
 
 

 
 

REGULAMENTO 
 

 
1 – A FARO 1540 – Associação de Defesa e Promoção do Património Ambiental e Cultural de Faro, organiza a 
iniciativa designada por “Estamos na Baixa!”, em colaboração com o Município de Faro e a Associação de 
Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro;  
 
2 – O principal objectivo desta iniciativa é encontrar soluções para os espaços comerciais devolutos na Baixa de Faro e 
facilitar a abertura novas lojas; 
 
3 – As lojas a instalar irão usufruir de um conjunto de benefícios e serão seleccionadas através de concurso. Nesse 
sentido surge o presente regulamento; 
 
4 – A participação neste concurso implica a aceitação integral das condições inscritas no presente Regulamento; 
 
5 – A inscrição é gratuita e destina-se a todos os cidadãos nacionais ou estrangeiros; 
 
6 – As candidaturas deverão ser formalizadas até ao dia 25 de Janeiro de 2013, através do formulário próprio 
disponível na Internet em <www.faro1540.org> ou em <http://bit.ly/119yEb7>; 

 
7 – Constituem processo de candidatura: 

- Formulário de candidatura corretamente preenchido 
- Cópia do cartão de cidadão ou outro documento legal de identificação dos promotores 

 
8 – A avaliação dos projetos submetidos ao programa será efectuada por um Júri, constituído por 4 elementos e da sua 
decisão não caberá recurso; 
 
9 – O Júri é composto pelos seguintes elementos: 
 

- Bruno Lage – Presidente da “FARO 1540” 
- Davide Alpestana – Coordenador da iniciativa “Estamos na Baixa!” 
- Isabel Narciso – Membro da ”FARO 1540” 
- Tierri Farias – Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro 

 
10 – A organização do Concurso reserva-se o direito de modificar a Composição do júri por motivos de força maior; 
 
11 – A avaliação dos projetos terá em consideração os seguintes critérios, com as respectivas percentagens de 
importância: 
 
- Viabilidade do projecto - 40%  
(Ramo (s) de actividade, produtos a comercializar ou serviços a prestar) 
 

- Criatividade e Inovação - 30% 
(Conceito de loja a implementar) 
 

- Iniciativas de Marketing e Comunicação - 30% 
(Iniciativas de promoção ou eventos a realizar) 
 

http://www.faro1540.org/
http://bit.ly/119yEb7


 
 

 
12 – Não são admitidos a concurso negócios em regime de Franchising; 
 
13 – Serão pré-seleccionados os 10 melhores projetos e os seus promotores convocados para uma entrevista perante o 
júri para apuramento de 5 projectos vencedores; 

 
14 – Os promotores dos projetos vencedores serão notificados até ao dia 05 de Fevereiro e terão dois meses para se 
instalar no espaço seleccionado, usufruindo de isenção de renda nesse período;  
 
15 – Os vencedores beneficiam de condições de arrendamento gradual e a preços de excepção para os 9 meses 
seguintes - Abril a Dezembro de 2013, como no seguinte exemplo: 
 

1º ao 3º mês – 200 €uros 
4º ao 6º mês – 250 €uros 
7º ao 9º mês – 300 €uros 

 
16 – Face ao carácter temporário da iniciativa, os projectos a instalar terão benefícios referentes a taxas e 
licenciamentos camarários; 
 
17 – Em contrapartida, os promotores devem assegurar a manutenção e os custos fixos da loja, a decoração do espaço 
e a realização de iniciativas promocionais;  
 
18 – Após terminar o período de arrendamento gradual, pode a actividade permanecer e terá como referência os 
valores praticados durante a iniciativa; 
 
19 – As lojas seleccionadas deverão ostentar publicidade institucional ao “Estamos na Baixa!” sendo que está isenta 
de taxa de publicidade; 
 
20 – A Organização garante a confidencialidade durante todo o processo de candidatura e avaliação dos projetos a 
concurso; 
 
21 – A Organização reserva-se ao direito de admitir a concurso, em circunstâncias excepcionais, as candidaturas que 
não verifiquem a totalidade das condições estabelecidas neste regulamento; 
 
22 – A Organização reserva o direito de decidir sobre qualquer questão não prevista no presente Regulamento; 
 
23 – Em caso de dúvidas, os interessados podem até ao dia 15 de Janeiro de 2013 solicitar à organização os 
esclarecimentos que entenderem convenientes para: <geral@faro1540.org> 
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