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1. Lançado o portal oficial do PDR 2020 

O portal oficial do PDR 2020 – Programa de Desenvolvimento Rural do Continente foi lançado dia 29 de maio, e está já 

disponível no endereço eletrónico www.pdr-2020.pt. 

 
Nesta plataforma, os públicos do PDR 2020 têm acesso a informação em formato amigável sobre os apoios já disponíveis, podem 
ficar a par das novidades sobre o Programa através das Notícias, ou consultar a documentação necessária à submissão da sua 
candidatura, designadamente a legislação nacional e comunitária. 
A Autoridade de Gestão do Programa desenvolveu este site foi para que todos fiquem a conhecer um pouco mais sobre o PDR 2020, 

de uma forma simples, rápida e acessível. 
Visite o novo portal do PDR 2020. 

 

 

2. Pesquisa de Candidaturas e subscrição de Avisos no Balcão 2020 

Para se tornar cada vez mais fácil o seu registo e utilização o Balcão 2020 dispõe agora de uma nova ferramenta no 
módulo Candidaturas, com funcionalidades relativas à pesquisa de Candidaturas Abertas e Subscrição de Avisos. 

http://www.pdr-2020.pt/
http://www.pdr-2020.pt/
https://www.portugal2020.pt/portal2020/indice-candidaturas
http://www.pdr-2020.pt/


            

 

 
Esta nova ferramenta permite que qualquer utilizador receba informação na sua caixa de correio sobre os Avisos de 
Candidatura que vão sendo abertos no Balcão 2020 podendo esta seleção ser feita por Temas e por Programas 
Operacionais. 
Aceda já e fique a conhecer estas e outras funcionalidades que vão facilitar a apresentação das suas candidaturas ao 
PORTUGAL 2020. 
Para saber mais sobre o Balcão, consulte também notícia relativa ao Acesso ao Balcão 2020. 

 

 

3. PRÉMIO ANTÓNIO SÉRGIO 2015: ABERTURA DE CANDIDATURAS 

Já estão abertas as candidaturas ao Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio 2015. 
Este Prémio, lançado em 2012 pela CASES, pretende homenagear a cada ano as pessoas singulares e coletivas que 
mais se tenham distinguido no setor da Economia Social, em quatro categorias: 
- Inovação e Sustentabilidade, 
- Estudos e Investigação, 
- Formação Pós Graduada, 
- Trabalhos Escolares. 
Este ano, para além de se premiarem as categorias referidas, é instituído o Prémio Especial Personalidade do Ano. 
Consulte o Regulamento. 
Mais informações 

 

 

4. Comité de Acompanhamento do Alentejo 2020 aprovou metodologia e critérios de selecção das 

candidaturas 

O Alentejo 2020 – Programa Operacional Regional do Alentejo 2014-2020, reuniu pela terceira vez o Comité de 
Acompanhamento, no passado dia 2 de Junho. 
Da ordem de trabalhos desta reunião destaca-se a análise e aprovação da metodologia e critérios de seleção das 
candidaturas nos domínios da Sustentabilidade e Eficiência nos Uso dos Recursos e do Capital Humano, Inclusão Social 
e Emprego, o que vai permitir a abertura de concursos para apresentação de candidaturas nestes domínios. 
Foi ainda efetuado o ponto de situação dos instrumentos financeiros para apoio direto às empresas e apresentada a 
proposta de Estratégia de Comunicação do Alentejo 2020. 
Este órgão do Alentejo 2020 tem por competências, entre outras, analisar e aprovar a metodologia e os critérios de 
seleção das operações. 
A composição do Comité de Acompanhamento é fixada por despacho do Governo, e integra representantes: da 
Autoridade de Gestão, que preside, dos competentes órgãos de coordenação, dos organismos intermédios, da ANMP 
– Associação Nacional de Municípios Portugueses, dos parceiros económicos e sociais e das organizações relevantes 
da economia social e instituições de ensino superior, das entidades públicas mais relevantes para o Programa e da 
sociedade civil, incluindo do sector ambiental, bem como os Presidentes das Comunidades Intermunicipais e das 
associações empresariais da Região. A Comissão Europeia, através da DG REGIO e DG Emprego, e a Inspecção-Geral 
de Finanças integram a Comissão de Acompanhamento, na qualidade de observadores. 
De referir que o Alentejo 2020 já abriu na totalidade 14 concursos no domínio da Competitividade e 
Internacionalização, dos quais 5 já encerraram. O Plano de Avisos de Concursos pode ser consultado no site do Alentejo 
2020. 

 

 

5. Tudo o que é preciso saber sobre o Alentejo 2020  

Todas as temáticas mais importantes sobre o Alentejo 2020 foram objeto de informação e esclarecimento em 

programa emitido na Rádio Borba. 

Os esclarecimentos foram prestados por António Costa da Silva, Filipe Palma, Luís Castilho e Nelson 

Faustino.  

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Candidaturas-abertas-auto
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Candidaturas-abertas-auto
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/acesso-ao-balcao-2020-2
http://www.igfse.pt/upload/docs/2015/Regulamento_PremioAntonioSergio_2015.pdf
http://www.cases.pt/atividades/premioantoniosergio
http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/59-comite-de-acompanhamento-do-alentejo-2020-aprovou-metodologia-e-criterios-de-seleccao-das-candidaturas
http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/59-comite-de-acompanhamento-do-alentejo-2020-aprovou-metodologia-e-criterios-de-seleccao-das-candidaturas
http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/57-tudo-o-que-e-preciso-saber-sobre-o-alentejo-2020-na-radio-borba


            

 

 

Domínios temáticos, áreas de intervenção, tipologias de investimento apoiáveis, apoios disponíveis e vários 

outros aspetos foram esclarecidos de modo a facilitar e estimular a apresentação de candidaturas ao Alentejo 

2020. 

Oiça o programa aqui. 

 

 

6. Programa CRESC Algarve 2020 reúne Comissão de Acompanhamento pela terceira vez 

O Programa Operacional Regional do Algarve - CRESC ALGARVE 2020, presidido por David Santos, realizou ontem, dia 28 de 

maio, no auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, em Faro, a terceira reunião da sua Comissão de 

Acompanhamento. 

A reunião teve como principais pontos da ordem de trabalhos a aprovação dos critérios de seleção e metodologia subjacentes à 

aprovação de candidaturas, nos domínios temáticos do Capital Humano, da Inclusão Social e Emprego e da Sustentabilidade e 

Eficiência no uso dos Recursos. 

Os critérios aprovados estão associados às Prioridades de Investimento no âmbito do Fundo Social Europeu e 

aos investimentos FEDER relacionados com temáticas como a Energia, Património Natural e Cultural e 

Reabilitação Urbana. 

No âmbito da reunião foi igualmente apresentada a proposta de Estratégia de Comunicação do Programa 

Operacional. 

O Gestor do Programa aproveitou a oportunidade para fazer um ponto de situação sobre as diferentes ações já 

desenvolvidas no âmbito da implementação do Programa Operacional para o período 2014-2020, indicando 

também aos presentes a fase em que se encontra a preparação dos Instrumentos Financeiros para as empresas. 

A Comissão de Acompanhamento é constituída por um conjunto alargado de atores, entre os quais a Comissão 

Europeia, autoridades nacionais com responsabilidades na gestão dos fundos, a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, os parceiros económicos e sociais, as organizações mais relevantes da economia 

social, as instituições de ensino superior, as entidades públicas mais relevantes para o programa operacional e 

as autoridades de gestão dos programas operacionais temáticos e regionais do Continente do Portugal 2020. 

Mais informações encontram-se disponíveis em www.algarve.portugal2020.pt 
 
 

7. Apresentações no road show de Programas de Cooperação Territorial Europeia em Portugal 

Na sequência dos trabalhos de arranque dos Programas Operacionais da Cooperação Territorial Europeia 2014-2020, foi promovida 

a realização de diversos encontros com potenciais beneficiários para dar a conhecer a nova geração de Programas, de 19 de 29 de 

maio de 2015. 
Neste contexto, o Núcleo de Cooperação Territorial Europeia da AD&C - Agência para o Desenvolvimento e Coesão I.P., 

organizou um road show contemplando sessões de apresentação do conjunto dos Programas SUDOE, MED, ENI MED, Espaço 

Atlântico, ENI Mid Atlantic e INTERREG EUROPE, de norte a sul do país. 

 Consulte aqui as APRESENTAÇÕES realizadas: 

 CTE Eligibilidades 2014-2020 

 INTERREG EUROPE - Country Specific Information 

 INTERREG EUROPE 2014-2020 

 ENI CBC MED 2014-2020 

 MID ATLANTIQUE 2014-2020 

 ESPAÇO ATLÂNTICO 2014-2020 

 SUDOESTE EUROPEU 2014-2020 

 

http://yourlisten.com/borbafm.rb/alentejo-2020-1-programa
http://www.algarve.portugal2020.pt/
http://www.adcoesao.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/NOTICIAS2020/Apresentação%20Elegibilidades_2014-2020.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/NOTICIAS2020/Interreg%20Europe-Country%20specific%20information%20MA.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/NOTICIAS2020/Apresentação%20EUROPE%202014-2020.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/NOTICIAS2020/Apresentação%20ENI%20CBC%20MED%202014-2020.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/NOTICIAS2020/Apresentação%20Mid%20Atlantique%202014-2020.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/NOTICIAS2020/Apresentação%20PO%20EA_2014-2020.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/NOTICIAS2020/Apresentação%20SUDOE%202014-2020.pdf

