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O “FatorC – Alcabideche e São Domingos de Rana” é um 
programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC), 
que iniciou a sua atuação no concelho de Cascais em 2017.
Os DLBC, enquanto instrumento da União Europeia, têm como 
característica mais distintiva o facto de serem constituídos por 
um grupo de entidades do território onde intervêm, o GAL, 
ou Grupo de Ação Local. O FatorC conta atualmente com 
56 parceiros locais – entidades públicas, organizações da 
economia social, empresas privadas. Este trabalho colaborativo, 
com atuações e níveis de envolvimento diferentes, é um 
dos fatores determinantes do sucesso do programa.
Enquanto DLBC, estimula a coesão social e económica 
em Alcabideche e São Domingos de Rana, através do lançamento 
de Avisos de Candidatura (linhas de financiamento) para a criação 
de emprego e de investimento no território, do acompanhamento 
das entidades beneficiárias dos apoios, bem como da dinamização 
territorial através de eventos que promove na comunidade.
O FatorC recebeu mais de 100 candidaturas de empresas 
e organizações locais. Apoia atualmente 38 entidades beneficiárias 
dos apoios dos Fundos Comunitários – Fundo Social Europeu (FSE) 
e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) 
– num total de 3.5 milhões de euros para a criação 
de 96 postos de trabalho e de investimento no território.
O FatorC é também uma rede mobilizadora de entidades 
locais que promove uma cultura de aprendizagem e partilha 
de informação sistemática, contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável do território.

FATORC P
R

O
GRAMA DLBC URBANO

Entidade Gestora



PARCEIROS
INSTITUCIONAIS
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Frederico Pinho de Almeida
Vereador

O Fator C faz 5 anos! E durante estes 5 anos as Juntas de 
Freguesia de Alcabideche e de S. Domingos de Rana, a TESE, 
o Município e muitos dos 56 parceiros do GAL – Grupo de 
Ação Local, tiveram na sua intervenção um foco: promover 
o desenvolvimento local a partir das potencialidades de 
cada território de freguesia, combatendo também as suas 
fragilidades. As empresas e as organizações financiadas têm 
demonstrado que a sua atuação, nas mais diferentes áreas 
da saúde, construção civil, energias renováveis, restauração, 
tecnologias, educação e desporto, fortalece, dinamiza e 
enriquece os territórios e os seus residentes, criando sinergias 
e maior sustentabilidade nos seus negócios e nas suas 
intervenções. Desde o início que a Câmara Municipal de 
Cascais, em conjunto com as duas Juntas de freguesia, se 
tem envolvido contribuindo para as tomadas de decisão, para 
a implementação das ações, bem como financiando linhas 
de apoio a projetos de jovens na comunidade e apoiando 
a organização de eventos do FatorC. As visitas efetuadas a 
cada projeto aprovado têm permitido conhecer melhor as 
empresas e as organizações apoiadas, as suas necessidades 
e o seu potencial para o concelho de Cascais, solidificando a 
relação entre as autarquias e o tecido empresarial e social – 
um fator chave para o desenvolvimento local. Através deste 
Programa conseguimos dinamizar, de forma muito concreta, 
a economia local com a criação de postos de trabalho. Muitos 
parabéns à TESE, entidade gestora, pelo sucesso do FactorC.

CÂMARA MUNICIPAL 
DE CASCAIS
Carlos Carreiras
Presidente da Câmara Municipal de Cascais

Cascais tem no seu ADN a inovação e a resiliência.
Nos últimos anos, passámos por graves crises sociais, 
económicas e sanitárias. No momento em que escrevo 
este testemunho, já sabemos que tempos fáceis não 
se avizinham. Estou certo de que, à semelhança do 
passado, Cascais e a sua comunidade será capaz de 
ultrapassar mais esta adversidade. Não o faremos 
sozinhos, como aliás nunca o fizemos. Olho para trás 
e tenho muito orgulho do que conseguimos juntos.  
É muitas vezes na adversidade, que encontramos as 
melhores respostas. Foi nesse contexto que, há 5 anos, 
tive o privilégio de me cruzar pela primeira vez com 
o Factor C. Encontram desafios e transformam-nos 
em soluções. Promovem a proximidade através 
do diálogo, mas também o desenvolvimento 
e a coesão das comunidades.
Do que acompanhei ao longo destes anos, 
é no trabalho com os jovens que tem estado 
muito do vosso sucesso. É também no trabalho 
em parceria, com dezenas de entidades do concelho, 
que está o segredo do vosso impacto.
Termino como comecei. Cascais tem no seu ADN 
a inovação e a resiliência. Estou certo que assim, 
todos juntos, sairemos de mais um período 
difícil com que nos confrontamos.

PA
RCEIROS INSTITUCIO

NAIS
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JUNTA DE FREGUESIA DE 
S. DOMINGOS DE RANA
Fernando Marques
Presidente da Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana

JUNTA DE FREGUESIA 
DE ALCABIDECHE
José Filipe Ribeiro
Presidente da Junta de Freguesia de Alcabideche

No âmbito das comemorações do 5º aniversário do 
FatorC importa prestar um depoimento referindo os 
aspetos mais marcantes deste projeto. Ao longo destes 
cinco anos, o FatorC permitiu que dezoito empresas 
e/ou organizações já criadas ou a criar na Freguesia 
de Alcabideche pudessem beneficiar de linhas de 
financiamento através do FEDER e FSE ou de apoio 
financeiro através de fundos comunitários.
O FatorC beneficiou sociedades comerciais 
e instituições de natureza social com sede em 
Alcabideche, nas mais diversas áreas de atuação, 
nomeadamente, saúde, construção, consultadoria 
e formação, energias renováveis, restauração, 
sistemas de informação, telecomunicações, 
design e impressão, educação e desporto.
A implementação do conjunto de todos estes projetos 
traduziu-se num investimento de cerca de 1.88 Milhões 
de euros no território de Alcabideche, possibilitando 
a criação de postos de trabalho e criação de 
investimento nas empresas e organizações.
Podemos assim, concluir que, o FatorC é de extrema 
importância para responder às necessidades 
evidenciadas na Freguesia de Alcabideche, 
melhorando as condições de vida da população.

PA
RCEIROS INSTITUCIO

NAIS

É sempre com muito gosto que visito as 
empresas e organizações beneficiárias do 
Factor C e acompanho o desenvolvimento 
que os seus projetos têm.
Estamos atentos à sua evolução e crescimento, 
tendo mesmo criado sinergias e parcerias com 
algumas delas.Privilegiamos o contacto com 
os nossos empreendedores, empresários, 
empresas e valorizamos o trabalho desenvolvido 
pelo FatorC como factor de apoio ao 
crescimento e desenvolvimento do 
tecido empresarial da Freguesia.



PROJETOS
APOIADOS
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SOFIA ALMEIDA
BERNARDO:

SAB COMUNICAR

ALCABIDECHE

Consultoria de imagem e comunicação

“Ao longo do processo senti 
sempre um acompanhamento 
personalizado e capacidade 
de resposta. O FatorC foi 
o espaço e o apoio para 
ajudar a concretizar.”

O FatorC foi a oportunidade 
para criar uma marca, serviços 
e produtos próprios e disponibilizá-
-los ao mercado. Trouxe-me acesso 
a informação de uma forma muito 
concreta e direcionada, facilidade 
de contato, rede e partilha de 
experiências e novas aprendizagens, 
através dos diversos eventos, 
temas e especialistas. Ao longo 
do processo senti sempre um 
acompanhamento personalizado 
e capacidade de resposta. 
O FatorC foi o espaço e o apoio 
para ajudar a concretizar.

MAIS INFORMAÇÃO
www.linktr.ee/sabcomunicar
Linha de financiamento: 
+CO3SO Emprego Urbano

PROJETO APOIADO FATORC
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Comércio online de café e produtos associados

ATITUDE 
EXPEDITA:
EVERYDAY

MANNA

ALCABIDECHE

O FatorC permitiu-nos contratar 
dois recursos fundamentais, algo 
essencial na fase de arranque. 
E isto é meio caminho andado 
para o sucesso, pois deu-nos tempo 
para, com calma, desenvolvermos 
o projeto, permitindo-nos criar 
a massa crítica necessária.
O FatorC tem-nos acompanhado 
com muito interesse e desenvolvido 
diversas iniciativas muito úteis e de 
envolvência para os promotores, 
para além de todo o apoio 
e disponibilidade para ajudar. 
O FatorC tem uma cultura de 
serviço, é um fator de sucesso!

MAIS INFORMAÇÃO
www.everyday-manna.pt
Linha de financiamento: 
+CO3SO Emprego Urbano

“O FatorC tem-nos 
acompanhado com 
muito interesse e 
desenvolvido diversas 
iniciativas muito 
úteis e de envolvência 
para os promotores, 
para além de todo o 
apoio e disponibilidade 
para ajudar.”

PROJETO APOIADO F
AT

O
R

C
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ÁTRIOSÁBIO
SÃO DOMINGOS DE RANA

Construção de edifícios

PROJETO APOIADO FATORC

“Através do FatorC aumentámos 
e consolidámos a nossa equipa 
com mais dois trabalhadores, 
o que nos permitiu organizar as 
tarefas e ampliar a nossa resposta, 
dando-nos perspetivas de futuro.”

Somos uma microempresa 
familiar na área da construção 
civil e remodelações, atualmente 
com oito funcionários. 
Através do FatorC aumentámos 
e consolidámos a nossa equipa 
com mais dois trabalhadores, 
o que nos permitiu organizar as 
tarefas e ampliar a nossa resposta, 
dando-nos perspetivas de futuro. 
Por esse motivo, o FatorC tem sido 
importante e fundamental para 
o crescimento da empresa. 
E, sendo uma empresa familiar, 
pessoalmente, estamos muito 
agradecidos por toda a ajuda.

MAIS INFORMAÇÃO
atrisabio@gmail.com
Linha de financiamento: 
+CO3SO Emprego Urbano
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CLICKVISION 
IT SYSTEM

Consultoria informática | Business intelligence

ALCABIDECHE

O FatorC foi muito importante porque, 
numa altura crítica, conseguimos 
reforçar, expandir e fidelizar a nossa 
equipa. E, assim, estarmos em projetos 
internacionais de uma outra forma.
Por outro lado, com a organização 
e realização dos diversos eventos do 
FatorC, foi possível criarmos sinergias 
com outras empresas e potenciarmos 
este apoio no território.
O FatorC foi uma excelente 
oportunidade que nos permitiu 
olhar para o futuro de uma 
perspetiva diferente.

MAIS INFORMAÇÃO
www.clickvision.pt
Linha de financiamento: 
+CO3SO Emprego Urbano

“Com a organização 
e realização dos 
diversos eventos do 
FatorC, foi possível 
criarmos sinergias 
com outras empresas 
e potenciarmos este 
apoio no território.”

PROJETO APOIADO FATORC



27

CLOUD CHOICE
ALCABIDECHE

Sistemas de informação

PROJETO APOIADO FATORC

“O apoio financeiro 
foi extremamente relevante 
no momento de arranque 
do projeto.”

O apoio financeiro foi 
extremamente relevante no 
momento de arranque do projeto. 
A Cloud Choice já estava no 
mercado desde 2015 mas o apoio 
foi fundamental para o arranque 
da nossa linha de negócio 
de software para gaming. 
O apoio da equipa do FatorC 
foi uma colaboração muito 
positiva, deram muita ajuda 
no processo de forma muito 
dinâmica e colaborativa. 

MAIS INFORMAÇÃO
cloudchoice@hotmail.com
Linha de financiamento: 
+CO3SO Emprego Urbano
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CRIBLEUZIT:
TASCA FIT

Restauração tradicional

ALCABIDECHE

“Tem corrido tudo muito bem, 
com reflexo na melhoria do serviço 
de atendimento aos clientes e no 
volume de vendas do restaurante.”

Em determinado momento sentimos 
que era necessário reforçar a equipa, 
precisávamos desta melhoria e o 
FatorC foi muito importante nesse 
sentido. Foi uma ótima oportunidade.
Tem corrido tudo muito bem, 
com reflexo na melhoria do serviço 
de atendimento aos clientes e no 
volume de vendas do restaurante. 
Para além de termos criado dois 
novos postos de trabalho e de 
toda a realização profissional e 
pessoal das pessoas contratadas.
O FatorC permitiu-nos novas 
aprendizagens e pôs-nos a mexer!

MAIS INFORMAÇÃO
www.tascafit.pt
Linha de financiamento: 
+CO3SO Emprego Urbano

PROJETO APOIADO FATORC
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EQUAÇÃO 
CRISTALINA

Energia e sustentabilidade

SÃO DOMINGOS DE RANA

O FatorC foi importante porque 
nos proporcionou a possibilidade 
e oportunidade de criarmos postos de 
trabalho e, desta forma, reforçarmos a 
equipa e consolidarmos o nosso grupo.
Isto foi muito importante porque nos 
permitiu continuar a implementar 
a nossa estratégia de investimento, 
consolidação, crescimento 
e expansão da nossa atividade.
O FatorC é uma entidade competente, 
a ligação e a ponte que nos tem 
ajudado a fazer acontecer.

MAIS INFORMAÇÃO
www.equacaocristalina.com
Linha de financiamento: 
+CO3SO Emprego Urbano

PROJETO APOIADO F
AT

O
R

C

“O FatorC foi 
importante porque 
nos proporcionou 
a possibilidade 
e oportunidade 
de criarmos postos 
de trabalho e, desta 
forma, reforçarmos a 
equipa e consolidarmos 
o nosso grupo.”
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EACH-
ENGENHARIA

Engenharia eletrónica

ALCABIDECHE

PROJETO APOIADO FATORC

“O FatorC é, sem dúvida, uma 
ferramenta e um mecanismo 
de apoio ao crescimento.”

Somos uma empresa de 
desenvolvimento de eletrónica 
e software com linha de produção 
e o FatorC tem sido uma ajuda 
importante para nós. Ajudou-nos 
a crescer na equipa de engenharia 
e, por via disso, aumentámos a 
produção. Estamos a desenvolver 
diversos projetos novos, alguns 
já para 2023, principalmente 
para clientes internacionais, 
vários de renome mundial. 
Por outro lado, aumentámos 
o conhecimento em várias áreas.
O FatorC é, sem dúvida, uma 
ferramenta e um mecanismo 
de apoio ao crescimento.

MAIS INFORMAÇÃO
www.each-cs.com
Linha de financiamento: 
+CO3SO Emprego Urbano



35

GONÇALO
MONIZ DIAS

Assessoria e consultoria em hotelaria

ALCABIDECHE

O FatorC surgiu numa altura crucial, 
pois permitiu a contratação de um 
recurso essencial para esta atividade.
Desta forma, foi possível dar uma 
resposta diferente ao mercado e, 
assim, conseguir angariar um conjunto 
de novos clientes. Todo este processo 
também nos permitiu estruturar e 
reorganizar estrategicamente o nosso 
negócio. Ao longo deste processo, tem 
havido um apoio muito grande por 
parte do FatorC, tem sido muito bom.
O FatorC é o parceiro ideal!

“O FatorC surgiu 
numa altura crucial, 
pois permitiu a 
contratação de 
um recurso essencial 
para esta atividade.”

MAIS INFORMAÇÃO
goncaloornelasdias@icloud.com
Linha de financiamento: 
+CO3SO Emprego Urbano

PROJETO APOIADO FATORC
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IMPÉRIO 
DENTAL CLINIC

Medicina dentária e odontologia

SÃO DOMINGOS DE RANA

“O FatorC ajudou-nos mesmo 
a crescer, a estarmos mais 
capacitados, a trazer mais 
dinâmica, a modernizarmo-
-nos e a progredir.”

Com o FatorC, conseguimos sair 
do método tradicional e implementar 
o fluxo digital, com a aquisição de 
equipamentos e sistemas tecnológicos 
e o reforço da equipa com um médico 
dentista e um técnico especialista 
a tempo inteiro. Mudámos a visão 
e a estratégia do negócio, diminuímos 
os tempos de espera, aumentámos 
a capacidade de resposta, 
estamos a atender mais pacientes.
O FatorC ajudou-nos mesmo a crescer, 
a estarmos mais capacitados, a trazer 
mais dinâmica, a modernizarmo-nos 
e a progredir.

MAIS INFORMAÇÃO
www.imperiodental.clinic
Linha de financiamento: 
+CO3SO Emprego Urbano

PROJETO APOIADO F
AT

O
R

C
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LEITEK 
INNOVATIVE 
SOLUTIONS

ALCABIDECHE

Tecnológico e industrial de aeronáutica, espaço e defesa

PROJETO APOIADO FATORC

“O FatorC deu-nos a 
oportunidade de contratar 
jovens como o Pedro, 
que encontrou emprego 
na sua área.”

O FatorC desempenhou um papel 
importante no nosso crescimento.
Permitiu-nos conhecer outras empresas 
e ter uma noção diferente do que 
acontece no território. Despertou-
-nos para a responsabilidade social 
corporativa e darmos algo de 
retorno à comunidade. E deu-nos 
a oportunidade de contratar jovens 
como o Pedro, que encontrou emprego 
na sua área, a fazer o que gosta, 
numa excelente oportunidade para 
crescer e com perspetiva de futuro.
O FatorC é um parceiro acessível com 
que contamos, eles estão sempre lá!

MAIS INFORMAÇÃO
www.leitek.co
Linhas de financiamento: 
PAPN – Apoio à Produção Nacional
| +CO3SO Emprego Urbano
A Leitek teve dois projetos 
apoiados pelo FatorC.
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“O FatorC permitiu-
-nos a contratação 
efetiva de profissionais, 
num setor em que 
tal não é norma, 
de outra forma não
conseguiríamos este 
tipo de contratação.”

O FatorC permitiu-nos a contratação 
efetiva de profissionais, num setor 
em que tal não é norma, de outra 
forma não conseguiríamos este tipo 
de contratação. Assim, conseguimos 
dar estabilidade à equipa, explorar 
e potenciar uma nova área de negócio 
e transmitir ao mercado a ideia de 
continuidade, com reflexos no aumento 
de produtividade. Trouxe-nos também 
informação, organização, rede de 
contactos, conforto e crescimento.
O FatorC é um apoio contínuo 
à sustentabilidade e crescimento 
das empresas.

MAIS INFORMAÇÃO
www.sunstar.pt
Linha de financiamento: 
+CO3SO Emprego Urbano

SUNSTAR 
PROPERTIES

Mediação imobiliária

ALCABIDECHE

PROJETO APOIADO FATORC
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Serviço de gestão e informática

TEOREMA
PERFEITO:

MULTIMÉDIA
E GESTÃO

PROJETO APOIADO FATORC

SÃO DOMINGOS DE RANA

“O FatorC foi um apoio 
direcionado ao emprego, 
que permitiu o crescimento 
da nossa empresa.”

Desenvolvemos atividades de apoio 
a outras empresas e o FatorC trouxe-
-nos a possibilidade de contratar 
dois novos elementos para a equipa, 
especificamente para esta área de 
negócio, o que tem sido bastante 
interessante. Com o reforço da 
equipa, foi possível reorganizarmos 
internamente os serviços, libertar 
recursos para outras atividades, 
aumentarmos a nossa oferta e 
capacidade de resposta aos clientes.
O FatorC foi um apoio direcionado 
ao emprego, que permitiu o 
crescimento da nossa empresa.

MAIS INFORMAÇÃO
carlos.arelo@anycount.pt
Linha de financiamento: 
+CO3SO Emprego Urbano
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ANTICHE
DISTILLERIE

CATUCCI
Produção de licores

SÃO DOMINGOS DE RANA

“O FatorC 
trouxe-me uma 
grande mudança 
e transformou 
completamente 
a minha vida.”

A produção artesanal de Limoncello, 
o primeiro produzido em Portugal 
nasceu de uma brincadeira de família 
e de um gesto de amor. Surgiu a 
possibilidade de uma candidatura 
a financiamento e a sua aprovação 
permitiu um salto ao nível da 
qualidade e escala de produção.
O FatorC trouxe-me uma 
grande mudança e transformou 
completamente a minha vida.
Tem sido um acompanhamento 
fundamental e uma grande ajuda a 
nível empresarial e também humano.

MAIS INFORMAÇÃO
www.limontejo.com
Linhas de financiamento: 
Apoio à criação de emprego 
e ao investimento SI2E |
+CO3SO Emprego Urbano

A Limontejo teve dois projetos 
apoiados pelo FatorC.

PROJETO APOIADO FATORC
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DECORPRINT:
COMUNICAÇÃO 

VISUAL
Comunicação visual

ALCABIDECHE

O FatorC foi uma ajuda muito 
importante e uma oportunidade 
de crescimento, porque nos apoiou 
ao nível da aquisição de novos 
equipamentos e de recrutamento, 
permitindo-nos, assim, aumentar 
a produção e atrair novos clientes.
Tem sido essencial em toda 
a companhia, suporte e ajuda 
a todo o momento, trazendo-nos 
confiança, motivação e evolução. 
Apesar de vários desafios, tem sido 
um processo muito gratificante 
a nível profissional e pessoal.
O FatorC é a possibilidade de 
aumentar os nossos horizontes.

MAIS INFORMAÇÃO
www.decorprint.pt
Linha de financiamento: 
Apoio à criação de emprego 
e ao investimento SI2E

“O FatorC é a possibilidade de 
aumentar os nossos horizontes.”

PROJETO APOIADO F
AT

O
R

C
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NUIY NATURE
Comércio online de matérias-primas e cosmética natural

SÃO DOMINGOS DE RANA

“O FatorC facilitou 
todo o processo 
sempre com muita 
disponibilidade, 
acompanhamento, 
interação e apoio, 
nomeadamente 
em toda a parte 
administrativa 
do projeto.”

Com o FatorC foi possível investir 
na aquisição de um conjunto de 
equipamentos que necessitávamos 
para a nossa atividade, para podermos 
desenvolver o nosso projeto, tanto 
ao nível da produção como da 
comunicação e comercialização.
O FatorC facilitou todo o processo 
sempre com muita disponibilidade, 
acompanhamento, interação e apoio, 
nomeadamente em toda a parte 
administrativa do projeto. Permitiu-nos 
reforçar a nossa atividade e negócio.

MAIS INFORMAÇÃO
facebook.com/nuiynature.pt
Linha de financiamento: 
Apoio à criação de emprego
 e ao investimento SI2E

PROJETO APOIADO FATORC
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NÓSNALINHA
Design gráfico e interiores

ALCABIDECHE

PROJETO APOIADO FATORC

“Com o FatorC sentimo-nos 
apoiados e que não estamos 
sozinhos neste processo, 
é tudo mais próximo, pessoal, 
personalizado e facilitado.”

O FatorC ajudou-nos a encurtar 
o caminho para chegar aos 
financiadores. É uma plataforma 
muito mais fácil de contactar e muito 
próxima de nós, ajuda-nos, apoia-nos e 
responde de uma forma muito simples.
Com o FatorC sentimo-nos apoiados 
e que não estamos sozinhos neste 
processo, é tudo mais próximo, 
pessoal, personalizado e facilitado. 
E é, sem dúvida, uma mais-valia para 
o território e para todos os projetos.
O FatorC é o nosso sofá de descanso, 
são os vizinhos certos para nós.

MAIS INFORMAÇÃO
www.nosnalinha.pt
Linha de financiamento: 
Apoio à criação de emprego 
e ao investimento SI2E
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SIOPA & SIOPA:
CORTANTES

SÃO DOMINGOS DE RANA

Fabrico de máquinas para indústria do papel e cartão

PROJETO APOIADO F
AT

O
R

C

“Graças ao FatorC, 
adquirimos um 
equipamento 
industrial essencial, 
que permitiu um 
salto tecnológico 
muito importante.”

Graças ao FatorC, adquirimos um 
equipamento industrial essencial, que 
permitiu um salto tecnológico muito 
importante. Tornámo-nos totalmente 
autónomos na produção, passámos 
a ser muito mais competitivos 
e conseguimos chegar a outros 
clientes e mercados. Após esta 
aquisição, já adquirimos outros 
equipamentos, contratámos mais 
profissionais e estamos a crescer, 
em diversidade, qualidade e volume.
O FatorC trouxe-nos ainda contactos, 
conhecimentos e informação e tem 
sido um apoio e uma ajuda.

MAIS INFORMAÇÃO
www.siopa.pt
Linha de financiamento: 
Apoio à criação de emprego
e ao investimento SI2E
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PROJETO APOIADO FATORC

“Ao longo deste tempo, 
o FatorC deu-nos muito apoio 
e acompanhamento e trouxe-nos 
muito mais conhecimentos, 
capacitação, contactos 
e visibilidade.”

O Acrokid é um projeto de terapia 
pelo desporto vocacionado para 
crianças carenciadas. Sem a linha 
de financiamento PI9.6 não teria 
sido possível a sua concretização.

Ao longo deste tempo, o FatorC deu-
-nos muito apoio e acompanhamento e 
trouxe-nos muito mais conhecimentos, 
capacitação, contactos e visibilidade.
Criámos um impacto mais importante 
junto de todas as crianças! E isso é muito 
gratificante! O FatorC é muito bom!

MAIS INFORMAÇÃO
www.perfoliearte.pt
Linha de financiamento: 
Projetos Inovadores e/ou 
Experimentais na Área Social

ACROFIT:
ACROKID

SÃO DOMINGOS DE RANA

Desporto e Cultura / Intervenção Social
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“O FatorC permitiu-
-nos implementar 
o projeto e contratar 
duas pessoas, 
com estabilidade 
e segurança 
laboral. ”

O FatorC permitiu-nos implementar 
o projeto e contratar duas pessoas, 
com estabilidade e segurança 
laboral. Conseguimos assim 
alargar a nossa oferta, aumentar 
as parcerias estabelecidas e, desta 
forma, termos um impacto direto 
na vida de muito beneficiários 
e das várias entidades nossas 
parceiras. E tudo isto tem sido muito 
gratificante e muito enriquecedor.
O FatorC é o nosso facilitador 
e tem sido incansável.

MAIS INFORMAÇÃO
www.cuidarcompaixão.pt
Linha de financiamento: 
Projetos Inovadores e/ou
Experimentais na Área Social

CAUSES4ALL:
CUIDAR COM

PAIXÃO

ALCABIDECHE

Saúde / Intervenção social

PROJETO APOIADO FATORC
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CASCAIS
FIGHT CENTER:

MY TRIBE

ALCABIDECHE

PROJETO APOIADO FATORC

Desporto e cultura / Intervenção social

“Com o FatorC conseguimos 
criar vários processos de 
cooperação e parceria em rede 
com outras organizações.”

Foi a partir do FatorC que 
conseguimos dar visibilidade 
ao projeto e nos tornámos mais 
conhecidos na comunidade.
O FatorC sempre foi uma forma 
de criar pontes, conexão e ligação 
entre as organizações e pessoas 
envolvidas. Também nos permitiu 
participar em imensas atividades 
e dinâmicas, que nos deram 
a possibilidade de evoluir 
e crescer a vários níveis.
Com o FatorC conseguimos 
criar vários processos de 
cooperação e parceria em 
rede com outras organizações.

MAIS INFORMAÇÃO
facebook.com/cascaisfightcenter
Linha de financiamento: 
Projetos Inovadores e/ou
Experimentais na Área Social
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Serviço de refeições / Intervenção social

ALCABIDECHE

COZINHA
SOLIDÁRIA

E REFEIÇÕES
COM ALMA

PROJETO APOIADO F
AT

O
R

C

“Aumentámos 
a equipa e também 
desenvolvemos, 
em parceria, um projeto 
de inclusão de jovens 
com problemáticas 
de desenvolvimento, 
através de capacitação 
e integração 
profissional.”

Com o FatorC passámos para uma 
cozinha industrial e abrimos uma 
nova loja. Isto fez toda a diferença, 
pois aumentámos a produção e criámos 
um novo ponto de venda, alargando 
a nossa oferta à freguesia. Aumentámos 
a equipa e também desenvolvemos, 
em parceria, um projeto de inclusão 
de jovens com problemáticas 
de desenvolvimento, através de 
capacitação e integração profissional.
Este financiamento trouxe-nos muito! 
E trabalharmos com estes jovens tem 
sido um enorme privilégio para todos!

MAIS INFORMAÇÃO
www.cozinhacomalma.pt
Linha de financiamento: 
Projetos Inovadores e/ou
Experimentais na Área Social
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PROJETO APOIADO FATORC

“O FatorC é um parceiro 
essencial na gestão da relação 
com a entidade financiadora 
e os parceiros, um pilar 
fundamental na gestão 
de relações.”

O FatorC é um parceiro essencial 
na gestão da relação com a entidade 
financiadora e os parceiros, um pilar 
fundamental na gestão de relações, 
sempre muito disponíveis e prontos 
para qualquer questão ou solicitação.
O FatorC trouxe-nos apoio à equipa da 
AFAIJE, assim como a possibilidade 
de nos aproximarmos a outras 
organizações e criarmos redes, 
para além da oportunidade de 
conhecermos outros técnicos, 
de acedermos a novas aprendizagens, 
de evoluirmos e crescermos.
O FatorC trouxe-nos fator humano!

MAIS INFORMAÇÃO
instagram.com/afaije.nucleodeportugal
Linha de financiamento: 
Projetos Inovadores e/ou 
Experimentais na Área Social

ALCABIDECHE

AFAIJE:
NOVAS RAÍZES

Empregabilidade / Intervenção social
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PREVENIR:
PROJETO CRESCER

A BRINCAR

ALCABIDECHE

Educação / Intervenção social 

“O FatorC trouxe-
-nos mentoria, 
novas metodologias 
e ferramentas de 
gestão, ajudando-nos 
e apoiando-nos a nível 
profissional, mas, 
também, permitindo-
-nos crescer 
pessoalmente.”

Com o FatorC, alargámos e estendemos 
a nossa oferta, atividade e intervenção 
a um conjunto mais alargado de crianças 
no território. Mais importante ainda, 
criámos uma oferta especial e essencial 
para crianças em desfavorecimento 
social e as suas famílias, com 
avaliação, acompanhamento 
e apoio em saúde mental.
O FatorC trouxe-nos mentoria, novas 
metodologias e ferramentas de gestão, 
ajudando-nos e apoiando-nos a nível 
profissional, mas, também, permitindo-
-nos crescer pessoalmente. O FatorC 
permitiu-nos ajudar a outro nível!

MAIS INFORMAÇÃO
www.prevenir.eu
Linha de financiamento:
Projetos Inovadores e/ou 
Experimentais na Área Social

PROJETO APOIADO FATORC
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NUCLIO:
CHANGEMAKERS

SÃO DOMINGOS DE RANA

Educação / Intervenção social

“O FatorC é presença, apoio, 
proximidade, entusiasmo, 
visão de futuro. É um desafio 
criativo, uma aventura!”

O FatorC ajudou-nos a dar 
o pontapé de saída ao adquirirmos 
várias tecnologias que nos permitem 
desenvolver a nossa atividade a 
vários níveis. Obrigou-nos a sair da 
nossa zona de conforto e trouxe-nos 
muitas aprendizagens, crescimento 
e a possibilidade e entusiasmo 
de lidarmos e estarmos envolvidos 
com a comunidade e organizações 
do território, com todo o impacto 
ao nível dos desafios locais.
O FatorC é presença, apoio, 
proximidade, entusiasmo, visão 
de futuro. É um desafio criativo, 
uma aventura!

MAIS INFORMAÇÃO
www.nuclio.org
Linha de financiamento: 
Projetos Inovadores e/ou
Experimentais na Área Social

PROJETO APOIADO F
AT

O
R

C
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BIOCOL 
COMERCIAL

ALCABIDECHE

Produção e comércio de fármacos, cosmética e dietéticos

“O FatorC é 
proximidade, 
facilidade de 
acesso, juventude, 
profissionalismo 
e simpatia.”

A Biocol é uma empresa familiar 
criada em 1976, com atividade 
de exportação há 20 anos e com 
mercados muito consolidados.
Com este projeto, foi possível adquirir 
equipamentos essenciais para a 
produção e o FatorC ajudou-nos a balizar 
a nossa direção neste processo, deu-nos 
o impulso necessário e trouxe-nos vários 
contactos importantes, permitindo-nos 
também mudarmos a perspetiva em 
relação a algumas entidades. O FatorC 
é proximidade, facilidade de acesso, 
juventude, profissionalismo e simpatia.

MAIS INFORMAÇÃO
www.biocollabs.com
Linha de financiamento: 
PAPN – Apoio à 
Produção Nacional

PROJETO APOIADO FATORC
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JOÃO PAULO
MARQUES:

SO SO STORE

SÃO DOMINGOS DE RANA

Artesanato inspirado na cultura popular portuguesa

PROJETO APOIADO FATORC

“Graças ao FatorC, fazemos parte 
de uma comunidade de bairro, 
melhorámos imenso a nossa 
qualidade de vida e estamos 
a concretizar um sonho.”

O FatorC foi fundamental e fez 
a diferença porque nos apoiou na 
transição e mudança da nossa oficina 
para a Freguesia e nos permitiu adquirir 
um conjunto de máquinas que nos 
possibilitam fazer mais peças e outro 
tipo de peças, aumentando a escala de 
produção. E já estamos numa plataforma 
de venda mundial a exportar as nossas 
peças para todo o mundo.
Graças ao FatorC, fazemos parte de 
uma comunidade de bairro, melhorámos 
imenso a nossa qualidade de vida 
e estamos a concretizar um sonho.

MAIS INFORMAÇÃO
www.sosostore.com
Linha de financiamento: 
PAPN – Apoio
à Produção Nacional
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MAD.E.FER:
MADEIRAS

E FERRAGENS

SÃO DOMINGOS DE RANA

Fabrico de mobiliário de cozinha

“O FatorC foi um 
contributo para
a sustentabilidade e 
eficiência da empresa 
a vários níveis. 
O balanço é sem 
dúvida positivo.”

O apoio do FatorC foi útil 
para complementar o projeto 
de investimento para adquirir 
equipamentos importantes, que 
permitiram aumentar a produção 
e a capacidade de resposta. 
E em consequência, brevemente, 
iremos contratar mais funcionários.
Por outro lado, este projeto exigiu 
que nos organizássemos ao nível 
de procedimentos administrativos, 
o que também foi importante.
O FatorC foi um contributo para
a sustentabilidade e eficiência da 
empresa a vários níveis. O balanço 
é sem dúvida positivo.

MAIS INFORMAÇÃO
www.madefer.pt
Linha de financiamento:
PAPN – Apoio 
à Produção Nacional

PROJETO APOIADO FATORC
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SÃO DOMINGOS DE RANA

CAR ACADEMY
Consultoria e Formação

MAIS INFORMAÇÃO
www.caracademy.pt
Linha de financiamento:
SI2E

SÃO DOMINGOS DE RANA

CITYCARE
Manutenção e Reabilitação 
do Espaço Público Urbano

MAIS INFORMAÇÃO
www.citycare.pt
Linha de financiamento:
SI2E

SÃO DOMINGOS DE RANA

ENERGY 
F’EAT FOOD
Restauração

MAIS INFORMAÇÃO
Linha de financiamento:
SI2E

SÃO DOMINGOS DE RANA

PENSAMENTO 
BINÁRIO
Consultoria e Formação

MAIS INFORMAÇÃO
www.pensamentobinario.pt
Linha de financiamento:
SI2E

ALCABIDECHE

TRIAT 
PORTUGAL
Desporto

MAIS INFORMAÇÃO
Linha de financiamento:
SI2E

SÃO DOMINGOS DE RANA

VIEIRA DA 
CRUZ MOTA 
PINTO
Cultura e Turismo

MAIS INFORMAÇÃO
Linha de financiamento:
SI2E

SÃO DOMINGOS DE RANA

BRANDSFORALL
Publicações

MAIS INFORMAÇÃO
Linha de financiamento:
CO3SO

SÃO DOMINGOS DE RANA

ULTIMATE 
POWER
Energia

MAIS INFORMAÇÃO
www.ultimatecell.pt
Linha de financiamento:
CO3SO
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Empresas e

Organizações
apoiadas

7776

96
Postos de trabalho

63
Postos
criados33

Postos
em criação 56

Parceiros GAL
envolvidos

7
Oportunidades 

de financiamento
disponibilizadas

3.5 M€ de financiamento

ALCABIDECHE e
SÃO DOMINGOS DE RANA

O FATORC
EM NÚMEROS
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AIDP
www.aidp.pt
AISI
www.aisi-murches.com
Alzheimer Portugal
www.alzheimerportugal.org/pt/
AMI - Centro Porta Amiga de Cascais
www.ami.org.pt/missao/centro-porta-amiga-
cascais/
ARESC
www.aresc.pt/publico/
ARIA
www.aria.com.pt/aria/homepage.asp
Associação Juvenil M.Jovens
www.facebook.com/AssociacaoMJovens/
?tn-str=k*F
Associação ReAgir
www.associacaoreagir.org
CADin
www.cadin.net
Câmara Municipal de Cascais
www.cascais.pt
Cáritas
www.caritas.pt
Casa da Criança de Tires
www.casadacriancatires.wordpress.com
Centro Social Paroquial
de S. Domingos de Rana
www.cspsdr.pt
CERCICA
www.cercica.pt
CESPA
www.cespa.org.pt/pt-pt.aspx
CFC
www.facebook.com/cascaisfightcenter/
Cloud Choice
CPCJ
www.cnpdpcj.gov.pt
CRID
www.crid.pt
DNA Cascais
www.dnacascais.pt
Equação Cristalina
www.equacaocristalina.com
FPEPTT
www.toxicodependencias.org

Fundação AJU
www.ajusera.com
Fundação O Século
www.oseculo.pt/fos/
Fundação Salesianos
www.fundacao.salesianos.pt/inicio
IEFP
www.iefp.pt
IES-Social Business School
www.ies-sbs.org/
ISPA
www.ispa.pt
ISS
www.seg-social.pt/iss-ip-instituto
-da-seguranca-social-ip
Janela D Ábraços
Junta de Freguesia de Alcabideche
www.jf-alcabideche.pt
Junta de Freguesia 
de São Domingos de Rana
www.jf-sdrana.pt
Leitek
www.leitek.co
NUCLIO
www.nuclio.org
Pensamento Binário
www.pensamentobinario.pt
Pressley Ridge
www.pressleyridge.org/portugal.html
PREVENIR
www.prevenir.eu/wp-site/index.php/pt/
home-default/
Rede Solidária Ibn Mucana, IPSS
www.facebook.com/ipssibnmucana/
Rota Jovem
www.home.rotajovem.com/
RUMO
www.rumo.org.pt/wp/
SEA – Agência de Empreendedores Sociais
www.seagency.org
Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP)
www.ssvp.pt
Sofia Almeida Bernardo
www.linkedin.com/in/sofiaalmeidabernardo
TESE
www.tese.org.pt

PARCEIROS GAL

Os programa de Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária (DLBC), enquanto instrumento da União 
Europeia, têm a característica particular de serem 
constituídos por um grupo de entidades do território 
onde intervêm, o GAL, ou Grupo de Ação Local. 
O FatorC conta atualmente com 56 parceiros locais – 
entidades públicas, organizações da economia social 
e empresas privadas neste trabalho colaborativo.

A Horizonte
www.horizonte.pt/horizonte_09_10_2014_010.html 
ABLA
www.abla.org
AECC
www.aeccascais.org
AEIPS
www.aeips.pt
AFAIJE
www.afaijeportugal.blogs.sapo.pt/
Agrupamento de Escolas de Alcabideche
www.aealcabideche.pt
Agrupamento de Escolas de Alvide
www.aealvide.com
Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo
www.esfga.pt/expsitenovo/ 
Agrupamento de Escolas Ibn Mucana
www.ibn-mucana.pt
Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araújo
www.agmra.pt
AHBVA
www.ahbva.pt
AHBVCSDR
www.ahbvcsdr.pt

Grupo de Ação Local 
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COMISSÃO
EXECUTIVA

O FatorC, programa assente na premissa base de 
uma lógica de proximidade e coesão das comunidades, 
tem alcançado resultados significativos que 
comprovam o sucesso desta metodologia.
Permitiu às empresas e organizações locais ir mais longe 
através do financiamento para criação de emprego e para 
investimento, e também pelas parcerias estabelecidas.  
Através da promoção de workshops, encontros informais 
e visitas às entidades, é cada vez mais visível o trabalho 
colaborativo e a proximidade entre as entidades: 
criação de sinergias entre empresas privadas e 
organizações da economia social; aproximação entre as 
autarquias e as empresas locais; articulação do trabalho 
entre as organizações locais. Enquanto membros do 
GAL do FatorC, testemunhamos o impacto crescente 
do programa nas comunidades de Alcabideche 
e São Domingos de Rana e acreditamos que esta 
proximidade ganha no território é fundamental 
para a sustentabilidade de todos os atores! 
 
A Comissão Executiva é constituída por 7 membros 
do GAL, havendo rotatividade ao longo dos anos. 
Atualmente, fazem parte da Comissão Executiva, 
a Câmara Municipal de Cascais, a DNA Cascais, 
a Junta de Freguesia de Alcabideche, 
a Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, 
a Pensamento Binário, a SEA - Agência
de Empreendedores Sociais e a TESE. 
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FATORC

www.fatorc.pt

TESE

www.tese.org.pt

Cofinanciado por Entidade Gestora

TESE
Joana Mendonça
Diretora Executiva da TESE

Em 2017, a TESE agarrou o desafio lançado pelos 
parceiros locais, o Grupo de Ação Local, de assumir 
a responsabilidade de lançar e gerir o DLBC 
Urbano Alcabideche e São Domingos de Rana.
Ao longo destes 5 anos, com o apoio do Fundo Social 
Europeu (FSE) e Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), o FatorC lançou oportunidades de 
financiamento destinadas às empresas e organizações 
locais, para criação de emprego e investimento. 
Em complementaridade, os apoios da Câmara 
Municipal de Cascais e das Juntas de Freguesia 
de Alcabideche e de São Domingos de Rana 
permitiram a criação de oportunidades para 
os jovens do território desenvolverem as suas 
competências profissionais e pessoais.
Através do acompanhamento próximo das empresas 
e organizações beneficiárias dos apoios, do trabalho 
conjunto com parceiros e financiadores, e da promoção 
de eventos para a capacitação e para o estímulo 
à criação de sinergias, o FatorC tem-se afirmado 
no território como uma rede mobilizadora 
e demonstrado resultados significativos.

Enquanto DLBC, o FatorC é um marco de sucesso 
na alocação de fundos comunitários e no reforço 
do tecido e competitividade empresarial.
A TESE, tem vivido com o maior orgulho todas 
as aprendizagens e partilhas com os parceiros 
bem como o impacto deste programa no território.
O envolvimento e dedicação das organizações 
e empresas em Cascais é, sem dúvida, 
o fator chave do sucesso do programa.

ENTIDADE GESTORA




