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Ana Mestre
 

O PO algarve 21 lançou um 
concurso para apoiar microem-
presas situadas em zonas de baixa 
densidade com problemas de inte-
rioridade e menores oportunidades 
de desenvolvimento.

O SiaLM �- Sistema de incen-
tivos de apoio Local a Microem-
presas -, com uma dotação de 2 
milhões de euros, destina-se a 
empresas já existentes e vai atuar 
«de forma integrada, apoiando a 
realização de investimento e a cria-
ção líquida de postos de trabalho».

O incentivo a conceder, se-
gundo anunciou a Comissão de 
Coordenação e desenvolvimento 
regional (CCdr) do algarve, 
«é não reembolsável de 50% das 
despesas de investimento (até 5 
mil euros para freguesias rurais e 
até 25 mil euros de freguesias não 
rurais) a que acresce o apoio até 
dois postos de trabalho».

a apresentação das candidatu-
ras começou na passada segunda-
-feira, dia 18, e continua até 9 de 
dezembro de 2013. de referir que 
este apoio insere-se no �Programa 
Valorizar� criado há pouco tempo 
pelo Governo, que tem por objeti-
vo «o desenvolvimento regional, 
através do estímulo à atividade eco-
nómica produtiva de base regional 
e local, promovendo uma atuação 
articulada potenciadora dos seus 
efeitos no território».

na região algarvia, as fregue-
sias abrangidas por esta medida 
são: Paderne (albufeira); alcou-
tim, Giões, Martim Longo, Pereiro 
e Vaqueiros (alcoutim); altura, 
azinhal, Castro Marim e Odeleite 
(Castro Marim); estoi e Santa Bár-
bara de nexe (Faro); Barão de São 
João e Bensafrim (Lagos); alte, 
ameixial, Boliqueime; querença, 
Salir, São Clemente, São Sebastião, 
Benafim e Tôr (Loulé); alferce, 
Marmelete e Monchique (Monchi-
que); alcantarilha, algoz, São Bar-
tolomeu de Messines, São Marcos 
da Serra, Silves e Tunes (Silves); 
Cachopo, Santa Catarina da Fonte 
do Bispo e Santo estêvão (Tavira); 
Monte Gordo, Vila nova de Cacela 
e Vila real de Santo antónio (Vila 
real de Santo antónio) e em todo 
o concelho de aljezur, São Brás de 
alportel e Vila do Bispo.

a CCdr adianta que as empre-
sas que tenham projetos aprovados 
no âmbito do SiaLM podem ainda 
aceder a uma linha de crédito in-
VeSTe qren, junto dos bancos 
aderentes, para financiar a parte do 
seu investimento não comparticipa-
da pelo SiaLM.

informações mais detalhadas, 
incluindo o folheto de apresentação 
do SiaLM, a portaria e o aviso 
de apresentação de candidaturas, 
encontram-se disponíveis na pági-
na online da CCdr.
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