GESTÃO DA EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA
| FICHA DE PROJETO |

Designação do projeto | FatorC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária
Código do projeto | LISBOA-06-4740-FSE-000206
Objetivo principal | Gestão da Execução da Estratégia de Desenvolvimento Local de Base
Comunitária
Região de intervenção | Área Metropolitana de Lisboa – Cascais – Alcabideche e São
Domingos de Rana
Entidade beneficiária | TESE – Associação para o Desenvolvimento
Data de aprovação | 09-07-2020
Data de início | 03-07-2019
Data de conclusão | 30-06-2022
Custo total elegível | 336 078,43 €

Apoio financeiro da União Europeia | FSE 168 039,215 €
Apoio financeiro público nacional/regional |168 039,215 €
FatorC é um programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) que visa estimular
a coesão social e económica em Alcabideche e São Domingos de Rana.
Através de uma abordagem centrada num território, pretende-se criar ligações estreitas ao
tecido social, económico e institucional de cada território. As entidades são convidadas a criar e
gerir a Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL), através da participação no Grupo de Ação
Local(GAL), onde são adotadas e definidas medidas para estimular e desenvolver a economia,
de forma a melhorar as condições de vida das populações no território intervencionado. Esta é
a característica mais distintiva do DLBC.
Ao FatorC foi atribuído um fundo, proveniente do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE), para a execução da EDL. Até ao final de 2020,
o FatorC é responsável pela gestão de 2.5M€ com o objetivo de responder às necessidades
evidenciadas nas freguesias de Alcabideche e São Domingos de Rana, sob o compromisso de
valorização dos recursos endógenos do território.
Estas necessidades evidenciadas resultaram na identificação de dois problemas:
A. Elevada taxa de desemprego da população
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B. Percursos educativos e formativos incompletos que reproduzem desigualdades de
oportunidades
Para aumentar o número de empregados e de jovens com percursos educativos e formativos
completos definiu-se a EDL assente em três objetivos estratégicos:
1 . Promover iniciativas de mercado de base local que gerem emprego e autoemprego
– Apoiando projetos inovadores que apresentem modelos de negócio assentes nas vantagens
competitivas de Alcabideche e SDR
2 . Contribuir para a promoção da igualdade de oportunidades no acesso ao emprego
– Reforçando as condições de acesso a emprego e à criação do autoemprego de grupos
vulneráveis

Assim, a TESE enquanto entidade gestora do FatorC é responsável por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Preparação e organização de reuniões coletivas do Grupo de Ação Local (GAL)
Preparação e organização de reuniões de Comissão Executiva (CE)
Preparação e elaboração dos Avisos de Candidaturas às oportunidades de
financiamento de projetos
Preparação de sessões de esclarecimento e workshops para os novos instrumentos
de financiamento de projetos
Análise de candidaturas às oportunidades de financiamento de projetos
Acompanhamento e monitorização dos projetos aprovados
Comunicação e divulgação da EDL
Avaliação da implementação da Estratégia de Desenvolvimento Local de Base
Comunitária
Formação dos elementos da Equipa Técnica Local
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ANIMAÇÃO TERRITORIAL

| FICHA DE PROJETO |

Designação do projeto | FatorC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária
Código do projeto | LISBOA-09-6177-FEDER-000046
Objetivo principal Animação da Estratégia de Desenvolvimento Local
Região de intervenção | Área Metropolitana de Lisboa – Cascais – Alcabideche e São
Domingos de Rana
Entidade beneficiária | TESE – Associação para o Desenvolvimento
Data de aprovação | 22-08-2019
Data de início | 01-06-2019
Data de conclusão | 28-04-2022
Custo total elegível | 15 308,78 €

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 15 308,78 €
FatorC é um programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) que visa estimular
a coesão social e económica em Alcabideche e São Domingos de Rana.
Através de uma abordagem centrada num território, pretende-se criar ligações estreitas ao
tecido social, económico e institucional de cada território. As entidades são convidadas a criar e
gerir a Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL), através da participação no Grupo de Ação
Local(GAL), onde são adotadas e definidas medidas para estimular e desenvolver a economia,
de forma a melhorar as condições de vida das populações no território intervencionado. Esta é
a característica mais distintiva do DLBC.
Ao FatorC foi atribuído um fundo, proveniente do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE), para a execução da EDL. Até ao final de 2020,
o FatorC é responsável pela gestão de 2.5M€ com o objetivo de responder às necessidades
evidenciadas nas freguesias de Alcabideche e São Domingos de Rana, sob o compromisso de
valorização dos recursos endógenos do território.
Estas necessidades evidenciadas resultaram na identificação de dois problemas:
A. Elevada taxa de desemprego da população
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B. Percursos educativos e formativos incompletos que reproduzem desigualdades de
oportunidades
Para aumentar o número de empregados e de jovens com percursos educativos e formativos
completos definiu-se a EDL assente em três objetivos estratégicos:
1 . Promover iniciativas de mercado de base local que gerem emprego e autoemprego
– Apoiando projetos inovadores que apresentem modelos de negócio assentes nas vantagens
competitivas de Alcabideche e SDR
2 . Contribuir para a promoção da igualdade de oportunidades no acesso ao emprego
– Reforçando as condições de acesso a emprego e à criação do autoemprego de grupos
vulneráveis
3 . Criar oportunidades que facilitem a transição dos jovens para a vida ativa
– Garantindo o desenvolvimento de competências transversais – mobilizadoras de
conhecimento, capacidades e atitudes – junto dos jovens da comunidade escolar.

A operação visa a prossecução dos objetivos específicos e dos resultados contratualizados no
âmbito do FatorC, através da dinamização, gestão e divulgação da EDL nas freguesias de
Alcabideche e de São Domingos de Rana. Inclui um seminário empresarial, cinco sessões de
matching oferta e procura do mercado de trabalho, bem como a divulgação e comunicação no
território de forma a assegurar o envolvimento dos atores locais.
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MEIOS E AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE PROJETOS E INVESTIMENTOS
REALIZADOS COM OS APOIOS DOS FEEI – PORTUGAL 2020

| FICHA DE PROJETO |

Designação do projeto | Impacto dos FEEI nos projetos apoiados pelo FatorC
Código do projeto | POAT-01-6177-FEDER-000191
Objetivo principal | Divulgação de projetos e investimentos realizados com os apoios dos FEEI
- Portugal 2020
Região de intervenção | Área Metropolitana de Lisboa – Cascais – Alcabideche e São
Domingos de Rana
Entidade beneficiária | TESE – Associação para o Desenvolvimento
Data de aprovação | 18-05-2022
Data de início | 01-07-2022
Data de conclusão | 31-12-2022
Custo total elegível | 24.995,96€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 19.995,96€

FatorC é um programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) que visa estimular
a coesão social e económica em Alcabideche e São Domingos de Rana.
A operação visa a implementação de 3 ações de divulgação do impacto do FatorC:
• Ação 1 - Relato fotográfico do impacto do FatorC – consiste na reportagem fotográfica
aos projetos dos beneficiários do FatorC, onde se dará destaque à equipa, aos parceiros,
aos equipamentos do projeto, ao local onde decorrem as atividades da organização e à
comunicação do apoio dos fundos associados ao respetivo projeto (FSE/FEDER). Esta
reportagem dará origem à campanha de comunicação “FatorC na Estrada”.
• Ação 2 - Produção de um livro de testemunhos dos seus beneficiários (físico e digital)
– o livro incluirá fotografias dos projetos, bem como os testemunhos dos promotores
sobre o que destacaram como mais importante no projeto e apoio dos fundos, que
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impacto está a ter/teve no negócio/organização a linha de financiamento do FatorC,
evidenciando as metas atingidas (postos de trabalho criados, parcerias estabelecidas,
equipamento adquiridos).
•

Ação 3 - Evento FatorC CONECTA – consiste na criação e organização de um evento que
incluirá momentos distintos: conferências, exposição de produtos e serviços dos
promotores dos projetos acompanhados pelo FatorC, apresentação por empresários de
novas ideias de negócios, partilha de testemunhos e experiências, boas práticas dos
projetos, vídeo booth com mensagens chave dos participantes, entrega de livros aos
beneficiários do FatorC, workshops temáticos, criação de rede/networking entre
beneficiários, financiadores, parceiros locais e comunidade. Este evento será
publicitado na imprensa, site e redes sociais. Durante o evento será efetuado um vídeo
com os vários momentos, serão tiradas fotografias no auditório e restantes espaços
onde decorrerem as ações mencionadas. Através da captação de vídeo e imagens, serão
elaboradas publicações e divulgadas, ao longo de vários dias seguintes ao evento.
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