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5 EIXOS DE AÇÃO 
I. APOIAR 

EMPRESAS 

II. INCENTIVAR 

EMPREENDORES  
CAPTAR 

INVESTIDORES 

III. DINAMIZAR 

COMÉRCIO LOCAL 

IV. VALORIZAR 

ARTESANATO / 

PRODUTOS LOCAIS 
POTENCIAR 

RECURSOS / TERRITÓRIO 

V. FOMENTAR 

EMPREGO 

 
I. Apoiar EMPRESAS 

As empresas são parcerias primordiais da Câmara Municipal, no desafio maior do desenvolvimento 

sustentável do município. 

 

APOIOS DO MUNICÍPIO ÀS EMPRESAS LOCAIS: 

> Tarifa de água reduzida (em 50%) para indústria, comércio e serviços 

> Isenção de imposto de derrama (em São Brás este imposto não é cobrado às empresas) 

NOVOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GABINETE DO EMPREENDEDOR: 

> Atendimento “Via Verde para o Desenvolvimento” – com a maior celeridade possível nos 

processos para investimentos no território do município 

> Pacote de apoios à promoção e dinamização das empresas locais * (anexo) 

> Apoio na divulgação de programas de financiamento 

- Atendimentos especializados com diversas entidades 

> Diretório de Empresas [sítio do município na internet] 

Atualização constante da listagem de empresas locais 

> Atualização de Listagem de fornecedores de bens e serviços locais para aprovisionamento 

Parceiros: IAPMEI / CRIA / IN LOCO / ANJE / ACRAL / AHISA / … 

 
II. Incentivar EMPREENDORES /INVESTIDORES 

Incentivar o empreendedorismo e captar investimento são desafios primordiais do município, em prol 

do fomento do emprego e da dinamização da economia local 

NOVOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GABINETE DO EMPREENDEDOR: 

> Criação de Plataforma Local de Acolhimento Empresarial 

- Estratégia de divulgação de espaços de acolhimento empresarial (em complemento às 

ferramentas “Algarve Acolhe” etc) e parcerias para atrair empresas e investidores 

Sinalética / Ferramentas de comunicação / espaço nobre no sítio do município da internet 
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> Divulgação de apoios e incentivos – atendimentos especializados 

> Apoio ao projeto de PP Parque Empresarial 

> Criação de bolsa de proposta de investimentos 

> Bolsa de terras (com IN LOCO) 

> Atendimento “Via Verde para o Desenvolvimento” – com a maior celeridade possível nos 

processos para investimentos no território do município 

> Prémio de Inovação e Empreendedorismo Local 

> Apoio à revisão do PDM 

Parceiros: centros de acolhimento empresarial / Provedor Cidadão Estrangeiro / IN LOCO / CRIA / CCDR/ 

Equipa de acompanhamento do PDM 

 
III. Dinamizar COMÉRCIO LOCAL 

O comércio local é um setor essencial na nossa economia e por isso está no centro das preocupações da 

autarquia. 

 

APOIOS E INICIATIVAS DO MUNICÍPIO DIRIGIDAS AO COMÉRCIO LOCAL: 

- SÃO BRÁS FASHION, na Feira da Serra 

- STOCK OUT 

- Campanha de promoção “A TRADIÇÃO DO NATAL É NO COMÉRCIO LOCAL” [Concurso de montras / 

Passatempos com prémios] 

- NOITE VERMELHA, na quadra natalícia 

- NOITE PRATA, no período de Verão (1.ª edição em 1/agosto/2014 

- Diversas ações de promoção, dirigidas a diferentes setores: 

Ex. 

“MIMINHOS DE SÃO VALENTIM” – Fevereiro - para pastelarias de fabrico próprio 

“MIMINHOS PARA ELA” – Março (Mês de Mulher)- para estabelecimentos de beleza e saúde 

“MIMINHOS PARA ELE” – Março (Dia do Pai) para estabelecimentos de estética, perfumarias e outros 

“ROTA DO GELADO” Agosto – para geladarias de fabrico próprio 
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NOVOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GABINETE DO EMPREENDEDOR: 

> Atendimento e encaminhamento / apoio na realização de ações de dinamização 

> Apoio na divulgação de programas de financiamento 

> Realização de formações 

> Diretório on line de comércio e serviços – Sítio do município na internet 

Catálogos on line  

> Projeto “revirar o comércio local” 

Parceiros: ACRAL 

 

IV. Valorizar ARTESANATO E PRODUÇÃO LOCAL / Potenciar RECURSOS E TERRITÓRIO 

Os produtos locais são uma das potencialidades da economia local. 

 

INICIATIVAS DE APOIO AOS ARTESÃOS E PRODUTORES LOCAIS: 

- Loja de Produtos locais no Mercado Municipal | Neste momento sob gerência da Associação IN 

LOCO 

- MERCADINHO DOS PRODUTORES | todas as manhãs de sábado, no Mercado Municipal  

- MOSTRA DE ARTESANATO NO MERCADO MUNICIPAL, ao 2.º sábado de cada mês  

- MERCADINHO DOS ARTESÃOS | 3.ª manhã de domingo de cada mês | Jardim Carrera Viegas 

- Aldeia Serrana, na FEIRA DA SERRA 

- FEIRINHA DE ARTESANATO e ENCONTRO DE SABORES na Festa das Tochas Floridas 

- Mostras de artesanato nos mais diversos eventos, ao longo do ano 

- Programa de animação no Mercado Municipal 

NOVOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GABINETE DO EMPREENDEDOR: 

> Apoio personalizado aos artesãos e produtores locais para a sua legalização 

> Espaço Colaborativo – Centro de Artes e Ofícios [podendo estender-se a outros locais de interesse 

turístico] 

> Banco de Serviços E Ofícios - Dinamização 

> Apoio na divulgação de programas de financiamento 

> Realização de formações / iniciativas de valorização de recursos 

> Dar continuidade a “Conversas com Sabor” 

> Dinamização da Casa do Agricultor 
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> Apoio ao projeto “Certificação Medronho do Algarve” 

> Projeto “Oficina das Artes”  

> outros projetos 

Parceiros: IEFP / IN LOCO / Associação da Terra e Gentes Dieta Mediterrânica / TASA / Associação de 

Designers do Sul / Associação Rota da Cortiça / Associação de Agricultores / Direção regional Agricultura 

 

V. Fomentar EMPREGO 

O combate ao desemprego é uma prioridade para o município.  

 

MEDIDAS DE APOIO À EMPREGABILIDADE  

- GIP – Gabinete de Inserção Profissional- uma parceria com o Instituto de Emprego e Formação 

Profissional: 

- Formação  

- Apoio à procura de emprego 

- Apoio às empresas na contratação 

- Gabinete de Apoio Psicológico ao Desempregado 

- Hortas Comunitárias 

 

NOVOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GABINETE DO EMPREENDEDOR: 

> Atendimento / acompanhamento na realização de projetos de criação do próprio emprego,  

> Coworking  

> Apoio à realização de candidaturas – Pogramas de Microcrédito 

> Banco de Serviços E Ofícios 

> Projeto de criação da Oficina das Artes 

> Ações de Formação /Ação 

> Parcerias na área do turismo 

Parceiros: IEFP - GIP / IN LOCO / Agrupamento Escolas / Bancos com Microcrédito 

 

ESTAMOS AO SEU LADO! 

Entre em contacto connosco: obtenha mais informações, partilhe connosco as suas ideias ou projetos. 

Marque o seu atendimento: 

Gabinete do Empreendedor | Av. Liberdade, 6 | empreendedor@cm-sbras.pt  

 

mailto:empreendedor@cm-sbras.pt
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ATIVIDADES / SERVIÇOS 
I. ATENDIMENTOS 

ACOMPANHAMENTO 
II. FORMAÇÕES III. AÇÕES DE INFORMAÇÃO IV. INICIATIVAS  V. EVENTOS 

 
I. Atendimentos 

- Atendimento da equipa técnica 
- Atendimentos das entidades parceiras 
 ACRAL [comércio] 
 IPAMEI [pequenas e médias empresas] 

ANJE [jovens empresários] 
Associação Terras e Gentes Dieta Mediterrânica [setor turístico e produtivo] 
AHISA [hoteleiros, restauração] 
IN LOCO [artesãos, produtores, empreendedores] 

 CRIA [empreendedores] 
 Agências de Microcrédito [empreendedores] 
 Associações locais e regionais 

Outras 
 
- Encaminhamento para entidades 
- Acompanhamento do processo na Câmara Municipal (acolhimento do empresário na sua 
implementação / coordenação de processo) 
 

II. Formações 

- Dinamização de formações, para empreendedores, empresários, comerciantes e todos os setores 
  
III. Ações de Informação  

- Dinamização de ações de informação / Sensibilização nas mais diversas áreas e para diversos públicos: 
 Empresas e empresários 
 Potenciais Empreendedores  
 Produtores  
 Público em geral 
 
Ex. Ciclo de Conversas com Sabor / Tertúlias de Empreendedorismo / Pequenos Almoços 
empreendedores 
 
IV. Iniciativas 

Dinamizar os diversos setores 
Exs.  
Diretório de Empresas – (para utilização interna e externa) 
Plataforma Local de Acolhimento Empresarial 
Espaços Colaborativos 
Espaços de Coworking 
Banco de Serviços e Ofícios 
Medidas de apoio à promoção de empresas 
 
Promover reuniões de potenciais parceiros (disponibilizar espaço para reuniões) / … 
V. Eventos 

Eventos para estimular a economia local: 
Stock OUT / São Brás Fashion /  
Dias Temáticos  
Campanhas / Ações temáticas (ex. Natal) 
Feiras / Mercadinhos 
Espaço de empreendedorismo – Mercado / Feira da Serra / … 
 


