
GAT- Comerc. Sistemas Protecção Electrónica, 
Lda. 

Fatura HIM - High Impact Marketing, Unipessoal, Lda. 

Fatura José Carlos Pereira 

Fatura José Luís Torres, Unipessoal, Lda. 

Fatura José Maria Moreira do Vale 

Fatura Letratec - Sistemas de Informação Gráfica, Lda. 

Fatura Miguel Veríssimo & Filhos, Lda. 

Fatura Serafim Ferreira & Matos, Lda. 

Fatura Vidraria Central do Porto, S.A. 

Fatura Alcino Rodrigues & Pereira, Lda. 

Fatura António Patrício Pinto, Lda. 
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Valor  

985.00 

29,000.00 

7,693.00 

6,444.00 

3,083.00 

2,845.53 

10,000.00 

549.49 

113.82 

1,195.37 

275.61 

923.25 

30.06 

18.69 

Comércio e Manutenção de Extintores 165.00 

2,680.30 

1,800.00 

580.26 

1,340.00 

1,145.00 

118.00 

13,395.60 

2,379.44 

2,908.37 

3,058.66 

1,990.20 

10,500.00 

2,500.00 

5,639.00 

4,300.00 

17,489.34 

1,834.00 

19,000.00 

2,850.00 

6,720.00 



 

 

 

 

 

 

 

Empresa Procedimento Sele

Equação do Tempo - Relojoaria, Lda. 

Farmácia Sá da Bandeira, S.A. 

Graça & Soares, Lda. 

Guilherme Silva & Gomes Sucrs, Lda. 

Ideiatex - Representações Têxteis, Lda. 

M.Ratangy, Lda. 
Consulta 3 Entidades

Machado Joalheiro, S.A. 

Maria de Fátima Gil Pinto Ferreira Marques 
Consulta 3 

Óptica do Bolhão - Comércio de Artigos de 
Óptica, Lda. 

Procedimento Seleção Fornecedor Contratado 

Fatura Brand New Target - Unipessoal, Lda. 

Fatura Decorando - Sociedade de Construções e 
Engenharia, Lda 

Fatura Pedro Miguel de Jesus Martins 

Fatura Prática Avançada Unipessoal, Lda. 

Fatura Regina Pinheiro, Unipessoal, Lda. 

Fatura Coolsis - Sistemas de Informação, Lda. 

Fatura Copres Navigating Retail 

Fatura 
Criação Livre - Communication, Design & Print, 
Lda. 

Fatura EMPRIPAR - Obras Públicas e Privadas, S.A. 

Fatura Glintt - Business solutions, Lda. 

Fatura Graça & Mendes, Lda. 

Fatura Miguel Guedes Arquitecto, Lda. 

Fatura Mimosa Otília Soares Teixeira 

Fatura Tânia Chéu Design/Project Management 

Fatura CNB - Centro de Negócios do Bonfim 

Fatura Instanor Equipamentos Comerciais, Lda. 

Fatura Climaporto, Lda. 

Fatura Delight Brands, Lda. 

Fatura Ivo Martins, Unipessoal, Lda. 

Fatura Intervenção Eficaz Sistemas Electrónicos, Lda. 

Consulta 3 Entidades Multitarget, Lda. 

Fatura ateliernunesepã - design comunicação e 
produções gráficas, lda. 

Fatura Barreiros & Barreiros, Lda. 

Fatura Centrality - Consultoria Informática, Lda. 

Fatura 
Colunex Portuguesa - Ind. e Dist.Sist. Descanso, 
S.A. 

Fatura 
Decorando - Sociedade de Construções e 
Engenharia, Lda. 

Fatura José Manuel Martins Teixeira 

Fatura QUEO - Engenharia Informática e Electrónica, 
Lda. 

Fatura Regina Pinheiro, Unipessoal, Lda. 

Consulta 3 Entidades 
Decorando - Sociedade de Construções e 
Engenharia, Lda 

Fatura Fnac Portugal ACDLDMPT, Lda. 

Fatura A. Barbosa & Filhos, Lda. 

Fatura Fnac Portugal ACDLDMPT, Lda. 

Fatura João M. Martins e Silva, Lda. 

Fatura Manuel Lourenço Dias Teixeira - Informática, Lda. 
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Valor  

3,000.00 

24,648.38 

12,551.02 

753.00 

840.00 

12,575.00 

946.75 

960.00 

22,931.45 

6,801.00 

7,800.00 

190.00 

85.00 

1,550.00 

44,460.00 

38,900.00 

5,275.00 

696.90 

20,000.00 

1,500.00 

42,900.00 

1,800.00 

2,620.00 

5,697.00 

3,187.32 

17,785.00 

2,070.40 

4,800.00 

4,728.32 

47,674.75 

1,133.41 

1,260.00 

2,272.97 

980.00 

 1,297.55 



 

 

 

 

 

 

 

Empresa Procedimento Sele

Plurisensatez, Lda. 

Quadrimóvel - Comércio e Indústria de 
Quadros, Lda. 

Reis Costa & Pinho, Lda. 

Renato & Filhos - Produtos Regionais, Lda. 
Consulta 3 Entidades

Rodrigo da Silva Lobo, Lda. 

Soc. Papelaria e Coloniais, Lda. 

Urbansak, Lda. Consulta 3 Entidades

3.2.3. Incentivo Executado por Empresa Aderente 

O incentivo total apurado em fase de pedido de saldo, 

do art.º 14º da Portaria 236/2013, de 24 de Julho, ascende a 313.659,60

incentivo aprovado e a 96,24% do incentivo contratado 

Procedimento Seleção Fornecedor Contratado 

Fatura 
Reclamoarte - Reclamos Luminosos, Unipessoal, 
Lda. 

Fatura Construções Joaquim Baptista & Filhos, Lda. 

Fatura João Manuel Leão Falcão de Lima 

Fatura Megabit, Unipessoal, Lda. 

Fatura Rui Daniel Barbosa, Unipessoal, Lda. 

Fatura António Palminha da Silva 

Fatura P2C - Soluções Tecnológicas, Unipessoal, Lda. 

Fatura 
Searasoft - Desenvolvimento de Software, Soc. 
Unipessoal, Lda. 

Fatura 
Totalsoft -Consultoria em Informática de Gestão, 
Lda. 

Fatura AFF - Material Fotográfico, Lda. 

Fatura 
DANIGON - Sociedade de Construções, 
Unipessoal, Lda. 

Fatura Fernando da Silva Simões 

Fatura FNAC Portugal ACDLDMPT, Lda. 

Fatura João Carlos de Sá Moreira Reis 

Fatura Útil Dimensão, Unipessoal, Lda. 

Fatura VAREL - Equipamentos de Escritório, Lda. 

Consulta 3 Entidades André Dias Araújo - Arquitectura e Design, Lda. 

Fatura 
SOPACO - Produtos e Máquinas para a Indústria 
Alimentar, Lda. 

Fatura 
Carlos Manuel dos Santos e Jesus Sistemas 
Eléctricos 

Fatura Diogo da Costa Pereira Alves Pimenta 

Fatura Ricardo Duarte, Lda. 

Fatura Azulmarmol - Revestimentos, Lda. 

Fatura Balnew Unip., Lda. 

Fatura Carpintaria Jorge Costa & Leite, Lda. 

Fatura Miligram Design, Lda. 

Consulta 3 Entidades CNB - Centro de Negócios do Bonfim 

Total 

Incentivo Executado por Empresa Aderente  

apurado em fase de pedido de saldo, considerando os limites decorrentes do disposto no 

do art.º 14º da Portaria 236/2013, de 24 de Julho, ascende a 313.659,60€, correspondendo a 

% do incentivo contratado com os aderentes.  
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Valor  

3,890.00 

7,830.00 

3,300.00 

1,951.22 

593.17 

10,445.00 

1,752.00 

15,950.00 

2,589.00 

761.55 

2,350.00 

560.00 

584.54 

9,000.00 

4,800.00 

5,824.58 

30,107.03 

3,519.75 

5,960.00 

1,573.75 

15,375.73 

885.00 

24,508.18 

13,756.81 

4,800.00 

44,500.00 

769,455.23 

os limites decorrentes do disposto no nº 1 

€, correspondendo a 88,58% do 



 

 

 

 

 

 

 

Empresa 

António Santos & Ca., Lda. 

BV Trading, Lda. 

Célia Faria, Unipessoal, Lda. 

Centro Óptico Boa Imagem, S.A. 

Cunha Terroso & Cª, Lda 

Equação do Tempo - Relojoaria, Lda. 

Farmácia Sá da Bandeira, S.A. 

Graça & Soares, Lda. 

Guilherme Silva & Gomes, Sucessores, Lda. 

Ideiatex - Representações Têxteis, Lda. 

Machado - Joalheiro, S.A. 

Maria de Fátima Gil Pinto Ferreira Marques 

M Ratangy, Lda. 

Óptica do Bolhão - Comércio de Artigos de Óptica, Lda.

Plurisensatez - Lda. 

Quadrimóvel - Comércio e Indústria de Quadros, Lda. 

Reis, Costa & Pinho, Lda. 

Renato & Filhos - Produtos Regionais Portugueses, Lda.

Rodrigo da Silva Lobo, Lda. 

Sociedade de Papelaria e Coloniais, Lda. 

URBANSAK, LDA. 

Total 

 

 

 

 

Incentivo 
Contratado 

Incentivo 
Executado  

% Execução 

19,224.65 18,473.72 96.09% 

20,000.00 20,000.00 100.00% 

4,929.46 4,920.68 99.82% 

20,000.00 20,000.00 100.00% 

4,270.50 4,270.50 100.00% 

20,000.00 18,806.58 94.03% 

20,000.00 20,000.00 100.00% 

20,000.00 20,000.00 100.00% 

17,505.00 17,505.00 100.00% 

20,000.00 11,687.36 58.44% 

19,202.12 19,202.12 100.00% 

20,000.00 20,000.00 100.00% 

19,980.00 19,980.00 100.00% 

Comércio de Artigos de Óptica, Lda. 5,488.96 4,358.06 79.40% 

7,015.74 6,153.48 87.71% 

 13,831.29 13,831.20 100.00% 

10,384.43 10,384.43 100.00% 

Produtos Regionais Portugueses, Lda. 13,999.73 13,999.73 100.00% 

10,309.27 10,309.27 100.00% 

19,777.50 19,777.50 100.00% 

20,000.00 20,000.00 100.00% 

325,918.65 313,659.60 96.24% 
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% Execução  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.3. Investimentos Comuns 

3.3.1. Investimento Elegível Contratado/Investimento Elegível Corrigido

Como consequência da redução do nº de empresas aderentes, e face ao previsto na alínea e) do nº 1 do Artº 

14º da Portaria nº 236/2013, de 24 de Julho, o valor global das despesas previstas na alínea b) do nº 3 do artº 

13º, ou seja, dos custos da associação com a gestão do projecto, sofreu uma redução, passando dos  

42.852,59€ aprovados para 30.000,00€. Deste modo, o investimento total ele

140.077,59€ para 127.225,00€. 

O mapa que se segue reflecte as alterações decorrentes da redução do nº de empresas aderentes:

 Designação

Técnico de Projeto 

Técnico de Projeto 

Custos com promoção e divulgação do Projeto 

Divulgação e disseminação de resultados 

Desenvolvimento de Plano de Comunicação e Assessoria de Imprensa para a promoção e divulgação 
do Projeto nos diferentes meios de comunicação social nacionais imprensa escrita "jornais e revistas 
regionais e nacionais; meios online; meios audiovisuais " rádios e canais de televisão), promovendo a 
publicação de diferentes notícias, reportagens e entrevistas nos mais variados ângulos (económico, 
turístico, gastronómico, cultural, comercial, histórico) 

Criação, desenvolvimento e dinamização permanente de perfis nas diferentes redes sociais a 
determinar (Facebook, Youtube, Instagram, Google+")

Criação de menu de conteúdos, programação informática e alojamento de website específico para o 
Projeto  

Redação de conteúdos em português e respetiva tradução para Inglês e Espanhol, para website e 
aplicação a criar  

Criação, arranjo gráfico e artes finais para impressão em formato digital de imagem/logótipo
marca e respetivas aplicações em cartaz/mupie + bandeirola + folheto 

Criação, arranjo gráfico e artes finais para layouts-base de site + página de facebook 

Flyers no formato 10 x 20 cms, em papel couché 115 grms, impressão frente e verso em quadricromia 

Mupies no formato 1.20 x 1.75 mts, impressão frente em quadricromia 

Bandeirolas dupla-face no formato 1.00 x 0.50 mts, impressão em Quadricromia

Desenvolvimento de aplicação para smartphone  

Estafeta para entrega de compras ao domicílio 

Total 

 

 

Elegível Contratado/Investimento Elegível Corrigido

Como consequência da redução do nº de empresas aderentes, e face ao previsto na alínea e) do nº 1 do Artº 

de 24 de Julho, o valor global das despesas previstas na alínea b) do nº 3 do artº 

13º, ou seja, dos custos da associação com a gestão do projecto, sofreu uma redução, passando dos  

€ aprovados para 30.000,00€. Deste modo, o investimento total elegível sofreu uma redução de 

O mapa que se segue reflecte as alterações decorrentes da redução do nº de empresas aderentes:

Designação 
Investimento Elegível 

Contratado 

15,534.39 

15,918.20 

5,400.00 

6,000.00 

Desenvolvimento de Plano de Comunicação e Assessoria de Imprensa para a promoção e divulgação 
nos diferentes meios de comunicação social nacionais imprensa escrita "jornais e revistas 

audiovisuais " rádios e canais de televisão), promovendo a 
publicação de diferentes notícias, reportagens e entrevistas nos mais variados ângulos (económico, 

22,500.00 

desenvolvimento e dinamização permanente de perfis nas diferentes redes sociais a 
determinar (Facebook, Youtube, Instagram, Google+") 

9,500.00 

Criação de menu de conteúdos, programação informática e alojamento de website específico para o 8,250.00 

tiva tradução para Inglês e Espanhol, para website e 2,775.00 

Criação, arranjo gráfico e artes finais para impressão em formato digital de imagem/logótipo para 
tivas aplicações em cartaz/mupie + bandeirola + folheto  

5,000.00 

base de site + página de facebook  3,600.00 

grms, impressão frente e verso em quadricromia  7,000.00 

Mupies no formato 1.20 x 1.75 mts, impressão frente em quadricromia  2,200.00 

face no formato 1.00 x 0.50 mts, impressão em Quadricromia 13,800.00 

10,000.00 

12,600.00 

 140,077.59 
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Elegível Contratado/Investimento Elegível Corrigido  

Como consequência da redução do nº de empresas aderentes, e face ao previsto na alínea e) do nº 1 do Artº 

de 24 de Julho, o valor global das despesas previstas na alínea b) do nº 3 do artº 

13º, ou seja, dos custos da associação com a gestão do projecto, sofreu uma redução, passando dos  

gível sofreu uma redução de 

O mapa que se segue reflecte as alterações decorrentes da redução do nº de empresas aderentes: 

Investimento Elegível Investimento Elegível 
Corrigido 

10,875.23 

11,143.92 

3,780.40 

4,200.45 

22,500.00 

9,500.00 

8,250.00 

2,775.00 

5,000.00 

3,600.00 

7,000.00 

2,200.00 

13,800.00 

10,000.00 

12,600.00 

127,225.00 



 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Incentivo Contratado/Incentivo Corrigido 

Como resultado do referido no ponto anterior, o 

98.054,31€ para 89.057,50€, conforme demonstra o mapa apresentado de seguida:

Designação

Técnico de Projeto 

Técnico de Projeto 

Custos com promoção e divulgação do Projeto 

Divulgação e disseminação de resultados 

Desenvolvimento de Plano de Comunicação e Assessoria de Imprensa para a promoção e divulgação 
do Projeto nos diferentes meios de comunicação social nacionais imprensa escrita "jornais e revistas 
regionais e nacionais; meios online; meios audiovisuais " rádios e canais de televisão), promovendo a 
publicação de diferentes notícias, reportagens e entrev
turístico, gastronómico, cultural, comercial, histórico) 

Criação, desenvolvimento e dinamização permanente de perfis nas diferentes redes sociais a 
determinar (Facebook, Youtube, Instagram, Google+")

Criação de menu de conteúdos, programação informática e alojamento de website específico para o 
Projeto 

Redação de conteúdos em português e respetiva tradução para Inglês e Espanhol, para 
aplicação a criar  

Criação, arranjo gráfico e artes finais para impressão em formato digital de imagem/logótipo para 
marca e respetivas aplicações em cartaz/mupie + bandeirola + folheto 

Criação, arranjo gráfico e artes finais para layouts-base de site + página de facebook 

Flyers no formato 10 x 20 cms, em papel couché 115 grms, impressão frente e verso em quadricromia 

Mupies no formato 1.20 x 1.75 mts, impressão frente em quadricromia 

Bandeirolas dupla-face no formato 1.00 x 0.50 mts, impressão em Quadricromia

Desenvolvimento de aplicação para smartphone  

Estafeta para entrega de compras ao domicílio 

Total 

3.3.3. Procedimentos de Contratação

Investimento Procedimento Sele

Aquisição de Serviços de Social Media 
Marketing e de Criação de Espaços Virtuais 
de Divulgação 

Aquisição de Serviços de Criação de Imagem 
e Fornecimento de Material de Divulgação da 
Oferta Comercial 

Incentivo Contratado/Incentivo Corrigido  

Como resultado do referido no ponto anterior, o incentivo contratado sofreu uma redução, passando de 

€ para 89.057,50€, conforme demonstra o mapa apresentado de seguida: 

Designação Incentivo Contratado

10,874.07 

11,142.74 

3,780.00 

4,200.00 

Desenvolvimento de Plano de Comunicação e Assessoria de Imprensa para a promoção e divulgação 
nos diferentes meios de comunicação social nacionais imprensa escrita "jornais e revistas 

regionais e nacionais; meios online; meios audiovisuais " rádios e canais de televisão), promovendo a 
publicação de diferentes notícias, reportagens e entrevistas nos mais variados ângulos (económico, 

15,750.00 

Criação, desenvolvimento e dinamização permanente de perfis nas diferentes redes sociais a 
Google+") 

6,650.00 

Criação de menu de conteúdos, programação informática e alojamento de website específico para o 
5,775.00 

tradução para Inglês e Espanhol, para website e 
1,942.50 

Criação, arranjo gráfico e artes finais para impressão em formato digital de imagem/logótipo para 
tivas aplicações em cartaz/mupie + bandeirola + folheto  

3,500.00 

base de site + página de facebook  2,520.00 

Flyers no formato 10 x 20 cms, em papel couché 115 grms, impressão frente e verso em quadricromia  4,900.00 

no formato 1.20 x 1.75 mts, impressão frente em quadricromia  1,540.00 

face no formato 1.00 x 0.50 mts, impressão em Quadricromia 9,660.00 

7,000.00 

8,820.00 

 98,054.31 

Procedimentos de Contratação 

Procedimento Seleção Fornecedor Contratado 

Ajuste Directo CIDOT ESTÚDIO DE COMUNICAÇÃO 

Ajuste Directo CIDOT ESTÚDIO DE COMUNICAÇÃO 
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incentivo contratado sofreu uma redução, passando de 

Incentivo Contratado Incentivo Corrigido 

7,612.66 

7,800.74 

2,646.28 

2,940.32  

15,750.00  

6,650.00  

5,775.00  

1,942.50  

3,500.00  

2,520.00  

4,900.00  

1,540.00  

9,660.00  

7,000.00  

8,820.00  

89,057.50 

Valor 

37,100.00 

15,400.00 



 

 

 

 

 

 

 

Investimento Procedimento Sele

Aquisição de Serviços de Social Media 
Marketing e de Criação de Espaços Virtuais 
de Divulgação 

Aquisição de Serviços de Criação de Imagem 
e Fornecimento de Material de Divulgação da 
Oferta Comercial 

3.3.4. Investimento Elegível Corrigido

 Designação

Técnico de Projeto 

Técnico de Projeto 

Custos com promoção e divulgação do Projeto 

Divulgação e disseminação de resultados 

Desenvolvimento de Plano de Comunicação e Assessoria de Imprensa para a promoção e divulgação 
do Projeto nos diferentes meios de comunicação social nacionais imprensa escrita "jornais e revistas 
regionais e nacionais; meios online; meios audiovisuais " rádios e canais de televisão), promovendo a 
publicação de diferentes notícias, reportagens e entrevistas 
turístico, gastronómico, cultural, comercial, histórico) 

Criação, desenvolvimento e dinamização permanente de perfis nas diferentes redes sociais a 
determinar (Facebook, Youtube, Instagram, Google+")

Criação de menu de conteúdos, programação informática e alojamento de website específico para o 
Projeto   

Redação de conteúdos em português e respetiva tradução para Inglês e Espanhol, para website
aplicação a criar  

Criação, arranjo gráfico e artes finais para impressão em formato digital de imagem/logótipo para 
marca e respetivas aplicações em cartaz/mupie + bandeirola + folheto 

Criação, arranjo gráfico e artes finais para layouts-base de site + página de facebook 

Flyers no formato 10 x 20 cms, em papel couché 115 grms, impressão frente e verso em quadricromia 

Mupies no formato 1.20 x 1.75 mts, impressão frente em quadricromia 

Bandeirolas dupla-face no formato 1.00 x 0.50 mts, impressão em Quadricromia

Desenvolvimento de aplicação para smartphone  

Estafeta para entrega de compras ao domicílio 

Total 

*Investimento Elegível Contratado, corrigido em função da redução do nº de empresas

Como pode verificar-se pelo mapa acima apresentado, não foi possível a concretização de alguns dos 

investimentos contratados, tendo outros sido executados por montante inferior. Na origem deste

estiveram diversos fatores, que passamos a enumerar:

Procedimento Seleção Fornecedor Contratado 

Ajuste Directo CIDOT ESTÚDIO DE COMUNICAÇÃO 

Ajuste Directo CIDOT ESTÚDIO DE COMUNICAÇÃO 

Total 

Elegível Corrigido/Investimento Elegível Executado

Designação 
Investimento Elegível 

Corrigido* 

10,875.23 

11,143.92 

3,780.40 

4,200.45 

Desenvolvimento de Plano de Comunicação e Assessoria de Imprensa para a promoção e divulgação 
to nos diferentes meios de comunicação social nacionais imprensa escrita "jornais e revistas 

regionais e nacionais; meios online; meios audiovisuais " rádios e canais de televisão), promovendo a 
publicação de diferentes notícias, reportagens e entrevistas nos mais variados ângulos (económico, 

22,500.00 

Criação, desenvolvimento e dinamização permanente de perfis nas diferentes redes sociais a 
Google+") 

9,500.00 

Criação de menu de conteúdos, programação informática e alojamento de website específico para o 8,250.00 

tiva tradução para Inglês e Espanhol, para website e 2,775.00 

Criação, arranjo gráfico e artes finais para impressão em formato digital de imagem/logótipo para 
tivas aplicações em cartaz/mupie + bandeirola + folheto  

5,000.00 

base de site + página de facebook  3,600.00 

Flyers no formato 10 x 20 cms, em papel couché 115 grms, impressão frente e verso em quadricromia  7,000.00 

mts, impressão frente em quadricromia  2,200.00 

face no formato 1.00 x 0.50 mts, impressão em Quadricromia 13,800.00 

10,000.00 

12,600.00 

 127,225.00 

rrigido em função da redução do nº de empresas aderentes 

se pelo mapa acima apresentado, não foi possível a concretização de alguns dos 

investimentos contratados, tendo outros sido executados por montante inferior. Na origem deste

tores, que passamos a enumerar: 
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Valor 

37,100.00 

15,400.00 

52,500.00 

Executado 

Investimento Elegível Investimento Elegível 
Executado 

12,466.72 

15,469.61 

2,063.67 

-------- 

12,000.00 

4,000.00 

8,250.00 

2,850.00 

5,000.00 

3,600.00 

3,000.00 

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 

68,700.00 

se pelo mapa acima apresentado, não foi possível a concretização de alguns dos 

investimentos contratados, tendo outros sido executados por montante inferior. Na origem destes desvios 



 

 

 

 

 

 

 

- A redução do nº de empresas implicou, à partida, uma redução do investimento elegível no valor de

12.852,59€; 

- As dificuldades referidas ao longo do presente documento, nomeadamente a escassez de informação sobre a 

Medida Comércio Investe, na Tipologia Proje

adiantamento e, devido a cortes na despes

geraram dificuldades de tesouraria e atrasos consideráveis na implementação dos investimentos conjuntos;

- O IAFE – Instituto da Empresa encontra

tempo para a implementação dos procedimentos, e que ficou à partida limitado pelas circunstâncias referidas 

no ponto anterior; 

- A dispersão das empresas no perímetro de intervenção bem como a diversidade de 

que acabou por verificar-se, tornou difícil a execução de algumas das medidas previstas em candidatura, 

nomeadamente a contratação de um estafeta para entrega de compras ao domicílio;

- A cooperação institucional, apesar de todas as diligências 

dentro do período limite para a implementação do 

previstos, como sejam a criação e colocação de Bandeirolas e Mupies;

- O investimento no desenvolvimento de uma 

que se verificaram dificuldades na adesão dos comerciantes ao cartão de fidelização, sem o qual esta 

aplicação nada viria a acrescentar aos restantes meios de divulgação concretizados. Dado o cu

desenvolvimento desta aplicação implicava não se encontrou vantagem significativa no seu desenvolvimento 

uma vez que serviria apenas de ferramenta de divulgação já assegurada pelo sítio da internet, página de 

facebook e distribuição de panfletos. 

 - Relativamente aos investimentos executados por valor inferior, resultam do redimensionamento do proje

quer em função da redução do nº de empresas abrangidas, quer em função das dificuldades sentidas ao longo 

do período de implementação.  

 

 

A redução do nº de empresas implicou, à partida, uma redução do investimento elegível no valor de

As dificuldades referidas ao longo do presente documento, nomeadamente a escassez de informação sobre a 

Medida Comércio Investe, na Tipologia Projeto Conjunto, assim como o atraso no pagamento do 1º 

adiantamento e, devido a cortes na despesa apresentada, o não pagamento do 2º adiantamento ao IAFE, 

geraram dificuldades de tesouraria e atrasos consideráveis na implementação dos investimentos conjuntos;

Instituto da Empresa encontra-se sujeito ao regime de contratação pública, regime

tempo para a implementação dos procedimentos, e que ficou à partida limitado pelas circunstâncias referidas 

A dispersão das empresas no perímetro de intervenção bem como a diversidade de 

se, tornou difícil a execução de algumas das medidas previstas em candidatura, 

nomeadamente a contratação de um estafeta para entrega de compras ao domicílio; 

A cooperação institucional, apesar de todas as diligências efetuadas, veio a revelar-se de difícil concretização 

a implementação do projeto, dificultando a execução de alguns dos investimentos 

previstos, como sejam a criação e colocação de Bandeirolas e Mupies; 

O investimento no desenvolvimento de uma aplicação para smartphone não foi concretizado, na medida em 

que se verificaram dificuldades na adesão dos comerciantes ao cartão de fidelização, sem o qual esta 

viria a acrescentar aos restantes meios de divulgação concretizados. Dado o cu

desenvolvimento desta aplicação implicava não se encontrou vantagem significativa no seu desenvolvimento 

que serviria apenas de ferramenta de divulgação já assegurada pelo sítio da internet, página de 

e distribuição de panfletos.  

Relativamente aos investimentos executados por valor inferior, resultam do redimensionamento do proje

quer em função da redução do nº de empresas abrangidas, quer em função das dificuldades sentidas ao longo 
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A redução do nº de empresas implicou, à partida, uma redução do investimento elegível no valor de 

As dificuldades referidas ao longo do presente documento, nomeadamente a escassez de informação sobre a 

to Conjunto, assim como o atraso no pagamento do 1º 

a apresentada, o não pagamento do 2º adiantamento ao IAFE, 

geraram dificuldades de tesouraria e atrasos consideráveis na implementação dos investimentos conjuntos; 

se sujeito ao regime de contratação pública, regime este que exige 

tempo para a implementação dos procedimentos, e que ficou à partida limitado pelas circunstâncias referidas 

A dispersão das empresas no perímetro de intervenção bem como a diversidade de atividades das mesmas, 

se, tornou difícil a execução de algumas das medidas previstas em candidatura, 

se de difícil concretização 

, dificultando a execução de alguns dos investimentos 

aplicação para smartphone não foi concretizado, na medida em 

que se verificaram dificuldades na adesão dos comerciantes ao cartão de fidelização, sem o qual esta 

viria a acrescentar aos restantes meios de divulgação concretizados. Dado o custo que o 

desenvolvimento desta aplicação implicava não se encontrou vantagem significativa no seu desenvolvimento 

que serviria apenas de ferramenta de divulgação já assegurada pelo sítio da internet, página de 

Relativamente aos investimentos executados por valor inferior, resultam do redimensionamento do projeto 

quer em função da redução do nº de empresas abrangidas, quer em função das dificuldades sentidas ao longo 



 

 

 

 

 

 

 

3.3.5. Investimento Elegível Executado

Designação

Técnico de Projeto 

Técnico de Projeto 

Custos com promoção e divulgação do Projeto 

Divulgação e disseminação de resultados 

Desenvolvimento de Plano de Comunicação e Assessoria de Imprensa para a promoção e divulgação 
do Projeto nos diferentes meios de comunicação social nacionais imprensa escrita "jornais e revistas 
regionais e nacionais; meios online; meios audiovisuais " rádios e canais de televisão), promovendo a 
publicação de diferentes notícias, reportagens e entrevistas 
turístico, gastronómico, cultural, comercial, histórico) 

Criação, desenvolvimento e dinamização permanente de perfis nas diferentes redes sociais a 
determinar (Facebook, Youtube, Instagram, Google+")

Criação de menu de conteúdos, programação informática e alojamento de website específico para o 
Projeto   

Redação de conteúdos em português e respetiva tradução para Inglês e Espanhol, para website
aplicação a criar  

Criação, arranjo gráfico e artes finais para impressão em formato digital de imagem/logótipo para marca 
e respetivas aplicações em cartaz/mupie + bandeirola + folheto 

Criação, arranjo gráfico e artes finais para layouts-base de site + página de facebook 

Flyers no formato 10 x 20 cms, em papel couché 115 grms, impressão frente e verso em quadricromia 

Mupies no formato 1.20 x 1.75 mts, impressão frente em quadricromia 

Bandeirolas dupla-face no formato 1.00 x 0.50 mts, impressão em Quadricromia

Desenvolvimento de aplicação para smartphone  

Estafeta para entrega de compras ao domicílio 

Total

3.4. Calendarização dos Investimentos

Em virtude dos constrangimentos, que foram sendo referidos

projecto, bem como da escassez de informação ou resposta tardia por parte do IAPMEI às questões 

colocadas, a que se somaram atrasos no processamento do 1º e 2º adiantamentos de incentivo, com 

consequências na tesouraria dos intervenientes

investimentos, não foi possível a concretização 

Executado/Incentivo Executado 

Designação 
Investimento Elegível 

Executado  

12,466.72 

15,469.61 

2,063.67 

-------- 

Desenvolvimento de Plano de Comunicação e Assessoria de Imprensa para a promoção e divulgação 
to nos diferentes meios de comunicação social nacionais imprensa escrita "jornais e revistas 

regionais e nacionais; meios online; meios audiovisuais " rádios e canais de televisão), promovendo a 
publicação de diferentes notícias, reportagens e entrevistas nos mais variados ângulos (económico, 

12,000.00 

Criação, desenvolvimento e dinamização permanente de perfis nas diferentes redes sociais a 
Google+") 

4,000.00 

Criação de menu de conteúdos, programação informática e alojamento de website específico para o 
8,250.00 

tiva tradução para Inglês e Espanhol, para website e 
2,850.00 

Criação, arranjo gráfico e artes finais para impressão em formato digital de imagem/logótipo para marca 
tivas aplicações em cartaz/mupie + bandeirola + folheto  

5,000.00 

base de site + página de facebook  3,600.00 

Flyers no formato 10 x 20 cms, em papel couché 115 grms, impressão frente e verso em quadricromia  3,000.00 

mts, impressão frente em quadricromia  -------- 

face no formato 1.00 x 0.50 mts, impressão em Quadricromia -------- 

-------- 

-------- 

Total 68,700.00 

dos Investimentos 

que foram sendo referidos, ao longo do período de implementação do 

projecto, bem como da escassez de informação ou resposta tardia por parte do IAPMEI às questões 

colocadas, a que se somaram atrasos no processamento do 1º e 2º adiantamentos de incentivo, com 

aria dos intervenientes e que criaram dificuldades na implementação dos 

i possível a concretização nos prazos estabelecidos. 
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Investimento Elegível 
Incentivo Executado 
(limitado – Alínea e) do 

nº 1 do artº 14º da 
Portaria 236/2013) 

8,726.70 

10,828.73 

1,444.57 

-------- 

8,400.00 

2,800.00 

5,775.00 

1,995.00 

3,500.00 

2,520.00 

2,100.00 

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 

48,090.00 

ao longo do período de implementação do 

projecto, bem como da escassez de informação ou resposta tardia por parte do IAPMEI às questões 

colocadas, a que se somaram atrasos no processamento do 1º e 2º adiantamentos de incentivo, com 

dificuldades na implementação dos 



 

 

 

 

 

 

 

Tendo sido contratada a data de 13/03/2015 para a conclusão dos investimentos individuais e 

a concretização dos investimentos comuns, o IAFE solicitou 

prorrogação daquele prazo pelo período de 3 meses, ou seja, até 13/06/2015 e 12/12/2015, respectivamente, 

tendo em conta o disposto no nº 3 do artº 24º d

boa execução.  

Sendo as datas limite para conclusão dos investimentos, 13/06/2015 no caso das empresas aderentes e 

12/12/2015 no caso do IAFE, o IAPMEI comunicou em 12/06/2015 que, atento às solicitações e 

constrangimentos relatados pelas diversas estruturas associativas

prorrogação do prazo de conclusão dos Projetos Conjuntos de Modernização Comercial da fase de 2013, por 

um período de 6 meses, para as empresas aderentes e para as associações, nomeadamente 

previsto na alínea i) do nº 1 do artigo 12º e ao prazo previsto na alínea c) do nº2 da do artigo 14º, para efeito da 

atribuição do prémio de boa execução.

Considerando esta comunicação, a data limite para a execução das despesas e entrega do pedido de 

pagamento final passou a ser 13 de dezembro de 2015 no caso das empresas aderentes e 13/06/2016 no caso 

da associação.  

No caso das empresas aderentes aquele prazo foi efectivamente cumprido, com a conclusão dos 

investimentos e submissão do pedido de pagamento fin

Entretanto, o IAPMEI comunicou em 13/06/2016 via email

consciente de que os atrasos decorridos nos pagamentos intercalares prejudicaram a execução atempada dos 

investimentos e de que dificilmente os projetos estariam concluídos a tempo de ser submetido o Pedido de

Pagamento Final até 13/06/2016, conforme estabelecido na comunicação 12/06/2015. Aliás, no dia 2 de Junho 

não era sequer possível criar o pedido de pagamento por se encontrar em análise o pedido de pagamento final 

referente aos investimentos individuais. 

prorrogações de prazo, o IAPMEI garantiu que assim que existisse autorização, seria comunicado um 

calendário e os procedimentos para o encerramento e submissão dos pedidos de pagamento final, qu

em conta os atrasos decorridos. 

Na ausência dessa comunicação, contactámos o IAPMEI em 17 de Novembro, que nos informou dever o 

Pedido de pagamento final ser submetido até ao dia 13 de Dezembro de 2016. 

13/03/2015 para a conclusão dos investimentos individuais e 

a concretização dos investimentos comuns, o IAFE solicitou ao IAPMEI, em carta de 15/05/2015, a 

prorrogação daquele prazo pelo período de 3 meses, ou seja, até 13/06/2015 e 12/12/2015, respectivamente, 

tendo em conta o disposto no nº 3 do artº 24º da Portaria 236/2013, sem prejuízo da atribuição do prémio de 

Sendo as datas limite para conclusão dos investimentos, 13/06/2015 no caso das empresas aderentes e 

12/12/2015 no caso do IAFE, o IAPMEI comunicou em 12/06/2015 que, atento às solicitações e 

constrangimentos relatados pelas diversas estruturas associativas deliberou, a título excecional, conceder uma 

prorrogação do prazo de conclusão dos Projetos Conjuntos de Modernização Comercial da fase de 2013, por 

um período de 6 meses, para as empresas aderentes e para as associações, nomeadamente 

isto na alínea i) do nº 1 do artigo 12º e ao prazo previsto na alínea c) do nº2 da do artigo 14º, para efeito da 

atribuição do prémio de boa execução. 

Considerando esta comunicação, a data limite para a execução das despesas e entrega do pedido de 

o final passou a ser 13 de dezembro de 2015 no caso das empresas aderentes e 13/06/2016 no caso 

No caso das empresas aderentes aquele prazo foi efectivamente cumprido, com a conclusão dos 

investimentos e submissão do pedido de pagamento final em  11/12/2015.  

Entretanto, o IAPMEI comunicou em 13/06/2016 via email e em 14/06/2016 via consola do cliente, estar 

consciente de que os atrasos decorridos nos pagamentos intercalares prejudicaram a execução atempada dos 

investimentos e de que dificilmente os projetos estariam concluídos a tempo de ser submetido o Pedido de

Pagamento Final até 13/06/2016, conforme estabelecido na comunicação 12/06/2015. Aliás, no dia 2 de Junho 

não era sequer possível criar o pedido de pagamento por se encontrar em análise o pedido de pagamento final 

referente aos investimentos individuais. Deste modo e considerando nessa altura extemporâneo autorizar 

prorrogações de prazo, o IAPMEI garantiu que assim que existisse autorização, seria comunicado um 

calendário e os procedimentos para o encerramento e submissão dos pedidos de pagamento final, qu

Na ausência dessa comunicação, contactámos o IAPMEI em 17 de Novembro, que nos informou dever o 

Pedido de pagamento final ser submetido até ao dia 13 de Dezembro de 2016.  
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13/03/2015 para a conclusão dos investimentos individuais e 12/09/2015 para 

ao IAPMEI, em carta de 15/05/2015, a 

prorrogação daquele prazo pelo período de 3 meses, ou seja, até 13/06/2015 e 12/12/2015, respectivamente, 

a Portaria 236/2013, sem prejuízo da atribuição do prémio de 

Sendo as datas limite para conclusão dos investimentos, 13/06/2015 no caso das empresas aderentes e 

12/12/2015 no caso do IAFE, o IAPMEI comunicou em 12/06/2015 que, atento às solicitações e 

deliberou, a título excecional, conceder uma 

prorrogação do prazo de conclusão dos Projetos Conjuntos de Modernização Comercial da fase de 2013, por 

um período de 6 meses, para as empresas aderentes e para as associações, nomeadamente quanto ao prazo 

isto na alínea i) do nº 1 do artigo 12º e ao prazo previsto na alínea c) do nº2 da do artigo 14º, para efeito da 

Considerando esta comunicação, a data limite para a execução das despesas e entrega do pedido de 

o final passou a ser 13 de dezembro de 2015 no caso das empresas aderentes e 13/06/2016 no caso 

No caso das empresas aderentes aquele prazo foi efectivamente cumprido, com a conclusão dos 

e em 14/06/2016 via consola do cliente, estar 

consciente de que os atrasos decorridos nos pagamentos intercalares prejudicaram a execução atempada dos 

investimentos e de que dificilmente os projetos estariam concluídos a tempo de ser submetido o Pedido de 

Pagamento Final até 13/06/2016, conforme estabelecido na comunicação 12/06/2015. Aliás, no dia 2 de Junho 

não era sequer possível criar o pedido de pagamento por se encontrar em análise o pedido de pagamento final 

Deste modo e considerando nessa altura extemporâneo autorizar 

prorrogações de prazo, o IAPMEI garantiu que assim que existisse autorização, seria comunicado um 

calendário e os procedimentos para o encerramento e submissão dos pedidos de pagamento final, que teriam 

Na ausência dessa comunicação, contactámos o IAPMEI em 17 de Novembro, que nos informou dever o 



 

 

 

 

 

 

 

Tendo concluído os investimentos em data an

submetendo o Pedido de Saldo Final em 13/12/2016.

3.5. Decisão de Certificação de Despesa/ Pagamento/ Encerramento

Em 30/05/2018 foi disponibilizada na consola do cliente do sítio do IAPMEI a decisão final decorrente da 

análise do pedido de pagamento final que será, nos seus aspetos mais relevantes, explicitada neste ponto. 

3.5.1. Investimento Elegível Executado/Investimento El

Da verificação física e documental efetuada pelo IAPMEI, 

despesa elegível: 

 Machado Joalheiro, S.A. - Não fo

no estabelecimento na altura da verificaç

Não foi considerada elegível despesa no montante de 6.057,72

 

 Graça & Soares, Lda. – Empresa considerada não elegível por não ter sido possível verificar 

execução dos investimentos aquando da verificação física, determinando a inelegibilidade dos 

correspondentes investimentos, no valor de 44.460,00

 

 Maria de Fátima Gil Pinto Ferreira Marques 

correspondente a investimento não enquadrável no disposto no art.º 6º da Portaria 236/2013. Esta 

correção não teve impacto em termos de incentivo

correspondente ao limite de 20.000,00

 

 Célia Faria, Unipessoal, Lda.

correspondente a investimen

 
 Equação do Tempo – Relojoaria, Lda. 

verificou que o incentivo desta empresa não poderia ser superior a 18.637,74

elegível foi limitada em função daquele valor. 

Tendo concluído os investimentos em data anterior a 13/06/2016, o IAFE acatou a recomendação do IAPMEI, 

submetendo o Pedido de Saldo Final em 13/12/2016.  

Decisão de Certificação de Despesa/ Pagamento/ Encerramento

30/05/2018 foi disponibilizada na consola do cliente do sítio do IAPMEI a decisão final decorrente da 

final que será, nos seus aspetos mais relevantes, explicitada neste ponto. 

Investimento Elegível Executado/Investimento Elegível Corrigido

efetuada pelo IAPMEI, resultaram os seguintes ajustamentos ao nível da 

Não foi considerada elegível a despesa com 2 POS por não 

no estabelecimento na altura da verificação física, cujo valor ascende a 1.550,00

Não foi considerada elegível despesa no montante de 6.057,72€, por ter sido contabilizada em gastos.

Empresa considerada não elegível por não ter sido possível verificar 

os investimentos aquando da verificação física, determinando a inelegibilidade dos 

correspondentes investimentos, no valor de 44.460,00€.   

erreira Marques – A despesa elegível foi corrigida 

correspondente a investimento não enquadrável no disposto no art.º 6º da Portaria 236/2013. Esta 

correção não teve impacto em termos de incentivo já que, ainda assim, o investi

limite de 20.000,00€ por empresa conforme nº 1 do Art.º 14º da mesma portaria. 

Célia Faria, Unipessoal, Lda. - A despesa elegível foi corrigida no 

correspondente a investimento não enquadrável no disposto no art.º 6º da Portaria 236/2013.

Relojoaria, Lda. – Efetuado o registo e a validação de minimis, o IAPMEI 

verificou que o incentivo desta empresa não poderia ser superior a 18.637,74

elegível foi limitada em função daquele valor.  
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terior a 13/06/2016, o IAFE acatou a recomendação do IAPMEI, 

 

30/05/2018 foi disponibilizada na consola do cliente do sítio do IAPMEI a decisão final decorrente da 

final que será, nos seus aspetos mais relevantes, explicitada neste ponto.  

egível Corrigido 

resultaram os seguintes ajustamentos ao nível da 

2 POS por não se encontrarem 

, cujo valor ascende a 1.550,00€. 

€, por ter sido contabilizada em gastos. 

Empresa considerada não elegível por não ter sido possível verificar a 

os investimentos aquando da verificação física, determinando a inelegibilidade dos 

A despesa elegível foi corrigida no montante de 404,50€ 

correspondente a investimento não enquadrável no disposto no art.º 6º da Portaria 236/2013. Esta 

já que, ainda assim, o investimento ultrapassou o 

º 1 do Art.º 14º da mesma portaria.  

no montante de 313,77€ 

to não enquadrável no disposto no art.º 6º da Portaria 236/2013. 

Efetuado o registo e a validação de minimis, o IAPMEI 

verificou que o incentivo desta empresa não poderia ser superior a 18.637,74€, pelo que a despesa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Despesas Comuns - Não foi considerada elegível despesa no montante de 461,80

considerada não enquadrável.

 

3.5.1.1. Investimentos Individuais/Distribuíveis 

Apresenta-se de seguida o mapa de despesas 

Empresa 

António Santos & Ca., Lda. 

BV Trading, Lda. 

Célia Faria, Unipessoal, Lda. 

Centro Óptico Boa Imagem, S.A. 

Cunha Terroso & Cª, Lda 

Equação do Tempo - Relojoaria, Lda. 

Farmácia Sá da Bandeira, S.A. 

Graça & Soares, Lda. 

Guilherme Silva & Gomes, Sucessores, Lda. 

Ideiatex - Representações Têxteis, Lda. 

Machado - Joalheiro, S.A. 

Maria de Fátima Gil Pinto Ferreira Marques 

M Ratangy, Lda. 

Óptica do Bolhão - Comércio de Artigos de Óptica, Lda.

Plurisensatez - Lda. 

Quadrimóvel - Comércio e Indústria de Quadros, Lda. 

Reis, Costa & Pinho, Lda. 

Renato & Filhos - Produtos Regionais Portugueses, Lda.

Rodrigo da Silva Lobo, Lda. 

Sociedade de Papelaria e Coloniais, Lda. 

URBANSAK, LDA. 

Total 

 

 

 

Não foi considerada elegível despesa no montante de 461,80

considerada não enquadrável. 

Investimentos Individuais/Distribuíveis  

se de seguida o mapa de despesas elegíveis executas/corrigidas conforme decisão final.

Investimento 
Elegível Executado 

Investimento 
Elegível Corrigido – 

Decisão Final  

41,052.71 41,052.71 

45,138.55 45,138.55 

10,934.85 10,621.04 

56,026.60 56,026.60 

9,490.00 9,490.00 

41,792.40 41,417.20 

45,329.97 45,329.97 

44,460.00 -------- 

38,900.00 38,900.00 

25,971.90 25,971.90 

42,671.37 35,063.65 

48,145.64 47,741.14 

44,400.00 44,400.00 

Comércio de Artigos de Óptica, Lda. 9,684.58 9,684.58 

13,674.39 13,674.39 

 30,736.00 30,736.00 

23,076.50 23,076.50 

Produtos Regionais Portugueses, Lda. 31,110.50 31,110.50 

22,909.48 22,909.48 

43,949.99 43,949.99 

44,500.00 44,500.00 

713,955.43 660,794.20 
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Não foi considerada elegível despesa no montante de 461,80€, por ter sido 

corrigidas conforme decisão final. 



 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.2. Investimentos Comuns

Para além das já referidas reduções

elegível no montante de 1.428,57€, nos termos do disposto na alínea e) do n

236/2013, de 24 de Julho e em resultado da inelegibilidade da empresa Graça & Soares, Lda.

Apresenta-se de seguida o mapa de despesas eleg

 Designação

Técnico de Projeto 

Técnico de Projeto 

Custos com promoção e divulgação do Projeto 

Divulgação e disseminação de resultados 

Desenvolvimento de Plano de Comunicação e Assessoria de Imprensa para a promoção e divulgação 
do Projeto nos diferentes meios de comunicação social nacionais imprensa escrita "jornais e revistas 
regionais e nacionais; meios online; meios audiovisuais " rádios e canais de televisão), promovendo a 
publicação de diferentes notícias, reportagens e entrevistas no
turístico, gastronómico, cultural, comercial, histórico) 

Criação, desenvolvimento e dinamização permanente de perfis nas diferentes redes sociais a 
determinar (Facebook, Youtube, Instagram, Google+")

Criação de menu de conteúdos, programação informática e alojamento de website específico para o 
Projeto  

Redação de conteúdos em português e respetiva tradução para Inglês e Espanhol, para website
aplicação a criar  

Criação, arranjo gráfico e artes finais para impressão em formato digital de imagem/logótipo para marca 
e respetivas aplicações em cartaz/mupie + bandeirola + folheto 

Criação, arranjo gráfico e artes finais para layouts-base de site + página de facebook 

Flyers no formato 10 x 20 cms, em papel couché 115 grms, impressão frente e verso em quadricromia 

Mupies no formato 1.20 x 1.75 mts, impressão frente em quadricromia 

Bandeirolas dupla-face no formato 1.00 x 0.50 mts, impressão em Quadricromia

Desenvolvimento de aplicação para smartphone  

Estafeta para entrega de compras ao domicílio 

Total

 

 

Investimentos Comuns 

reduções ao nível das despesas comuns, acresce uma redução do investimento 

€, nos termos do disposto na alínea e) do nº 1 do artº 14º da Portaria 

236/2013, de 24 de Julho e em resultado da inelegibilidade da empresa Graça & Soares, Lda.

se de seguida o mapa de despesas elegíveis executas/corrigidas conforme decisão 

Designação 
Investimento Elegível 

Executado  

12,466.72 

15,469.61 

2,063.67 

-------- 

Desenvolvimento de Plano de Comunicação e Assessoria de Imprensa para a promoção e divulgação 
nos diferentes meios de comunicação social nacionais imprensa escrita "jornais e revistas 

regionais e nacionais; meios online; meios audiovisuais " rádios e canais de televisão), promovendo a 
publicação de diferentes notícias, reportagens e entrevistas nos mais variados ângulos (económico, 

12,000.00 

Criação, desenvolvimento e dinamização permanente de perfis nas diferentes redes sociais a 
determinar (Facebook, Youtube, Instagram, Google+") 

4,000.00 

Criação de menu de conteúdos, programação informática e alojamento de website específico para o 
8,250.00 

tiva tradução para Inglês e Espanhol, para website e 
2,850.00 

Criação, arranjo gráfico e artes finais para impressão em formato digital de imagem/logótipo para marca 
tivas aplicações em cartaz/mupie + bandeirola + folheto  

5,000.00 

base de site + página de facebook  3,600.00 

Flyers no formato 10 x 20 cms, em papel couché 115 grms, impressão frente e verso em quadricromia  3,000.00 

mts, impressão frente em quadricromia  -------- 

face no formato 1.00 x 0.50 mts, impressão em Quadricromia -------- 

-------- 

-------- 

Total 68,700.00 
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ao nível das despesas comuns, acresce uma redução do investimento 

º 1 do artº 14º da Portaria 

236/2013, de 24 de Julho e em resultado da inelegibilidade da empresa Graça & Soares, Lda. 

corrigidas conforme decisão final. 

Investimento Elegível 
Investimento Elegível 
Corrigido – Decisão 

Final 

11,873.07 

14,732.96 

1,965.40 

-------- 

12,000.00 

4,000.00 

8,250.00 

2,850.00 

5,000.00 

3,600.00 

3,000.00 

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 

67,271.43 



 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. Incentivo Executado/Incentivo Corrigido

Das correções ao investimento elegível constantes da decisão final e atrás referidas, decorrentes da 

verificação física e documental efetuada pelo IAPMEI, resulta 

investimentos individuais/distribuíveis e aos inv

3.5.2.1. Investimentos Individuais/Distribuíveis

Empresa 

António Santos & Ca., Lda. 

BV Trading, Lda. 

Célia Faria, Unipessoal, Lda. 

Centro Óptico Boa Imagem, S.A. 

Cunha Terroso & Cª, Lda 

Equação do Tempo - Relojoaria, Lda. 

Farmácia Sá da Bandeira, S.A. 

Graça & Soares, Lda. 

Guilherme Silva & Gomes, Sucessores, Lda. 

Ideiatex - Representações Têxteis, Lda. 

Machado - Joalheiro, S.A. 

Maria de Fátima Gil Pinto Ferreira Marques 

M Ratangy, Lda. 

Óptica do Bolhão - Comércio de Artigos de Óptica, Lda.

Plurisensatez - Lda. 

Quadrimóvel - Comércio e Indústria de Quadros, Lda. 

Reis, Costa & Pinho, Lda. 

Renato & Filhos - Produtos Regionais Portugueses, Lda.

Rodrigo da Silva Lobo, Lda. 

Sociedade de Papelaria e Coloniais, Lda. 

URBANSAK, LDA. 

Total 

 

 

 

Incentivo Executado/Incentivo Corrigido 

Das correções ao investimento elegível constantes da decisão final e atrás referidas, decorrentes da 

verificação física e documental efetuada pelo IAPMEI, resulta uma redução do incentivo correspondente aos 

investimentos individuais/distribuíveis e aos investimentos comuns.  

Investimentos Individuais/Distribuíveis 

Incentivo 
Executado  

Incentivo Corrigido 
– Decisão Final 

18,473.72 18,473.72 

20,000.00 20,000.00 

4,920.68 4,779.47 

20,000.00 20,000.00 

4,270.50 4,270.50 

18,806.58 18,637.74 

20,000.00 20,000.00 

20,000.00 -------- 

17,505.00 17,505.00 

11,687.36 11,687.36 

19,202.12 15,778.64 

20,000.00 20,000.00 

19,980.00 19,980.00 

Comércio de Artigos de Óptica, Lda. 4,358.06 4,358.06 

6,153.48 6,153.47 

 13,831.20 13,831.20 

10,384.43 10,384.43 

Produtos Regionais Portugueses, Lda. 13,999.73 13,999.73 

10,309.27 10,309.27 

19,777.50 19,777.50 

20,000.00 20,000.00 

313,659.60 289,926.09 
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Das correções ao investimento elegível constantes da decisão final e atrás referidas, decorrentes da 

a redução do incentivo correspondente aos 



 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.2. Investimentos Comuns

Designação

Técnico de Projeto 

Técnico de Projeto 

Custos com promoção e divulgação do Projeto 

Divulgação e disseminação de resultados 

Desenvolvimento de Plano de Comunicação e Assessoria de Imprensa para a promoção e divulgação 
do Projeto nos diferentes meios de comunicação social nacionais imprensa escrita "jornais e revistas 
regionais e nacionais; meios online; meios audiovisuais " rádios e canais de televisão), promovendo a 
publicação de diferentes notícias, reportagens e entrevistas no
turístico, gastronómico, cultural, comercial, histórico) 

Criação, desenvolvimento e dinamização permanente de perfis nas diferentes redes sociais a 
determinar (Facebook, Youtube, Instagram, Google+")

Criação de menu de conteúdos, programação informática e alojamento de website específico para o 
Projeto 

Redação de conteúdos em português e respetiva tradução para Inglês e Espanhol, para website
aplicação a criar  

Criação, arranjo gráfico e artes finais para impressão em formato digital de imagem/logótipo para marca 
e respetivas aplicações em cartaz/mupie + bandeirola + folheto 

Criação, arranjo gráfico e artes finais para layouts-base de site + página de facebook 

Flyers no formato 10 x 20 cms, em papel couché 115 grms, impressão frente e verso em quadricromia 

Mupies no formato 1.20 x 1.75 mts, impressão frente em quadricromia 

Bandeirolas dupla-face no formato 1.00 x 0.50 mts, impressão em Quadricromia

Desenvolvimento de aplicação para smartphone  

Estafeta para entrega de compras ao domicílio 

Total

3.5.3. Prémio de Boa Execução

Em fase de decisão final e tendo em conta o cumprimento cumulativo das condições referidas no nº 2 do art.º 

14º da Portaria nº 236/2013, de 24 de Julho

majoração de 10% e 15%, do incentivo apurado para as empresas aderentes e para a associação, 

respetivamente. No que concerne à associação (despesas comuns) foi apurado em fase decisão final um 

montante de 7.063,50€ correspondente a prémio de boa execução.

Investimentos Comuns 

Designação Incentivo Executado

8,726.70 

10,828.73 

1,444.57 

-------- 

Desenvolvimento de Plano de Comunicação e Assessoria de Imprensa para a promoção e divulgação 
nos diferentes meios de comunicação social nacionais imprensa escrita "jornais e revistas 

regionais e nacionais; meios online; meios audiovisuais " rádios e canais de televisão), promovendo a 
publicação de diferentes notícias, reportagens e entrevistas nos mais variados ângulos (económico, 

8,400.00 

Criação, desenvolvimento e dinamização permanente de perfis nas diferentes redes sociais a 
determinar (Facebook, Youtube, Instagram, Google+") 

2,800.00 

Criação de menu de conteúdos, programação informática e alojamento de website específico para o 
5,775.00 

tiva tradução para Inglês e Espanhol, para website e 
1,995.00 

Criação, arranjo gráfico e artes finais para impressão em formato digital de imagem/logótipo para marca 
tivas aplicações em cartaz/mupie + bandeirola + folheto  

3,500.00 

base de site + página de facebook  2,520.00 

Flyers no formato 10 x 20 cms, em papel couché 115 grms, impressão frente e verso em quadricromia  2,100.00 

mts, impressão frente em quadricromia  -------- 

face no formato 1.00 x 0.50 mts, impressão em Quadricromia -------- 

-------- 

-------- 

Total 48,090.00 

Execução 

Em fase de decisão final e tendo em conta o cumprimento cumulativo das condições referidas no nº 2 do art.º 

14º da Portaria nº 236/2013, de 24 de Julho, foi apurado um prémio de boa execução correspondente a uma 

majoração de 10% e 15%, do incentivo apurado para as empresas aderentes e para a associação, 

No que concerne à associação (despesas comuns) foi apurado em fase decisão final um 

pondente a prémio de boa execução. 
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Executado 

Incentivo Executado 
Corrigido – Decisão 

Final 
 

8,311.15 

10,313.07 

1,375.78 

-------- 

8,400.00 

2,800.00 

5,775.00 

1,995.00 

3,500.00 

2,520.00 

2,100.00 

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 

47,090.00 

Em fase de decisão final e tendo em conta o cumprimento cumulativo das condições referidas no nº 2 do art.º 

boa execução correspondente a uma 

majoração de 10% e 15%, do incentivo apurado para as empresas aderentes e para a associação, 

No que concerne à associação (despesas comuns) foi apurado em fase decisão final um 



 

 

 

 

 

 

 

No quadro apresentado de seguida são indicados os valores do prémio de boa execução apurado para cada 

uma das empresas aderentes:  

Empresa 

António Santos & Ca., Lda. 

BV Trading, Lda. 

Célia Faria, Unipessoal, Lda. 

Centro Óptico Boa Imagem, S.A. 

Cunha Terroso & Cª, Lda 

Equação do Tempo - Relojoaria, Lda. 

Farmácia Sá da Bandeira, S.A. 

Graça & Soares, Lda. 

Guilherme Silva & Gomes, Sucessores, Lda. 

Ideiatex - Representações Têxteis, Lda. 

Machado - Joalheiro, S.A. 

Maria de Fátima Gil Pinto Ferreira Marques 

M Ratangy, Lda. 

Óptica do Bolhão - Comércio de Artigos de Óptica, Lda.

Plurisensatez - Lda. 

Quadrimóvel - Comércio e Indústria de Quadros, Lda. 

Reis, Costa & Pinho, Lda. 

Renato & Filhos - Produtos Regionais Portugueses, Lda.

Rodrigo da Silva Lobo, Lda. 

Sociedade de Papelaria e Coloniais, Lda. 

URBANSAK, LDA. 

Total 

 

 

 

 

apresentado de seguida são indicados os valores do prémio de boa execução apurado para cada 

Incentivo 
Corrigido – 
Decisão Final 

Prémio de Boa 
Execução (10%)- 
Decisão Final 

18,473.72 1,847.37 

20,000.00 2,000.00 

4,779.47 477.95 

20,000.00 2,000.00 

4,270.50 427.05 

18,637.74 1,863.77 

20,000.00 2,000.00 

0 0.00 

17,505.00 1,750.50 

11,687.36 1,168.74 

15,778.64 1,577.86 

20,000.00 2,000.00 

19,980.00 1,998.00 

Comércio de Artigos de Óptica, Lda. 4,358.06 435.81 

6,153.47 615.35 

 13,831.20 1,383.12 

10,384.43 1,038.44 

Produtos Regionais Portugueses, Lda. 13,999.73 1,399.97 

10,309.27 1,030.93 

19,777.50 1,977.75 

20,000.00 2,000.00 

289,926.09 28,992.61 
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apresentado de seguida são indicados os valores do prémio de boa execução apurado para cada 



 

 

 

 

 

 

 

4. Saldo Global do Projeto 

4.1. Despesa Elegível  

Despesa Elegível  

Empresas Aderentes 

Associação 

Total 

4.2. Incentivo  

Incentivo 

Empresas Aderentes 

Associação 

Total 

4.3. Prémio de Boa Execução 

Prémio de Boa Execução 

Empresas Aderentes 

Associação 

Total 

 

 

 

 

 

Aprovada Contratada Executada 

786,925.40 773,500.32 713,955.43 

140,077.59 140,077.59 68,700.00 

927,002.99 913,577.91 782,655.43 

Aprovado Contratado Executado 

354,116.42 325,918.65 313,659.60 

98,054.31 98,054.31 48,090.00 

452,170.73 423,972.96 361.749,60 

 Aprovado 

35,411.64 

14,708.14 

50,119.78 
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Corrigida – Decisão 
Final 

660,794.20 

67,271.43 

728,065.63 

Corrigido – Decisão 
Final 

289,926.09 

47,090.00 

337,016.09 

Apurado - Decisão Final 

28,992.61 

7,063.50 

36,056.11 



 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusões 

A escassez de informação relativamente às regr

conjunto, que se verificaram desde a aprovação, ditaram o atraso 

de incentivo, condicionando a implementação das a

IAFE.   

Os referidos atrasos e indefinições, para além de gerarem incerteza junto das empresas aderentes, originaram 

dificuldades no cumprimento dos prazos de execução contratados, por conta das dificuldades de tesouraria 

que quer aquelas quer o IAFE acabaram por sentir. 

Em resultado do exposto, não foi possível a execução de

investimentos comuns, sendo que neste último caso as dificuldades foram acrescidas na medida em que não 

houve lugar a processamento de incentivo correspondente ao 2º adiantamento.

Conhecida a decisão final, as empresas 

Joalheiro, S.A., que viu reduzido o montante das despesas elegíveis, entenderam apresentar uma contestação, 

que o IAFE encaminhou para o IAPMEI em 13/06/2018 e 14/06/2018. Até à data do presente relatório não

conhecida qualquer decisão relativamente às referidas contestações. 

Apesar das dificuldades sentidas ao longo do período de implementaç

final, conclui-se que a persistência do IAFE no sentido da boa execução do pro

tendo em conta os bons resultados alcançados.

 

relativamente às regras de funcionamento do programa na vertente proje

conjunto, que se verificaram desde a aprovação, ditaram o atraso no processamento do 1º e 2º 

a implementação das ações previstas quer pelas empresas aderentes quer pelo 

Os referidos atrasos e indefinições, para além de gerarem incerteza junto das empresas aderentes, originaram 

culdades no cumprimento dos prazos de execução contratados, por conta das dificuldades de tesouraria 

que quer aquelas quer o IAFE acabaram por sentir.  

não foi possível a execução de alguns investimentos individuais e 

investimentos comuns, sendo que neste último caso as dificuldades foram acrescidas na medida em que não 

houve lugar a processamento de incentivo correspondente ao 2º adiantamento. 

Conhecida a decisão final, as empresas Graça & Soares, Lda., considerada não elegível 

, que viu reduzido o montante das despesas elegíveis, entenderam apresentar uma contestação, 

que o IAFE encaminhou para o IAPMEI em 13/06/2018 e 14/06/2018. Até à data do presente relatório não

conhecida qualquer decisão relativamente às referidas contestações.  

Apesar das dificuldades sentidas ao longo do período de implementação e considerando a já emitida decisão 

se que a persistência do IAFE no sentido da boa execução do projeto se revelou compensadora 

tendo em conta os bons resultados alcançados. 

31 

o do programa na vertente projeto 

no processamento do 1º e 2º adiantamentos 

ções previstas quer pelas empresas aderentes quer pelo 

Os referidos atrasos e indefinições, para além de gerarem incerteza junto das empresas aderentes, originaram 

culdades no cumprimento dos prazos de execução contratados, por conta das dificuldades de tesouraria 

alguns investimentos individuais e de parte dos 

investimentos comuns, sendo que neste último caso as dificuldades foram acrescidas na medida em que não 

considerada não elegível e Machado - 

, que viu reduzido o montante das despesas elegíveis, entenderam apresentar uma contestação, 

que o IAFE encaminhou para o IAPMEI em 13/06/2018 e 14/06/2018. Até à data do presente relatório não é 

ão e considerando a já emitida decisão 

jeto se revelou compensadora 


