
 

 
 

 

 

Folha Informativa N.º12 

Parceria Baixo Guadiana 2020 
 
 
Índice 

1. Parceria Baixo Guadiana 2020 

2. Candidaturas a abrir brevemente no PDR 2020: Operação 3.4.2. Melhoria da Eficiência dos 

Regadios Existentes 

3. Noticias: Alterada Deliberação CIC Portugal 2020 relativa aos territórios de baixa densidade 

4. Eventos:2015 Ano Europeu do Desenvolvimento: Europe Direct Algarve convida VOLUNTÁRIOS para 

campanha World Best News 

5. Eventos: Seminário “As IPSS e os Fundos Comunitários”- Alentejo 

 

 

 

1. Parceria Baixo Guadiana 2020 

 

Foi enviada a convocatória para Conferência Final de apresentação e validação da Estratégia de 

Desenvolvimento Local para o Baixo Guadiana para o período 2014-2020, dia 21 de Julho, pelas 18h30m, no 

Espaço Guadiana, em Alcoutim. 

Ordem de trabalhos: 

Ponto 1 – Apresentação da Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) a candidatar ao DLBC Rural; 
Ponto 2 – Validação e votação da EDL; 

Ponto 3 – Discussão e aprovação do Regulamento da Parceria Baixo Guadiana 2020; 

Ponto 4 - Eleição do Órgão de Gestão da Parceria; 

Ponto 5 - Outros Assuntos. 

Aguardamos a sua confirmação.  

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

 

 

 

2. Candidatura a abrir brevemente no PDR 2020: Operação 3.4.2. Melhoria da Eficiência dos 

Regadios Existentes 

Brevemente irá abrir candidaturas para a Melhoria da Eficiência dos Regadios Existentes, mantenha-se atento 

ao site do PDR2020. 

 

OBJETIVO DA OPERAÇÃO 
Esta operação tem como objetivos: 

Promover o uso mais eficiente da água e da energia nos aproveitamentos hidroagrícolas existentes, através de:  

 Reabilitação e modernização das infraestruturas primárias e secundárias (captação, transporte e 

distribuição de água); 

 Reabilitação e modernização das estações elevatórias e centrais hidroelétricas; 

 Melhoria da gestão dos aproveitamentos hidroagrícolas;  

 Melhoria da segurança das infraestruturas; 

 Incentivo à introdução de tecnologias mais eficientes. 

 

TIPO DE APOIO 

http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/70-alterada-deliberacao-cic-portugal-2020-relativa-aos-territorios-de-baixa-densidade
http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/71-seminario-as-ipss-e-os-fundos-comunitarios


 

 
 

 

As ajudas são atribuídas sob a forma de subsídios não reembolsáveis. 

 

BENEFICIÁRIOS 

 Associações de Beneficiários e/ou Regantes; 

 Organismos da Administração Pública central ou local; Juntas de Agricultores, Cooperativas de 

Rega, outras pessoas coletivas e associações das anteriores com Organismos da Administração 

Pública Central ou Local. 
 

NÍVEIS E TAXAS DE APOIO 

As ajudas são atribuídas sob a forma de subsídios não reembolsáveis com uma taxa de apoio de 100% do valor 

do investimento elegível. 
 

Link úteis: 

http://www.pdr-2020.pt/site/Candidaturas 

Portaria n.º 201/2015 (239,23 kB) 

 

 

 

3. Alterada Deliberação CIC Portugal 2020 relativa aos territórios de baixa densidade  

Deliberação da CIC Portugal 2020 de 1 de Julho alterou a Deliberação relativa à classificação de territórios 

de baixa densidade para aplicação de medidas de diferenciação positiva dos territórios, âmbito do Portugal 

2020, aprovando a classificação de 165 Municípios e 73 Freguesias de baixa densidade. 

 

 

 

4. 2015 Ano Europeu do Desenvolvimento: Europe Direct Algarve convida VOLUNTÁRIOS para 

campanha World Best News 

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve através do Centro Europe Direct 

aderiu à campanha World Best News do Ano Europeu do Desenvolvimento 2015 que vai ter lugar no dia 11 de 

setembro, organizada pela Comissão Europeia em parceria com a World Best News. 

Com este evento pretende-se contribuir para a construção de uma comunicação positiva, com divulgação de notícias positivas na 

área do desenvolvimento, tendo por base os resultados alcançados no âmbito de projetos específicos nesta área. Esta é uma iniciativa 

que já se realiza há quatro anos, sendo que em 2015 se pretende o envolvimento de Portugal e de um maior número de Estados 

Membros, com o objetivo de criar um momento de comunicação que passe uma mensagem forte e positiva do 

trabalho desenvolvido na área da Cooperação para o Desenvolvimento pela União Europeia. 

Ao todo serão distribuídos a nível nacional cerca de 10.000 jornais, sendo o editorial da responsabilidade do Instituto Camões, 

o organismo coordenador nacional do Ano Europeu do Desenvolvimento. Estes jornais deverão ser distribuídos por voluntários, em 

locais diversificados, de forma a conseguir a maior abrangência territorial possível. 

Para além da disponibilização dos jornais, a organização terá também disponíveis para oferta t-shirts para identificar os voluntários 

e dirigentes de cada instituição para reforçar a visibilidade da iniciativa. 

Na região do Algarve as instituições ou voluntários individuais interessados deverão preencher o formulário de inscrição. 

Para mais informações contactar com o Centro Europe Direct através do e-mail: europedirect@ccdr-alg.pt pelo telefone 289 

895 200 ou pessoalmente nas instalações da sede na CCDR Algarve, na Praça da Liberdade, nº 2 em Faro, até ao dia 31 de julho. 

 Fonte: CCDR Algarve 

 

 

 

http://www.pdr-2020.pt/site/Candidaturas
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/773/5402/version/1/file/Portaria+201_2015.pdf
http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/70-alterada-deliberacao-cic-portugal-2020-relativa-aos-territorios-de-baixa-densidade
http://alentejo.portugal2020.pt/Regulamentacao/deliberacoes_cic/Db_CIC_Baixa_Densidade01Jul2015.pdf
https://europa.eu/eyd2015/pt-pt
http://www.ccdr-alg.pt/site/info/ed-algarve-convida-voluntarios-para-world-best-news
mailto:europedirect@ccdr-alg.pt


 

 
 

 

5. Seminário “As IPSS e os Fundos Comunitários”  
 

A Comissão e Coordenação Regional do Alentejo - CCDRA e a Confederação Nacional das Instituições de 

Solidariedade – CNIS realizam um Seminário  “As IPSS e os Fundos Comunitários”, no próximo dia 24 de 

Julho, no Auditório da CCDRA em Évora, onde irão ser apresentados os apoios existentes para o sector social 

no âmbito do Alentejo 2020, a definição das áreas prioritárias de intervenção e a análise das possibilidades de 

candidaturas potenciadoras da criação de sinergias interinstitucionais. 

Esta informação está especialmente direcionada para as IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade 

Social. 

Participe. Consulte o programa. 

 

http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/71-seminario-as-ipss-e-os-fundos-comunitarios
http://alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/Noticias/prog_ipss24%20jul_Alent.pdf

