MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Câmara de Sines cria Fundo de Apoio às PME’s e
apresenta-o em seminário
A Câmara Municipal de Sines realiza, no dia 12 Março, a partir das 9h30, no Auditório do Centro
de Artes de Sines, um seminário sobre o “O FAME de Sines e outros mecanismos de apoio às
PME's a à promoção do emprego", dirigido a empresários e empreendedores.
O FAME – Fundo de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas de Sines é um projecto
realizado por iniciativa da Câmara Municipal de Sines, em parceria com o Banco Espírito Santo, a
LISGARANTE, a ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo e o IAPMEI –
Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação. O fundo tem um valor de 125
mil euros, sendo a comparticipação da autarquia para a sua constituição de 25 mil euros.
A concretização dos apoios às empresas processa-se através de um subsídio reembolsável, de
forma exclusiva ou complementar a capitais próprios ou a capitais provenientes de outros
sistemas, para financiar projectos de investimentos de PME's nos sectores da indústria,
comércio, turismo e serviços, com uma taxa de juro baixa e com um período alargado para o
pagamento integral do empréstimo (entre 3 a 6 anos com um ano de carência de capital).
Além do FAME, cujo protocolo financeiro e de cooperação será assinado no local, o programa do
seminário inclui apresentações sobre temas como os apoios para as empresas previstos no
QREN 2007-2013, o crédito ao investimento no sector turístico, os programas PRODER, PROMAR
e FINICIA, as medidas excepcionais aprovadas pelo governo para fazer face à crise económicofinanceira (“Iniciativas para o Investimento e Emprego”, do IEFP), e as iniciativas locais de
emprego e apoios à contratação.
As inscrições para o evento são gratuitas e estão abertas até 11 de Março através dos contactos
do Gabinete de Apoio ao Empresário: tel. 269 634 122, fax 269 084 319 e email gae@munsines.pt.
O programa completo do seminário pode ser consultado no site municipal www.sines.pt.
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