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1. Parceria Baixo Guadiana 2020 

 

No passado dia 21 de Julho decorreu a “Conferência Final de apresentação e validação da Estratégia de 

Desenvolvimento Local para o Baixo Guadiana para o período 2014-2020 ” . 
 

Foram aprovadas as linhas orientadoras da EDL que será submetida à 2ª fase - Seleção das Estratégias de 

Desenvolvimento Local (EDL) e reconhecimento dos Grupos de Ação Local (GAL) que decorre até 27 de 

Julho.  

Foi aprovado o Regulamento da Parceria Baixo Guadiana 2020. 

A Associação Terras do Baixo Guadiana foi eleita pelos parceiros do DLBC Rural – Terras do Baixo 

Guadiana para presidir aos Órgãos de Gestão e indicada como Entidade Gestora.  

A composição do Órgão de Gestão da parceria será a seguinte: 

Presidente – Associação Terras do Baixo Guadiana  

Secretário – Universidade do Algarve 

Secretário – Cumeadas- Associação de Proprietários Florestais das Cumeadas do Baixo Guadiana 

Vogal – ANCCRAL – Associação Nacional de Criadores de Caprinos de Raça Algarvia 

Vogal – Campo Arqueológico de Mértola 

Vogal – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

Vogal – Região de Turismo do Algarve 

 

 
 

2. Rede Regional de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Social 
 

A AMAL, no passado dia 8 de julho, nas instalações do NERA, em Loulé, promoveu uma sessão pública de apresentação 
da Rede Intermunicipal ao Desenvolvimento Regional com todas as entidades públicas e privadas que foram 
convidadas a participar neste modelo de apoio ao desenvolvimento económico e social do Algarve.  
Para visualizar documento apresentado, clique aqui 
 
 

http://amal.pt/site/index.php?name=News&file=article&sid=235
http://amal.pt/site/index.php?name=News&file=article&sid=235
http://amal.pt/site/parameters/amal/files/File/PlanoAcaoAMAL_08julho2015_vl.pdf


 

 
 

 

3. Bolsa de Valores Sociais 

A Bolsa de Valores Sociais é uma iniciativa que inova nos mecanismos de financiamento para as organizações sociais e também na 

forma de envolver a comunidade à volta de um objetivo comum. 

A BVS é uma plataforma de financiamento de instituições da sociedade civil em Portugal, inovadora na forma como replica o 

funcionamento de uma Bolsa de Valores para aproximar as organizações e projetos sociais dos investidores, promovendo o seu 

financiamento. 

A BVS é gerida pela Associação BVS para o Financiamento Sustentável do Impacto Social, fazendo parte do eixo de atividade de 

Inovação Social da Fundação EDP. Conta ainda com os importantes apoios da Euronext e da Fundação Calouste Gulbenkian. 

Conheça todos os projetos pois ao investir na BVS, o investidor social favorece iniciativas sociais que apresentam soluções 

reais de mudança da sociedade, com intervenção em áreas tão diversas como a saúde e bem-estar, a educação, os direitos humanos 

e a cidadania, o empreendedorismo social, a inclusão social e o fortalecimento institucional. 

Saiba que tipo de investidor social é em cinco passos, através da aplicação BVS. 

 Fonte: BVS 

 

 

4. “CRESC ALGARVE 2020 ABRE NOVOS CONCURSOS PARA TERRITÓRIOS DA BAIXA 
DENSIDADE” 

 
Foram publicados, no dia 14 de julho de 2015, cincos novos concursos do Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020, no 

domínio da Competitividade e Internacionalização, dos Sistema de Incentivos (Empreendedorismo, Qualificação, 

Internacionalização, Inovação Produtiva). Quatro destes avisos estão focados em projetos que incidem em territórios da Baixa 

Densidade do Algarve.  

A partir de julho a cobertura territorial da Baixa Densidade no Algarve será alargada com a inclusão de mais sete 
freguesias no concelho de Loulé (Alte, Ameixial, Salir e União de freguesias de Querença, Tôr e Benafim); no concelho 
de Tavira (St Catarina da Fonte do Bispo) e no concelho de Silves (S. Marcos da Serra), para além dos concelhos já 
abrangidos (Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Monchique e Vila do Bispo). 
Consulte os Avisos de Concurso em www.algarve2020.eu 
Todas as candidaturas deverão ser submetidas através do Balcão 2020. 

 

 

 

5. Mobilidade urbana sustentável: candidaturas até 31 de julho  

 

Estão abertas candidaturas ao CRESC ALGARVE 2020, até 31 de julho, para a elaboração de Planos de 

Ação de Mobilidade Urbana Sustentável  (PAMUS – Algarve) visando reduzir as emissões de CO2.  O aviso 

está integrado no domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos e tem como destinatários a 

AMAL ou agrupamentos de municípios em parceria. 

O Programa Operacional do Algarve prevê que as estratégias territoriais de intervenção em matéria de 

organização de acessibilidades e gestão da mobilidade e logística constituam um contributo fundamental para 

a promoção de um ambiente urbano com baixa emissão de carbono, daí a mais-valia na elaboração e 

implementação, à escala sub-regional, de planos integrados. 

Para mais informações visite www.algarve.portugal2020.pt 

See more at: http://algarve2020.eu/info/mobilidade-urbana-sustentavel-candidaturas-ate-31-de-julho#sthash.wuuK5RiS.dpuf 
 
 
 

6. Aviso N.º 24/SI/2015- Sistema de Incentivos "Empreendedorismo Qualificado e Criativo" - 

Territórios de Baixa Densidade  

http://www.bvs.org.pt/
http://www.bvs.org.pt/view/viewProjetos.php
http://app.bvs.org.pt/
http://www.algarve2020.eu/
http://www.algarve.portugal2020.pt/
http://algarve2020.eu/info/mobilidade-urbana-sustentavel-candidaturas-ate-31-de-julho#sthash.wuuK5RiS.dpuf


 

 
 

 
 
A submissão de candidaturas é efetuada entre 14 de Julho e 30 de Setembro de 2015 
 
Objeto: 
O objetivo específico deste concurso consiste em conceder apoios financeiros a projetos de Empreendedorismo 
Qualificado e Criativo que contribuam para:  

 A promoção do espírito empresarial, facilitando nomeadamente o apoio à exploração económica de novas 
ideias e incentivando a criação de novas empresas;  

 Aumentar as capacidades de gestão das empresas e da qualificação específica dos ativos em domínios 
relevantes para a estratégia de inovação, internacionalização e modernização das empresas, de modo a 
potenciar o desenvolvimento de atividades produtivas mais intensivas em conhecimento e criatividade e com 
forte incorporação de valor acrescentado nacional.  

Tipologia das operações e modalidade de candidatura  
São suscetíveis de apoio os projetos individuais de Empreendedorismo Qualificado e Criativo nas seguintes tipologias:  

 a) A criação de empresas que desenvolvam atividades em setores com fortes dinâmicas de crescimento, 
incluindo as integradas em indústrias criativas e culturais, e ou setores com maior intensidade de tecnologia 
e conhecimento;  

 b) A criação de empresas que valorizem a aplicação de resultados de I&D na produção de novos bens e 
serviços;  

Natureza dos beneficiários  
Os beneficiários dos apoios previstos no presente Aviso de concurso são as Pequenas e Médias Empresas (PME) de 
qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, criadas há menos de dois anos 
Forma, nível e limites dos apoios:  

Os apoios a conceder no âmbito deste Aviso revestem a forma de incentivo reembolsável, nas condições 

estabelecidas no artigo 30.º do RECI, sendo que nos termos do n.º 3 desse artigo, pode ser concedida uma 

isenção de reembolso correspondente a uma parcela do incentivo reembolsável até ao limite máximo de 50%. 

Links úteis: 

ORIENTAÇÕES  

AVISO SI-51-2015-24  

 

 

 

7. IV Colóquio Nacional de Horticultura Biológica 

 

Irá realizar-se nos dias 17, 18 e 19 de março de 2016, no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve. 
Todas as informações relativas ao mesmo podem ser consultadas em: 
http://ivcolquionacionaldehorticulturabiolgica.weebly.com/ 
 
Secretariado: cnhbiologica@gmail.com (contacto preferencial) 
Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 800-139 Faro 
Telefone: 289 800 931 
 
 
 

8. "Empregabilidade nas Organizações da Economia Social - o papel das Políticas Ativas de 

Emprego"  
 

Sessões de Apresentação «O estudo "Empregabilidade nas Organizações da Economia Social - o papel das 

Políticas Ativas de Emprego" é uma iniciativa da EAPN Portugal no âmbito do Acordo de Cooperação que 

desenvolve com o IEFP, IP e teve a sua primeira fase conclusiva no passado dia 18 de Junho, através do seu 

https://www.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=2dd495d8-7c09-4ffa-8f20-bc80767c30c5
https://www.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=5edcfe54-a5ef-4fd4-b4e2-0976b75b6824
http://ivcolquionacionaldehorticulturabiolgica.weebly.com/
mailto:cnhbiologica@gmail.com


 

 
 

 

seminário de apresentação, no qual se discutiram as suas principais etapas e conclusões junto de um painel 

diversificado de comentadores.  

Face à relevância da temática abordada e ao facto deste estudo ser resultado da colaboração de um conjunto 

vasto de entidades e pessoas, vimos por este meio divulgar a possibilidade de acederem ao mesmo através do 

seguinte link: http://www.eapn.pt/publicacoes_visualizar.php?ID=20  

Informamos ainda que durante o segundo semestre de 2015 será fomentado o debate em torno do presente 

estudo e das suas conclusões, através de um conjunto de sessões de apresentação do mesmo que ocorrerão ao 

longo do território nacional com o seguinte calendário (ainda provisório): 15 de Setembro - Faro  

21 de Outubro - Évora  

Esperamos ter a vossa presença em algum destes momentos e contamos com o apoio na divulgação. 

+ info: Liliana Pinto EAPN Portugal  

Rede Europeia Anti-Pobreza Departamento de Desenvolvimento e Formação 

liliana.pinto@eapn.pt  

Rua de Costa Cabral, 2368 4200-218 Porto Tel. 00351 225420808 | Fax. 00351 225403250  
 
 

http://www.eapn.pt/publicacoes_visualizar.php?ID=20
mailto:liliana.pinto@eapn.pt

