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JORNAL DA REGIÃO DE CASCAIS 

 

OCS: Jornal da Região de Cascais 

 

Âmbito: Cascais 
Meio: Impresso | Página 17 
Tiragem: 20000 
Valorização: 300€ 
Data: 30|11|2017 

 

FUNDOS COMUNITÁRIOS PARA CRIAÇÃO DE EMPREGO (C/IMAGEM) 
 

Fundos comunitários para criação de emprego Estimular o empreendedorismo e a criação de 

emprego em Alcabideche e São Domingos de Rana é o principal objectivo do Programa de 

Desenvolvimento Local de Base Comunitária – FatorC que vai ser lançado esta quarta-feira, dia 

29, a partir das 17h00, nas instalações da Agência DNA, em Alcabideche. 

 

O Programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) – FatorC vai contar com um 

investimento de fundos comunitários de cerca de 2,5 milhões de euros e, segundo a entidade 

gestora, a TESE-Associação para o Desenvolvimento, “visa estimular a coesão social e económica 

de Alcabideche e São Domingos de Rana”, através do aumento do número de empregados e 

jovens com percursos educativos e formativos completos, como forma de quebrar o ciclo de 

pobreza. 

 

Este programa é constituído por 45 entidades parceiras, sobretudo ligadas ao concelho de 

Cascais, que constituíram um Grupo de Acção Local, com base numa estratégia de 

desenvolvimento local até 2020.  

 

O factor diferenciador deste programa é o capital financeiro que disponibiliza, o envolvimento 

da comunidade na gestão e a coesão que pretende promover.  

 

“Pretende-se que o FatorC funcione como uma cunha para o sucesso e que seja uma 

discriminação positiva no acesso a oportunidades junto de populações tradicionalmente 

desfavorecida”, frisa a TESE.  

 

A cerimónia desta quarta-feira será presidida pelo presidente da Câmara de Cascais, Carlos 

Carreiras, e tem como propósito a apresentação do FatorC, bem como a divulgação das 

oportunidades do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E).  

Os destinatários deste incentivo são micro e pequenas empresas, sendo elegíveis quaisquer 

entidades dos sectores público, privado e da economia social.  

 

As operações financiadas devem enquadrar-se em projectos de criação, expansão ou 

modernização de micro e pequenas empresas, sob o compromisso da criação líquida de postos 

de trabalho.  



 
 
 

___________________________________________________________FatorC_____________ 

 

O programa financia projectos até ao montante global de 200 mil euros, num período máximo 

de três anos.  

 

Os projectos locais apresentados serão alvo de avaliação pela entidade gestora do FatorC, a TESE 

- Associação para o Desenvolvimento, e aprovados pelos responsáveis da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT).  

 

As candidaturas ao SI2E estão abertas até ao dia 16 de Fevereiro de 2018.  

 

 

Imagem: Logótipo FatorC 
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AGÊNCIA LUSA 

 

OCS: Agência Lusa 

 

Âmbito: Nacional 
Meio: Online 
URL:  
Valorização:  
Data: 28|11|2017 

 

CASCAIS LANÇA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL PARA 

ALCABIDECHE E SÃO DOMINGOS DE RANA 
 

Cascais, Lisboa, 28 nov (Lusa) - A Câmara de Cascais vai apresentar, na quarta-feira, um 

programa de desenvolvimento local de base comunitária para Alcabideche e São Domingos de 

Rana, que visa estimular a coesão social e económica naquelas freguesias. 

 

O FatorC prevê, segundo a autarquia, a criação de mais emprego e que os jovens tenham 

percursos educativos e formativos completos. 

 

"O fator diferenciador deste programa é o capital financeiro que disponibiliza, o envolvimento 

da comunidade na gestão e a coesão que pretende promover. Pretende-se que o FatorC 

funcione como uma cunha para o sucesso e que seja uma discriminação positiva no acesso a 

oportunidades junto de populações tradicionalmente desfavorecidas", lê-se em comunicado.  

 

A este programa será atribuído um fundo de 2,5 milhões de euros para a execução da estratégia 

de desenvolvimento local definida com base nas necessidades identificadas nas duas freguesias.  

 

"O FatorC assume-se como o programa que visa consolidar e aumentar a rede de parceiros 

existente para um desenvolvimento territorial até ao ano de 2020", acrescenta a Câmara de 

Cascais. 

 

A apresentação do programa está marcada para quarta-feira, às 17:00, e na ocasião será 

também divulgada uma "oportunidade de financiamento Sistema de Incentivos ao 

Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E)". 

 

"O SI2E é um incentivo não reembolsável gerido pelo Grupo de Ação Local do FatorC que visa 

estimular o empreendedorismo e a criação de emprego em Alcabideche e São Domingos de 

Rana", esclarece a autarquia. 

 

Os destinatários deste incentivo são as micro e pequenas empresas, dos setores público, privado 

e da economia social. 

 

Os projetos financiados serão aqueles que têm em vista a criação, expansão ou modernização 

de micro e pequenas empresas que se comprometam à criação de mais postos de trabalho.  

 



 
 
 

___________________________________________________________FatorC_____________ 

O SI2E irá financiar projetos até ao montante global de 200 mil euros, num período máximo de 

três anos. 

 

Os projetos locais apresentados serão alvo de avaliação pela entidade gestora do FatorC - TESE 

- Associação para o Desenvolvimento - e aprovados pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT). 

 

As candidaturas estão abertas até ao dia 16 de fevereiro de 2018. 
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

 

OCS: Diário de Notícias 

 

Âmbito: Nacional 
Meio: Online 
URL: Diário de Notícias 
Valorização: 4 985€ 
Data: 28|11|2017 

 

CASCAIS LANÇA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL PARA 

ALCABIDECHE E SÃO DOMINGOS DE RANA 
 

A Câmara de Cascais vai apresentar, na quarta-feira, um programa de desenvolvimento local de 

base comunitária para Alcabideche e São Domingos de Rana, que visa estimular a coesão social 

e económica naquelas freguesias. 

 

O FatorC prevê, segundo a autarquia, a criação de mais emprego e que os jovens tenham 

percursos educativos e formativos completos. 

 

"O fator diferenciador deste programa é o capital financeiro que disponibiliza, o envolvimento 

da comunidade na gestão e a coesão que pretende promover. Pretende-se que o FatorC 

funcione como uma cunha para o sucesso e que seja uma discriminação positiva no acesso a 

oportunidades junto de populações tradicionalmente desfavorecidas", lê-se em comunicado.  

 

A este programa será atribuído um fundo de 2,5 milhões de euros para a execução da estratégia 

de desenvolvimento local definida com base nas necessidades identificadas nas duas freguesias.  

 

"O FatorC assume-se como o programa que visa consolidar e aumentar a rede de parceiros 

existente para um desenvolvimento territorial até ao ano de 2020", acrescenta a Câmara de 

Cascais. 

 

A apresentação do programa está marcada para quarta-feira, às 17:00, e na ocasião será 

também divulgada uma "oportunidade de financiamento Sistema de Incentivos ao 

Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E)". 

 

"O SI2E é um incentivo não reembolsável gerido pelo Grupo de Ação Local do FatorC que visa 

estimular o empreendedorismo e a criação de emprego em Alcabideche e São Domingos de 

Rana", esclarece a autarquia. 

 

Os destinatários deste incentivo são as micro e pequenas empresas, dos setores público, privado 

e da economia social. 

 

Os projetos financiados serão aqueles que têm em vista a criação, expansão ou modernização 

de micro e pequenas empresas que se comprometam à criação de mais postos de trabalho.  

 

https://www.dn.pt/lusa/interior/cascais-lanca-programa-de-desenvolvimento-local-para-alcabideche-e-sao-domingos-de-rana-8949505.html


 
 
 

___________________________________________________________FatorC_____________ 

O SI2E irá financiar projetos até ao montante global de 200 mil euros, num período máximo de 

três anos. 

 

Os projetos locais apresentados serão alvo de avaliação pela entidade gestora do FatorC - TESE 

- Associação para o Desenvolvimento - e aprovados pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT). 

 

As candidaturas estão abertas até ao dia 16 de fevereiro de 2018.  
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O JOGO 

 

OCS: O Jogo 

 

Âmbito: Nacional 
Meio: Online 
URL: O Jogo 
Valorização: 5 813€ 
Data: 28|11|2017 

 

CASCAIS LANÇA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL PARA 

ALCABIDECHE E SÃO DOMINGOS DE RANA 
 

A Câmara de Cascais vai apresentar, na quarta-feira, um programa de desenvolvimento local de 

base comunitária para Alcabideche e São Domingos de Rana, que visa estimular a coesão social 

e económica naquelas freguesias. 

 

O FatorC prevê, segundo a autarquia, a criação de mais emprego e que os jovens tenham 

percursos educativos e formativos completos. 

 

"O fator diferenciador deste programa é o capital financeiro que disponibiliza, o envolvimento 

da comunidade na gestão e a coesão que pretende promover. Pretende-se que o FatorC 

funcione como uma cunha para o sucesso e que seja uma discriminação positiva no acesso a 

oportunidades junto de populações tradicionalmente desfavorecidas", lê-se em comunicado.  

 

A este programa será atribuído um fundo de 2,5 milhões de euros para a execução da estratégia 

de desenvolvimento local definida com base nas necessidades identificadas nas duas freguesias.  

 

"O FatorC assume-se como o programa que visa consolidar e aumentar a rede de parceiros 

existente para um desenvolvimento territorial até ao ano de 2020", acrescenta a Câmara de 

Cascais.  

 

A apresentação do programa está marcada para quarta-feira, às 17:00, e na ocasião será 

também divulgada uma "oportunidade de financiamento Sistema de Incentivos ao 

Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E)". 

 

"O SI2E é um incentivo não reembolsável gerido pelo Grupo de Ação Local do FatorC que visa 

estimular o empreendedorismo e a criação de emprego em Alcabideche e São Domingos de 

Rana", esclarece a autarquia. 

 

Os destinatários deste incentivo são as micro e pequenas empresas, dos setores público, privado 

e da economia social. 

 

Os projetos financiados serão aqueles que têm em vista a criação, expansão ou modernização 

de micro e pequenas empresas que se comprometam à criação de mais postos de trabalho. 

 

https://www.ojogo.pt/extra/lusa/interior/cascais-lanca-programa-de-desenvolvimento-local-para-alcabideche-e-sao-domingos-de-rana-8949508.html


 
 
 

___________________________________________________________FatorC_____________ 

O SI2E irá financiar projetos até ao montante global de 200 mil euros, num período máximo de 

três anos. 

 

Os projetos locais apresentados serão alvo de avaliação pela entidade gestora do FatorC - TESE 

- Associação para o Desenvolvimento - e aprovados pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT). 

 

As candidaturas estão abertas até ao dia 16 de fevereiro de 2018.  
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JORNAL DE NOTÍCIAS 

 

OCS: Jornal de Notícias 

 

Âmbito: Nacional 
Meio: Online 
URL: Jornal de Notícias 
Valorização: 15 697€ 
Data: 28|11|2017 

 

CASCAIS LANÇA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL PARA 

ALCABIDECHE E SÃO DOMINGOS DE RANA 
 

A Câmara de Cascais vai apresentar, na quarta-feira, um programa de desenvolvimento local de 

base comunitária para Alcabideche e São Domingos de Rana, que visa estimular a coesão social 

e económica naquelas freguesias. 

 

O FatorC prevê, segundo a autarquia, a criação de mais emprego e que os jovens tenham 

percursos educativos e formativos completos. 

 

"O fator diferenciador deste programa é o capital financeiro que disponibiliza, o envolvimento 

da comunidade na gestão e a coesão que pretende promover. Pretende-se que o FatorC 

funcione como uma cunha para o sucesso e que seja uma discriminação positiva no acesso a 

oportunidades junto de populações tradicionalmente desfavorecidas", lê-se em comunicado.  

 

A este programa será atribuído um fundo de 2,5 milhões de euros para a execução da estratégia 

de desenvolvimento local definida com base nas necessidades identificadas nas duas freguesias.  

 

"O FatorC assume-se como o programa que visa consolidar e aumentar a rede de parceiros 

existente para um desenvolvimento territorial até ao ano de 2020", acrescenta a Câmara de 

Cascais.  

 

A apresentação do programa está marcada para quarta-feira, às 17:00, e na ocasião será 

também divulgada uma "oportunidade de financiamento Sistema de Incentivos ao 

Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E)". 

 

"O SI2E é um incentivo não reembolsável gerido pelo Grupo de Ação Local do FatorC que visa 

estimular o empreendedorismo e a criação de emprego em Alcabideche e São Domingos de 

Rana", esclarece a autarquia. 

 

Os destinatários deste incentivo são as micro e pequenas empresas, dos setores público, privado 

e da economia social. 

 

Os projetos financiados serão aqueles que têm em vista a criação, expansão ou modernização 

de micro e pequenas empresas que se comprometam à criação de mais postos de trabalho. 

 

https://www.jn.pt/lusa/interior/cascais-lanca-programa-de-desenvolvimento-local-para-alcabideche-e-sao-domingos-de-rana-8949507.html


 
 
 

___________________________________________________________FatorC_____________ 

O SI2E irá financiar projetos até ao montante global de 200 mil euros, num período máximo de 

três anos. 

 

Os projetos locais apresentados serão alvo de avaliação pela entidade gestora do FatorC - TESE 

- Associação para o Desenvolvimento - e aprovados pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT). 

 

As candidaturas estão abertas até ao dia 16 de fevereiro de 2018. 
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TSF 

 

OCS: TSF 

 

Âmbito: Nacional 
Meio: Online 
URL: TSF 
Valorização: 1 016€ 
Data: 28|11|2017 

 

CASCAIS LANÇA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL PARA 

ALCABIDECHE E SÃO DOMINGOS DE RANA 
 

A Câmara de Cascais vai apresentar, na quarta-feira, um programa de desenvolvimento local de 

base comunitária para Alcabideche e São Domingos de Rana, que visa estimular a coesão social 

e económica naquelas freguesias. 

 

O FatorC prevê, segundo a autarquia, a criação de mais emprego e que os jovens tenham 

percursos educativos e formativos completos. 

 

"O fator diferenciador deste programa é o capital financeiro que disponibiliza, o envolvimento 

da comunidade na gestão e a coesão que pretende promover. Pretende-se que o FatorC 

funcione como uma cunha para o sucesso e que seja uma discriminação positiva no acesso a 

oportunidades junto de populações tradicionalmente desfavorecidas", lê-se em comunicado.  

 

A este programa será atribuído um fundo de 2,5 milhões de euros para a execução da estratégia 

de desenvolvimento local definida com base nas necessidades identificadas nas duas freguesias.  

 

"O FatorC assume-se como o programa que visa consolidar e aumentar a rede de parceiros 

existente para um desenvolvimento territorial até ao ano de 2020", acrescenta a Câmara de 

Cascais.  

 

A apresentação do programa está marcada para quarta-feira, às 17:00, e na ocasião será 

também divulgada uma "oportunidade de financiamento Sistema de Incentivos ao 

Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E)". 

 

"O SI2E é um incentivo não reembolsável gerido pelo Grupo de Ação Local do FatorC que visa 

estimular o empreendedorismo e a criação de emprego em Alcabideche e São Domingos de 

Rana", esclarece a autarquia. 

 

Os destinatários deste incentivo são as micro e pequenas empresas, dos setores público, privado 

e da economia social. 

 

Os projetos financiados serão aqueles que têm em vista a criação, expansão ou modernização 

de micro e pequenas empresas que se comprometam à criação de mais postos de trabalho. 

 

https://www.tsf.pt/lusa/interior/cascais-lanca-programa-de-desenvolvimento-local-para-alcabideche-e-sao-domingos-de-rana-8949506.html


 
 
 

___________________________________________________________FatorC_____________ 

O SI2E irá financiar projetos até ao montante global de 200 mil euros, num período máximo de 

três anos. 

 

Os projetos locais apresentados serão alvo de avaliação pela entidade gestora do FatorC - TESE 

- Associação para o Desenvolvimento - e aprovados pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT). 

 

As candidaturas estão abertas até ao dia 16 de fevereiro de 2018. 
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JORNAL COSTA DO SOL 

 

OCS: Jornal da Região de Cascais  
Âmbito: Regional 
Meio: Impresso | Página 8 
Tiragem:  
Valorização: 196€ 
Data: 22|11|2017 

 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL CHEGA A CASCAIS 
 

“Estimular a coesão social e económica em Alcabideche e São Domingos de Rana através do 

aumento do número de empregados e de jovens com percursos educativos e formativos 

completos” é um dos objetivos do programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária 

(DLBC) – FatorC Este programa vai ser apresentado no próximo dia 29 de novembro, às 17h00m, 

durante o evento de participação pública na Agência DNA, em Alcabideche, que incluirá a 

divulgação da oportunidade de financiamento Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e 

ao Emprego (SI2E). 

 

Segundo os responsáveis, “o programa distingue-se pelo capital financeiro que disponibiliza, o 

envolvimento da comunidade na gestão e a coesão que pretende promover”. 

 

E acrescentam: “pretende-se que o FatorC funcione como uma cunha para o sucesso e que seja 

uma discriminação positiva no acesso a oportunidades junto de populações tradicionalmente 

desfavorecidas”. 

 

Ao FatorC é atribuído um fundo de dois milhões e meio de euros para a execução da estratégia 

de desenvolvimento local definida com base nas necessidades identificadas nas duas freguesias. 

 

Consolidar e aumentar a rede de parceiros existente para um desenvolvimento territorial até ao 

ano de 2020 são outros dos objetivos da iniciativa. 

 

Já o SI2E é um incentivo não reembolsável gerido pelo Grupo de Ação Local do FatorC que visa 

estimular o empreendedorismo e a criação de emprego em Alcabideche e São Domingos de 

Rana. 

 

Os destinatários deste incentivo são as micro e pequenas empresas. Neste âmbito, são elegíveis 

quaisquer entidades dos setores público, privado e da economia social. 

 

As operações financiadas devem enquadrar-se em projetos de criação, expansão ou 

modernização de micro e pequenas empresas, sob o compromisso da criação líquida de postos 

de trabalho. 

  

O SI2E financia projetos até ao montante global de 200.000€ duzentos mil euros, num período 

máximo de três anos. 



 
 
 

___________________________________________________________FatorC_____________ 

 

Os projetos locais apresentados serão alvo de avaliação pela entidade gestora do FatorC – TESE 

- Associação para o Desenvolvimento – e aprovados pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT). As candidaturas ao SI2E estão abertas 

até ao dia 16 de fevereiro de 2018. 

 

O FatorC é um programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária, numa abordagem 

assente numa lógica de proximidade e coesão das comunidades. 

 

Com recurso a atividades de dinamização do território e à disponibilização de financiamento 

para projetos com impacto direto em Alcabideche e São Domingos de Rana, o FatorC visa 

promover o aumento do número de empregados e de jovens com percursos formativos 

completos. 

 

CAPA 

ALCABIDECHE E SÃO DOMINGOS DE RANA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL CHEGA A 

CASCAIS O FatorC prevê a atribuição de um fundo de dois milhões e meio de euros para a 

execução de estratégias de desenvolvimento ao nível local. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS 

 

OCS: Câmara Municipal de Cascais  
Âmbito: Regional 
Meio: Online 
URL: CMCascais 
Valorização: 
Data: 28|11|2017 

 

FATORC CHEGA A CASCAIS E LANÇA SI2E 

 

Financiamento estimula desenvolvimento económico-social para Alcabideche e São Domingos 

de Rana. O programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) – FatorC – vai ser 

lançado no dia 29 de novembro, às 17.00 horas, durante o evento de participação pública na 

Agência DNA, em Alcabideche, no concelho de Cascais.  

O evento será presidido pelo presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, e tem 
como propósito a apresentação do FatorC, bem como a divulgação da oportunidade de 
financiamento Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E). 

O FatorC é um DLBC que visa estimular a coesão social e económica em Alcabideche e São 
Domingos de Rana através do aumento do número de empregados e de jovens com percursos 
educativos e formativos completos. 

O fator diferenciador deste programa é o capital financeiro que disponibiliza, o envolvimento da 
comunidade na gestão e a coesão que pretende promover. Pretende-se que o FatorC funcione 
como uma cunha para o sucesso e que seja uma discriminação positiva no acesso a 
oportunidades junto de populações tradicionalmente desfavorecidas. 

Ao FatorC é atribuído um fundo de 2,5M € (dois milhões e meio de euros), para a execução da 
estratégia de desenvolvimento local definida com base nas necessidades identificadas nas duas 
freguesias. 

O FatorC assume-se como o programa que visa consolidar e aumentar a rede de parceiros 
existente para um desenvolvimento territorial até ao ano de 2020. 

O SI2E é um incentivo não reembolsável gerido pelo Grupo de Ação Local do FatorC que visa 
estimular o empreendedorismo e a criação de emprego em Alcabideche e São Domingos de 
Rana. 

Os destinatários deste incentivo são as micro e pequenas empresas. São elegíveis quaisquer 
entidades dos setores público, privado e da economia social. 

As operações financiadas devem enquadrar-se em projetos de criação, expansão ou 
modernização de micro e pequenas empresas, sob o compromisso da criação líquida de postos 
de trabalho. 

O SI2E financia projetos até ao montante global de 200.000€ (duzentos mil euros) num período 
máximo de três anos. 

https://www.cascais.pt/noticia/fatorc-chega-cascais-e-lanca-si2e


 
 
 

___________________________________________________________FatorC_____________ 

Os projetos locais apresentados serão alvo de avaliação pela entidade gestora do FatorC – TESE 
- Associação para o Desenvolvimento – e aprovados pela Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT). 

As candidaturas ao SI2E estão abertas até ao dia 16 de fevereiro de 2018. 

Sobre o FactorC | É um programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária – uma 
abordagem assente numa lógica de proximidade e coesão das comunidades. Com recurso a 
atividades de dinamização do território e à disponibilização de financiamento para projetos com 
impacto direto em Alcabideche e São Domingos de Rana, o FatorC visa promover o aumento do 
número de empregados e de jovens com percursos formativos completos. 

Inscreva-se AQUI 

Imagem: Logótipo do FatorC 

 

VÍDEO DO EVENTO (YOUTUBE) 

 

Canal Cascais  

Published on Nov 29, 2017 

O FatorC é um programa de desenvolvimento local de base comunitária. Foi criado e vai ser 

gerido por 45 entidades de Alcabideche e S. Domingos de Rana. Com um fundo de 2,46 

milhões de euros. Vai ser agora disponibilizado para iniciativas empresariais desenvolvidas 

nestes locais.  

  

https://goo.gl/forms/iMbgWnA0O0chb7NR2
https://www.youtube.com/channel/UCMP3f-l2VKJ2aoYjoTUKAUw
https://www.youtube.com/user/GeracaoCCascais
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JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA 

 

OCS: Junta de Freguesia de São Domingos de Rana  
Âmbito: Regional 
Meio: Online 
URL: JFSDR 
Valorização: 
Data: 24|11|2017 

 

FATORC FINANCIA MICRO E PEQUENAS EMPRESA DA FREGUESIA 

Procurando "contribuir para o aumento no número de pessoas empregadas e no número de 
jovens com percursos educativos e formativos completos, como forma a quebrar a reprodução 
do ciclo de pobreza", o programa de desenvolvimento local de base comunitária FatorC vai ser 
lançado no dia 29 de novembro, às 17 horas, na DNA Cascais. 

Na ocasião, será igualmente divulgada a oportunidade de financiamento SI2E, que apoiará a 
criação e expansão de micro e pequenas empresas até ao valor de duzentos mil euros, a fim de 
"gerar impacto socioeconómico em Alcabideche e São Domingos de Rana". 

Oportunidade de financiamento SI2E 

O SI2E é um incentivo não reembolsável gerido pelo Grupo de Ação Local do FatorC que visa 
estimular o empreendedorismo e a criação de emprego em Alcabideche e São Domingos de 
Rana. 

Os destinatários deste incentivo são as micro e pequenas empresas. São elegíveis quaisquer 
entidades dos setores público, privado e da economia social. 

As operações financiadas devem enquadrar-se em projetos de criação, expansão ou 
modernização de micro e pequenas empresas, sob o compromisso da criação líquida de postos 
de trabalho. 

O SI2E financia projetos até ao montante global de 200.000€ (duzentos mil euros) num período 
máximo de três anos. 

Os projetos locais apresentados serão alvo de avaliação pela entidade gestora do FatorC - TESE 
- Associação para o Desenvolvimento - e aprovados pela Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT). 

As candidaturas ao SI2E estão abertas até ao dia 16 de fevereiro de 2018. 

Caso pretenda assistir ao evento, inscreva-se em: 

https://goo.gl/forms/EtJ6yoFDa5DSGKR12 

Imagem: Convite do lançamento  

http://www.jf-sdrana.pt/comunicacao/noticias/FatorC-financia-micro-e-pequenas-empresas-da-freguesia/1176/
https://goo.gl/forms/EtJ6yoFDa5DSGKR12
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JUNTA DE FREGUESIA DE ALCABIDECHE 

 

OCS: Junta de Freguesia de Alcabideche 

 

Âmbito: Regional 
Meio: Online 
URL: JFAlcabideche 
Valorização: 
Data: 24|11|2017 

 

CONVITE – LANÇAMENTO DO FATORC 

Imagem: Convite do lançamento do FatorC 

  

http://www.jf-alcabideche.pt/index.php/78-noticias-jfa/722-convite-lancamento-do-fatorc
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ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO CONCELHO DE CASCAIS 

 

OCS: Associação Empresarial do Concelho de Cascais 

 

Âmbito: Regional 
Meio: Online 
URL: AECC 
Valorização: 
Data: 28|11|2017 

 

FATORC - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL CHEGA A CASCAIS 

O FatorC prevê a atribuição de um fundo de dois milhões e meio de euros para a execução de 
estratégias de desenvolvimento ao nível local em Alcabideche e S. Domingos de Rana, num total 
de 26 localidades. 

A apresentação do FatorC terá lugar no dia 29 de novembro, às 17h, na DNA Cascais, em 
Alcabideche. 
 
Trata-se de um evento de participação pública, no qual será apresentada a oportunidade de 
financiamento para as empresas, o SI2E - Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao 
Emprego. 
 
O SI2E é um incentivo não reembolsável (fundo perdido) que visa estimular o 
empreendedorismo e a criação de emprego em Alcabideche e São Domingos de Rana. 
 
Os destinatários são as micro e pequenas empresas. As operações financiadas devem 
enquadrar-se em projetos de criação, expansão ou modernização de micro e pequenas 
empresas, sob o compromisso da criação líquida de postos de trabalho. 

As candidaturas estarão abertas até ao dia 16 de fevereiro de 2018. 

Sr. Empresário (a), inscreva-se e venha conhecer os moldes de funcionamento deste apoio. 
»»» Formulário de Inscrição aqui 

Imagem: Logótipo do FatorC 

 

 

http://www.aeccascais.org/conteudo.aspx?lang=pt&id_object=6981&name=FatorC---Programa-de-Desenvolvimento-Local-Chega-ao-Concelho
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ5sldUzvWFgWnA9auf3YT6c0iE6xIXlSfqKWap6N1lMfw0g/viewform?usp=send_form

