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1. Parceria Baixo Guadiana 2020 
 

Será realizada a Assembleia de Parceiros, no local e hora a confirmar. Aguarde a convocatória e compareça, 

a sua presença é essencial para validar e aprovar a Estratégia definida para o território. 

Não esqueça também que a Assembleia de Parceiros é que, entre outros pontos, deveres e obrigações: 

 Elege o Órgão de Gestão da PARCERIA; 

 Aprova, reve e altera o Regulamento da Parceria e o Regulamento Interno de funcionamento do GAL. 

 

 

 

2. Aberto Convite para Seleção das EDL e reconhecimento dos GAL  
 

Foi aberto Convite destinado às parcerias pré-qualificadas na 1.ª fase, com o objetivo de aprovação de 

Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL) e reconhecimento dos Grupos de Ação Local (GAL) e constitui 

a segunda fase do processo de implementação do instrumento Desenvolvimento Local de Base Comunitária. 

O convite justifica-se pela necessidade de definição de princípios e regras de funcionamento para estes órgãos 

intermédios de gestão, de forma coerente e em consonância com as restantes orientações nacionais e 

comunitárias estabelecidas para o período de 2014-2020. 

O Desenvolvimento Local de Base Comunitária é uma forma de abordagem integrada para o desenvolvimento 

territorial, que será apoiado por vários programas operacionais do Acordo de Parceria 2014-2020, e se 

caracteriza pela inclusão, pelo menos, dos seguintes elementos: 

a) Estratégias de desenvolvimento local (EDL) destinadas a territórios sub-regionais bem identificados; 

b) Parcerias locais dos setores público e privado (grupos de ação local - GAL); 

c) Abordagem ascendente em que os grupos de ação local têm poderes de decisão no que diz respeito à 

elaboração e execução, sem prejuízo da sua necessária aprovação pelas entidades responsáveis, de Estratégia 

de Desenvolvimento Local (EDL); 

d) Conceção e execução multissetoriais da estratégia baseadas na interação entre agentes e projetos de 

diferentes setores da economia local; 

e) Execução de abordagens inovadoras; 

f) Execução de projetos de cooperação; 

g) Ligação em rede de parcerias locais. 

Os grupos alvo do DLBC encontram-se articulados, com a focalização temática referida, em: 

http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/66-aberto-convite-para-selecao-das-edl-e-reconhecimento-dos-gal
http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/69-alentejo-2020-abriu-novos-concursos-na-area-da-competitividade
http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/68-o-alentejo-esta-a-mudar
http://amal.pt/site/index.php?name=News&file=article&sid=232
http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/66-aberto-convite-para-selecao-das-edl-e-reconhecimento-dos-gal
http://alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/AvisoDLBC_99_2015_02.pdf


 

 
 

 

· Comunidades de base rural e agentes económicos, sociais e institucionais intervenientes nos processos de 

desenvolvimento local e de diversificação e competitividade da economia de base rural (abordagem 

LEADER); 

· Comunidades de base pesqueiras e agentes económicos, sociais e institucionais intervenientes nos processos 

de desenvolvimento, diversificação e competitividade da economia pesqueira e costeira; 

· Comunidades desfavorecidas de base urbana localizadas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, bem 

como em centro urbanos de nível superior1, e agentes económicos, sociais e institucionais intervenientes nos 

processos de desenvolvimento local, de diversificação e competitividade da economia urbana de base local e 

de promoção do emprego e da inovação e inclusão social. 

Após a realização da 1.ª fase de operacionalização dos DLBC, este convite destinado às parcerias pré-

qualificadas, implicará a submissão de EDL completas e o seu financiamento por parte dos Programas 

Operacionais financiadores, tendo em vista a aprovação de Estratégias de Desenvolvimento Local e 

reconhecimento dos GAL, consubstanciado numa contratualização entre as Autoridades de Gestão dos 

programas financiadores e os respetivos GAL. 

O convite para apresentação das candidaturas está aberto até 27.07.2015. 

 

 

 

3. Operações 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1 e 3.3.2  

 

A partir do dia 6 de julho continuarão abertas as candidaturas às Operações 3.2.1 (Investimento na Exploração 

Agrícola); 3.2.2 (Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas); 3.3.1 (Investimento na Transformação 

e Comercialização de Produtos Agrícolas); e 3.3.2 (Pequenos Investimentos na Transformação e 

Comercialização de Produtos Agrícolas). 

Estarão brevemente disponíveis no portal oficial do PDR2020 e no seu Balcão do Beneficiário, como 

habitualmente, todos os documentos de suporte à sua candidatura. 

Lista de operações: 
Operação 3.2.1-Investimento na Exploração Agrícola  
Operação 3.2.2-Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas  
Operação 3.3.1-Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas  
Operação 3.3.2-Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas  

 

 

 

4. “CRESC ALGARVE 2020 ABRE 7 NOVOS CONCURSOS PARA EMPRESAS E 

ASSOCIAÇÕES” 

 
 As empresas do Algarve contam com novos concursos para apresentação de projetos de investimento no âmbito dos 
Sistema de Incentivos. Na Investigação e Desenvolvimento Tecnológico - Projetos Individuais (Aviso N.º 16/SI/2015) 
foi lançado um concurso que tem como prioridade o aumento do investimento empresarial em I&I para promover as 
atividades económicas intensivas em conhecimento e a criação de valor baseada na inovação. Na área da Qualificação 
PME (Aviso nº 18/SI/2015), o concurso visa apoiar ações de qualificação de PME em domínios imateriais com o 
objetivo de promover a competitividade e a capacidade de resposta no mercado global. Na área da Internacionalização 
das PME está igualmente um novo concurso (Aviso nº 19/SI/2015). Por último, o concurso na área da Inovação 
Produtiva (Aviso nº 20/SI/2015) o qual tem como intuito o aumento do investimento empresarial em atividades 
inovadoras. 
 No que concerne aos Sistemas de Apoio a Ações Coletivas (SIAC), os concursos visam promover a melhoria das 
condições envolventes para as empresas da região, fortalecendo a internacionalização das PME, o aumento do 
conhecimento sobre os mercados e a promoção de iniciativas de cooperação entre empresa do setor agroalimentar e 
do turismo. Destes avisos, 2 visam apostar ações que promovam a competitividade de empresas localizadas em 
território de baixa densidade. 

http://www.pdr-2020.pt/site/content/view/full/165
http://www.pdr-2020.pt/site/content/view/full/166
http://www.pdr-2020.pt/site/content/view/full/196
http://www.pdr-2020.pt/site/content/view/full/197


 

 
 

 

 
 Consulte os avisos em www.algarve2020.eu ou em http://algarve2020.eu/info/cresc-algarve-2020-abre-7-novos-concursos-

para-empresas-e-associacoes#sthash.9bt8877p.dpuf 

 Mais esclarecimentos através do e-mail:algarve2020@ccdr-alg.pt 
 
 
 

5. Alentejo 2020 abriu novos concursos na área da competitividade  

O Alentejo abriu quatro novos concursos na área da Competitividade e Internacionalização, enquadrados no 

Sistema de Apoio a Ações Coletivas para Qualificação, Internacionalização, Promoção do Tecido Empresarial 

e Transferência do Conhecimento Científico e Tecnológico. 

Os concursos estão abertos até 14 de Agosto, devendo as candidaturas ser apresentadas no Balcão 2020. 

Encontra-se ainda aberto até ao dia 31 de Agosto, o concurso para o Sistema de Incentivos à Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) destinado a Projetos Individuais. 

 

Informe-se e apresente a sua candidatura. Pode consultar o Plano de Concursos no site do Alentejo 2020. 

 

 

 

6. Novo site CRESC ALGARVE 2020 

 

Foi lançado o novo site do CRESC ALGARVE 2020 – Programa Operacional do Algarve 2014-2020, no âmbito da sessão 

Pública de apresentação de Resultados do PO Algarve 21 (2007-2013) que decorreu ontem, dia 29 de junho, no auditório da 

CCDR Algarve, em Faro. 
Neste novo sítio web encontra toda a informação necessária relativa ao Programa Operacional do Algarve 2014-2020 

nomeadamente, Notícias e Eventos, Avisos e Concursos disponíveis no Balcão 2020, Regulamentação, Documentação, Galeria das 

Iniciativas do Algarve 2020 (imagens e vídeos) e ainda a Newsletter do Programa.  
A aposta nos territórios de Baixa Densidade, o reforço da inclusão e a visibilidade dos recursos endógenos associados ao emprego 

e ao território (em particular os recursos da terra e do mar), a par da manutenção e do incremento da competitividade do setor do 

turismo, são a base da estratégia do novo quadro Portugal 2020. 

 

 

 

 

7. PO ALGARVE 21 apresenta 85% de execução no final de junho 

 

O Programa Operacional do Algarve - PO Algarve 21 apresentava, no final de junho, uma taxa de execução 

de 85%, correspondente a um valor superior a 279 milhões de euros de investimento, relativos às 733 

candidaturas aprovadas,  afirmou o gestor do PO Algarve 21, David Santos durante a sessão Pública de 

apresentação de Resultados que decorreu ontem, dia 29 de junho no auditório da CCDR Algarve, em Faro 

Em termos  globais o "Eixo 1 - Competitividade, inovação e conhecimento “, é o que mais tem contribuído 

para a execução ou seja metade dos projetos aprovados estão ligados ao sistema de incentivos às empresas, 

que à data apresenta uma taxa de execução superior a 100 %. 

Segundo o presidente da CCDR «o Algarve deve olhar para os bons projetos apoiados no quadro que se encerra 

e reforçar o apoio no novo quadro, por forma a valorizar os recursos endógenos, assegurar a captura de valor 

na região e garantir a redução das assimetrias. 

A aposta nos territórios de Baixa Densidade, o reforço da inclusão e a visibilidade dos recursos endógenos 

associados ao emprego e ao território (em particular os recursos da terra e do mar), a par da manutenção e do 

incremento da competitividade do setor do turismo, são a base da estratégia do novo quadro 2014-2020. 

Na  sessão foram ainda apresentadas Boas Práticas e Estudos sobre os Territórios de Baixa Densidade e 

Estratégia 2014 – 2020,  Inclusão Social e Emprego que serviram de base à construção do CRESC ALGARVE 

2020 e, foram efetuados o lançamento do site do novo PO e o catálogo “Made in Algarve”. 

http://www.algarve2020.eu/
http://algarve2020.eu/info/cresc-algarve-2020-abre-7-novos-concursos-para-empresas-e-associacoes#sthash.9bt8877p.dpuf
http://algarve2020.eu/info/cresc-algarve-2020-abre-7-novos-concursos-para-empresas-e-associacoes#sthash.9bt8877p.dpuf
mailto:algarve2020@ccdr-alg.pt
http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/69-alentejo-2020-abriu-novos-concursos-na-area-da-competitividade
http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/avisos
https://www.portugal2020.pt/Balcao2020/Utilizador/Utilizador/Login
http://alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/Documentacao/plano_concursos/PlanoAvisos_12Jun2015.pdf
http://algarve2020.eu/info/
http://poalgarve21.ccdr-alg.pt/site/


 

 
 

 

 

 

 
 

8. O Alentejo está a mudar  

 

“É o resultado da parceria entre os vários agentes” 

O Presidente da CCDRA, António Costa Dieb, em entrevista exclusiva ao Diário do Sul, faz o balanço de três 

anos de liderança à frente da CCDRA, refere a execução do INALENTEJO e alguns dos projetos resultantes 

dos apoios concedidos por aquele Programa. 

Apresenta as prioridades de investimento do Alentejo 2020 e os domínios de especialização da Estratégia 

Regional de Especialização Inteligente; aborda os principais pontos da estratégia de desenvolvimento regional 

para os próximos anos e fala da Cooperação Transfronteiriça. 

Pode ler a entrevista aqui. 

 

 

 

9. Oferta Formativa da Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António, Ano Letivo 

2015/2016 

 
O Turismo de Portugal possui uma rede escolar com 12 escolas, entre as quais a de Vila Real de Santo António, que 
proporcionam formação profissional altamente especializada a jovens estudantes e a adultos. 
Nas escolas de hotelaria e turismo, os formadores têm grande experiência na área, as infraestruturas e equipamentos 
são excelentes, o que se reflete no elevado padrão dos nossos cursos. 
Proporcionamos aos nossos formandos a participação em atividades fora das salas de aula, nomeadamente 
competições, feiras, eventos, visitas a empresas do sector, estágios nacionais e internacionais em empresas de 
renome. 
Nas escolas de hotelaria e turismo damos-te tudo o que precisas para entrares no mercado de trabalho (taxa de 
empregabilidade de 80%).  
Não deixes escapar esta oportunidade. 
 
 
 

http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/68-o-alentejo-esta-a-mudar
http://alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/Noticias/entrevista_presiCCDRA.pdf


 

 
 

 

 
 

 

 

10. Sessão de Apresentação da Rede Regional de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Social 
 

http://amal.pt/site/index.php?name=News&file=article&sid=232


 

 
 

 

A AMAL, no dia 8 de julho, entre as 10:00 e as 13:00 horas, nas instalações do NERA, em Loulé, vai promover 

uma uma sessão pública de apresentação desta Rede com todas as entidades públicas e privadas que foram 

convidadas a participar neste modelo de apoio ao desenvolvimento económico e social do Algarve.  

A abertura do evento estará a cargo do Dr. Vítor Neto, em representação do NERA, do Eng.º David Santos, 

Presidente da CCDR Algarve e Gestor do Programa Operacional Regional CRESC ALGARVE 2020 e do Dr. 

Jorge Botelho, Presidente da AMAL.  

A apresentação da Rede ficará a cargo do Prof. Doutor Augusto Medina, Presidente da Sociedade Portuguesa 

de Inovação, entidade contratada pela AMAL para nos apoiar na criação de um sistema de resposta adequado 

às necessidades dos empreendedores e empresários da região.  

Para se inscrever deverá aceder ao seguinte endereço goo.gl/PGxqiv. 
 

https://goo.gl/PGxqiv

