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O SI2E pretende estimular o surgimento de pequenos investimentos empresariais de base local iniciativas e a criação
de emprego, em territórios mais fragilizados, e por essa via promover o desenvolvimento e a coesão económica e
social dos mesmos.
Em Almada, o SI2E está enquadrado no projeto Envol20 Almada - DLBC Urbano, o qual assenta numa Estratégia de
Desenvolvimento Local a desenvolver nos territórios da Caparica, Feijó, Laranjeiro e Trafaria, e que pretende dar
respostas às fragilidades identificadas nestas zonas urbanas, tendo nomeadamente no empreendedorismo e na
criação de emprego, um meio de combate à exclusão social e de promoção de igualdade de oportunidades nas/para
as comunidades locais, potenciando ainda o desenvolvimento sustentável dos territórios.
Estão abertas candidaturas ao investimento nestes territórios até 14 /09/2018.
Beneficiários
Micro ou pequenas empresas (incluindo empresários em nome individual) inseridas em todas as atividades
económicas, com a exceção das que integrem:
 Pesca e aquicultura
 Produção agrícola primária e florestas
 Projetos de diversificação das atividades na exploração agrícola
 Financeira e seguros
 Defesa
 Lotaria e jogos de aposta
 Os projetos de diversificação de atividades nas explorações agrícolas, nos termos do Acordo de Parceria
 Os projetos que incluam investimentos decorrentes de obrigações previstas em contratos com o Estado
Projetos elegíveis
 Criação, expansão ou modernização de empresa
 Com criação líquida de postos de trabalho
 Com geração de valor para os territórios onde decorre o projeto
 Com Investimentos elegíveis até 100 mil Euros, em máquinas e equipamentos, informática, marcas, planos de
marketing, pequenas obras de remodelação, material circulante e participações em feiras no estrangeiro
Âmbito Territorial
 União de Freguesias Caparica e Trafaria
 União de Freguesias Laranjeiro e Feijó
Apoios
 Subsídio não reembolsável entre 30% e 50% do investimento (FEDER)
 Apoio por posto de trabalho criado- entre 3 a 15 meses (Limite por mês: 1 IAS) (FSE)
Fale connosco para preparar a sua Candidatura: 213601065 | 213601143 | financiamento@aip.pt

