
            
 

 

 

Folha Informativa N.º10 

Parceria Baixo Guadiana 2020 

 

 

Índice 

1. Parceria Baixo Guadiana 2020 

2. Eventos: PO ALGARVE 21 apresenta resultados em Faro 

3. Eventos: Novas oportunidades Financeiras para as Empresas do Algarve 

4. Eventos: Conferência “Compromisso para o Crescimento Verde e Perspetivas do Alentejo 

2020” 

5. Questionário: Parlamento Rural Europeu 2015 - processo em Portugal 

 

1. Parceria Baixo Guadiana 2020 

 

Importante: Continuamos à espera do seu contributo, se ainda não enviou, enviei-nos até dia 

3 de Julho e ajude-nos a construir a estratégia para o nosso território! 

Remeta a informação para o e-mail geral@atbaixoguadiana.pt 

No âmbito da candidatura à 2.ª fase - Seleção das EDL e reconhecimento dos GAL somos a 

informar que está previsto ser enviado um documento com uma 1.ª proposta da formulação da 

candidatura  aos parceiros para apreciação, analise e eventuais correções. 

Será indicada a data da Assembleia de Parceiros, local e hora assim que possivel. Aguarde o 

contacto e compareça, a sua presença é essencial para validar e aprovar a Estratégia definida para o 

território. 

 

 

2. PO ALGARVE 21 apresenta resultados em Faro 
 

A apresentação de Resultados da execução do Programa Operacional - PO Algarve 21, do QREN 

2007 - 2013 e de Estudos que serviram de base à preparação da Estratégia do novo Programa 

Operacional da Região – CRESC ALGARVE, do Portugal 2020, são os assuntos  chave da Sessão 

Pública que irá realizar-se dia 29 de Junho, a partir das 14 h 30, na CCDR Algarve, em Faro. 

O programa inicia-se com a apresentação do gestor do Programa Operacional, David Santos que faz 

o ponto de situação atualizando os números do Programa em representação da Comissão Diretiva, 

da qual fazem parte também o Presidente da AMAL, Jorge Botelho e o Professor Efigénio Rebelo 

da Universidade do Algarve.  Depois serão apresentados  os Estudos temáticos (diagnóstico e 

estratégia 2014 – 2020),  sobre a Baixa Densidade e a Inclusão Social e Emprego a cargo do 

consultor responsável e a apresentação de exemplos práticos com perspetivas de futuro a cargo das 

ADL In Loco, Vicentina e Terras do Baixo Guadiana, seguido de debate sobre as iniciativas a 

desenvolver no período 2014 - 2020. 

Programa e inscrição para a Sessão Pública de Faro aqui. 

 

 

3. Novas oportunidades Financeiras para as Empresas do Algarve 

 

Realiza-se no dia 2 de julho de 2015, pelas 17h00, no âmbito do Roteiro Regional CRESC 

ALGARVE 2020, uma sessão sobre as oportunidades financeiras para as empresas da região do 

Algarve, no âmbito do novo período de programação - Portugal 2020, promovida pelo NERA – 

Associação Empresarial da Região do Algarve, em colaboração com o PO ALGARVE CRESC 

2020, a ter lugar no edifício sede do NERA, na zona industrial de Loulé. 

http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/64-conferencia-compromisso-para-o-crescimento-verde-e-perspectivas-do-alentejo-2020
http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/64-conferencia-compromisso-para-o-crescimento-verde-e-perspectivas-do-alentejo-2020
http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/61-alentejo-2020-abriu-concurso-para-avaliar-resultados-do-provere?tmpl=component&print=1&page=
mailto:geral@atbaixoguadiana.pt
http://www.ccdr-alg.pt/site/info/desafios-da-estrategia-2014-2020


            
 

 

 

Será uma sessão técnica de informação e esclarecimento, dirigida aos empresários dos setores da 

indústria, agricultura, turismo e serviços da região algarvia, pretendendo-se apresentar informação 

sobre os novos critérios e condições para apresentação de candidaturas aos fundos comunitários 

2014-2020. 

A iniciativa conta com a presença do Presidente do NERA, Vítor Neto e do Gestor do PO CRESC 

ALGARVE 2020, David Santos.  

A participação é gratuita e as inscrições através do email nera@nera.pt 

Programa. 

 
 

4. Conferência “Compromisso para o Crescimento Verde e Perspectivas do Alentejo 2020”  
 

A CCDRA e a CIMBAL promovem no próximo dia 2 de Julho, pelas 9,30 horas, no Instituto 

Politécnico de Beja, a Conferência “Compromisso para o Crescimento Verde e Perspetivas do 

Alentejo 2020”. 

Nesta Conferência serão abordados temas como as Alterações Climáticas e Eficiência Energética, o 

Ordenamento do Território, o Ambiente e a Água e os Apoios Comunitários na área do Ambiente e 

da Eficiência Energética. 

  

Consulte o programa 

Inscreva-se para: saudade.polvora@ccdr-a.gov.pt 

 

5. Parlamento Rural Europeu 2015 - processo em Portugal 

 

Foi-nos solicitado pela Federação Minha Terra a divulgação de um questionário para a construção 

de um Manifesto dos territórios rurais europeus. 

Para além do trabalho local que está a ser conduzido pelas Associações de Desenvolvimento Local 

(ADL), considerou-se importante alargar a participação a outras entidades e pessoas, reforçando a 

visão nacional sobre a realidade dos territórios/comunidades rurais em Portugal. 

Para facilitar a participação, alargando a outras pessoas e entidades, foi lançado um questionário 

online que pode ser acedido aqui 

(https://docs.google.com/forms/d/1D6Cw1PACTudfz9wYwHG4iR1O0rZMUdP1UJGNqDdt7Po/vi

ewform) ao qual pedimos que respondam.  

O questionário irá estar disponível até ao dia 5 de Julho. 

Ficamos a aguardar os vossos comentários, contributos e documentação de base com urgência, 

relembrando que se trata de um processo que pretende dar voz às comunidades rurais. 
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