A Fundação António Silva Leal, na qualidade de entidade gestora do Grupo de Ação Local
para a DLBC, Faro2020 Dinâmico e Social, informa que se encontra aberto, até ao
próximo dia 14 de dezembro de 2017, o concurso para apresentação de candidaturas
ao Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E).
Neste âmbito são suscetíveis de apoio as seguintes tipologias de projetos:
a) Criação de micro e pequenas empresas ou expansão ou modernização de micro e
pequenas empresas criadas há menos de cinco anos;
b) Expansão ou modernização de micro e pequenas empresas criadas há mais de cinco
anos.
São consideradas beneficiárias as pequenas e micro empresas, incluindo empresários
em nome individual, desde que certificados pelo IAPMEI como tal, localizados no
território de Faro, abrangendo as seguintes zonas:
O território elegível no âmbito do presente AAC compreende as 2 zonas delimitadas
graficamente na planta identificadas por: Áreas de Reabilitação Urbana e Zona de
Intervenção Periférica, integrando todo espaço delimitado pelas seguintes artérias e/ou
lugares:
- Área compreendida entre: Largo de São Pedro (inclusive); R. Cruz das Mestras; R. Horta
Machado; Teatro Lethes; R. de Portugal e as ARUs da Mouraria e do Bairro Ribeirinho
- Áreas de Reabilitação Urbana, todo o território correspondente às 3 ARU publicadas
em Diário da República e disponíveis em http://www.cm-faro.pt/pt/menu/769/areasde-reabilitacao-urbana.aspx
-ARU da Vila Adentro - Aviso n.º 24663/2011, publicado em DR IIS, nº 246 de 26/12
- ARU da Mouraria – Edital 901/2013, publicado em DR IIS, nº 177 de 137/09
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- ARU do Bairro Ribeirinho – Edital 651/2012, publicado em DR IIS, nº 137 de 17/07
- Zona de Intervenção Periférica, todo o espaço delimitado pelas seguintes artérias e
incluindo os seguintes lugares:
Limite Norte
-Cerro do Bruxo / Vale da Amoreira
Limite Nascente
- Estrada da Penha / Ribeira das Lavadeiras / Estrada moinho da Palmeira
Limite Sul

- R. Dra. Mariana A. Machado Santos / Zona Industrial do Bom João / Estrada do Cais /
Av. Aníbal Cruz Guerreiro / R. José Pedro de Almeida / Av. Dr. Júlio F. Almeida Carrapato
/ Av. Calouste Gulbenkian
Limite Poente
- IC4 (EN 125) / R. Cidade da Praia / Estrada da Sra. da Saúde
O investimento elegível poderá ascender aos 200.000,00 €, com um apoio máximo de
60% não reembolsável. Além do financiamento ao investimento, as candidaturas terão
ainda apoio financeiro para cada posto de trabalho criado. A dotação global dos fundos
neste concurso será de 250.000,00 €.
Para mais informações contactar a Fundação António Silva Leal, através do telefone
289888183, e-mail dlbc.faro2020@fasl.pt, visitar os sítios de www.fasl.pt ou CRESC
ALGARVE 2020.

