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1. Reuniões: Parceria Baixo Guadiana 2020 

 

Na semana de 8 a 12 de Junho decorreu mais um ciclo de reuniões da Parceria. 

O grupo de trabalho da Parceria Baixo Guadiana 2020 esteve com as autarquias do território (todas elas 

parceiras) onde foi debatida a abordagem sobre a EDL, continuando assim o processo participativo dos 

parceiros na definição da estratégia. 

 
Importante: Se ainda não enviou, enviei-nos os seus contributos e ajude-nos a construir a estratégia para o nosso 
território! 
Remeta a informação para o e-mail geral@atbaixoguadiana.pt 

 

 

2. Alentejo 2020 abriu concurso para avaliar resultados do PROVERE  

O Alentejo 2020 abriu um concurso com o objetivo de promover uma avaliação dos resultados do Programa 

de Valorização dos Recursos Endógenos (PROVERE), por um lado, para perspetivar um novo ciclo da 

iniciativa e, por outro, para potenciar a identificação das Estratégias de Eficiência Coletiva – EEC que 

possam reunir condições para evoluir para uma nova fase de implementação, em conformidade com os 

novos modelos de intervenção no território e os objetivos do Portugal 2020 e do Alentejo. 

 Foram convidadas a apresentar o Relatório de Avaliação as entidades que subscreveram os protocolos 

constitutivos dos consórcios, para avaliar, do ponto de vista destas entidades, a concretização da estratégia 

definida e os resultados alcançados. 

 O período para apresentação do Relatório de Avaliação decorre do dia 08 ao dia 30 de Junho de 2015. 

 Esta avaliação potenciará as EEC, que virem o seu mérito reconhecido, ser convidadas à apresentação de um 

novo Programa de Ação, que deve ambicionar alcançar uma nova capacidade de intervenção no território, 

aportando valor à estratégia desenvolvida no QREN, bem como a consolidação do modelo de governação. 

 Aviso de Concurso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/61-alentejo-2020-abriu-concurso-para-avaliar-resultados-do-provere
http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/62-estao-pre-qualificadas-11-parcerias-no-processo-de-implementacao-do-dlbc
mailto:geral@atbaixoguadiana.pt
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http://alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/AvisoALT20-28-2015-01.pdf


 

 
 

 

3. Alentejo 2020 - Estão pré-qualificadas 11 parcerias no processo de implementação do DLBC  

 

Está concluída a primeira fase do concurso de pré-qualificação de parcerias e da macroestrutura das respetivas 

linhas estratégicas e dos territórios, que reúnam as condições adequadas à submissão de uma EDL – Estratégia 

de Desenvolvimento Local, e à constituição de um GAL – Grupo de Ação local, determinante para o processo 

de implementação do instrumento Desenvolvimento Local de Base Comunitária. 

Na Região Alentejo, foram pré-qualificadas 11 parcerias com vista à submissão de EDL e reconhecimento 

dos GAL. As parcerias congregam-se em torno de uma estratégia integrada para um território sub-regional ou 

local. 

O Desenvolvimento Local de Base Comunitária – DLBC visa promover, em territórios específicos, a 

concertação estratégica e operacional entre parceiros, focalizada no empreendedorismo e na criação de postos 

de trabalho, em coerência com o Acordo de Parceria Portugal 2020, e no quadro da prossecução dos objetivos 

da Estratégia Europa 2020. 

Constitui uma resposta concertada de atuação para resposta aos elevados níveis de desemprego e índices de 

pobreza, através da dinamização económica local, da revitalização dos mercados locais e da sua articulação 

com mercados mais amplos e, em geral, da diversificação das economias locais, do estímulo à inovação social 

e à busca de novas respostas a problemas de pobreza e de exclusão social em territórios desfavorecidos em 

contexto urbano e em territórios rurais ou costeiros economicamente fragilizados ou de baixa densidade 

populacional. 

 

 

4. PDR20 - Programa de Desenvolvimento Rural do Continente - Prevenção Contra Agentes Bióticos 

e Abióticos  

 (Portaria n.º 134/2015 de 18 de maio) 
A submissão de candidaturas é efetuada entre 11 de junho e 30 de junho de 2015 
Objeto: 
As Candidaturas apresentadas devem prosseguir os seguintes objetivos: 

a) Reforçar a defesa da floresta contra danos causados por agentes bióticos; 
b) Aumentar a resiliência da floresta contra  agentes abióticos. 

Tipologia das intervenções a apoiar: 
Investimentos ao nível das explorações florestais e com escala territorial relevante, nas seguintes tipologias de 
intervenção “implementação e manutenção de sistemas de monitorização de pragas”, para o presente anúncio. 
Forma, nível e limites dos apoios:  
Os apoios são concedidos são os constantes no Anexo II da Portaria n.º 134/2015, de 18 de maio. 

 

Links úteis: 
AVISO PDR20-A4-2015-01  
Portaria n.º 134/2015 
OTE n.º 7/2015 

http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/62-estao-pre-qualificadas-11-parcerias-no-processo-de-implementacao-do-dlbc
https://www.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=6ea5a5df-cce5-4706-b031-2618dc6d0a50
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/154914
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/balcao_inicio/documento_pdr2020/155658
http://alentejo.portugal2020.pt/images/noticias/DLBC.jpg
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