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1. Parceria Baixo Guadiana 2020 

 
Foi apresentada, dia 23 de julho, a candidatura à 2ª fase - Seleção das Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL) e 
reconhecimento dos Grupos de Ação Local (GAL), deste GAL Rural Terras do Baixo Guadiana. 
A decisão sairá até ao próximo dia 28 de agosto de 2015. 
 

 

2. Promover a Coesão Territorial no âmbito do Portugal 2020 

 
Foi hoje publicada em Diário da República a Resolução da Assembleia da República que recomenda ao Governo que dinamize um 

Plano que promova a Coesão Territorial, considerando indicadores económicos e sociais na atribuição de apoios ao investimento, 

no âmbito do Portugal 2020. 
Consulte a Resolução da Assembleia da República n.º 102/2015. 
O documento recomenda ao Governo que "no âmbito do Portugal 2020, numa lógica de promoção da Coesão 

Territorial tenha especial atenção às análises a efetuar, ao nível da Nomenclatura das Unidades Territoriais 

para Fins Estatísticos III (NUTS III), pelos Órgãos de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais, que são 

parte integrante do modelo de governação do Portugal 2020 e que serão responsáveis, nomeadamente, pelo 

acompanhamento da execução e dos efeitos regionais das políticas públicas e dos respetivos instrumentos de 

execução, no âmbito do desenvolvimento económico, social e territorial em cada região, em especial das 

operações que são objeto de financiamento pelos Programas Operacionais (PO) e pelos instrumentos de 

programação do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e do Programa para o Fundo 

Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) ". 
 Fonte: RAR n.º102/2015 

 

3. Gestor da Iniciativa Portugal Inovação Social 2020 em entrevista 
A iniciativa "Portugal Inovação Social 2020" vai gerir cerca de 150 milhões de euros ao longo de todo o novo quadro comunitário 

de apoio Portugal 2020. 
O objetivo é ajudar a criar soluções em áreas como o combate à pobreza, a exclusão social, a promoção do envelhecimento ativo, o 

abandono escolar, a empregabilidade, o apoio a crianças e famílias. 
 Ouça aqui a ENTREVISTA a Filipe Santos, presidente da Comissão Diretiva da iniciativa Portugal Inovação Social 

2020, feita pela Antena 1. 
Fonte: Antena 1 

 
 

4. CRESC Algarve 2020 aprova os primeiros Apoios para as Empresas  
 
A Comissão Diretiva do Programa Operacional da Região do Algarve, CRESC ALGARVE 2020, órgão com competências 
de decisão em matéria de gestão dos fundos comunitários do Portugal 2020 afetos à região algarvia, efetuou as 
primeiras aprovações associadas ao período de programação 2014-2020, no âmbito do Sistema de Incentivos, domínio 
da Competitividade e Internacionalização.  
As aprovações respeitam a diferentes concursos, na área da Inovação Produtiva e Empreendedorismo Qualificado e 
Criativo, bem como Vales (Empreendedorismo, Internacionalização, Inovação, Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico). 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/Nacional/RAR102_2015.pdf
http://www.rtp.pt/play/podcast/470
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/contacto-InovacaoSocial
http://inovacaosocial.portugal2020.pt/
http://inovacaosocial.portugal2020.pt/


 
 
 
 
A Comissão Diretiva apreciou favoravelmente um conjunto de 75 operações de beneficiários privados, com um 
investimento associado de 4.613.961,65. e comparticipação FEDER no valor de 3.028.331,88 de euros.  
É de realçar que face ao período homologo do QREN (ano 2008), o CRESC ALGARVE 2020 regista um acréscimo no 
nível de procura bastante significativo e o número de projetos aprovados quadruplicou. Recorda-se que permanecem 
abertos avisos de concursos no âmbito do apoio às empresas, publicitados no site do CRESC ALGARVE 2020 
(www.algarve.portugal2020.pt).  
Mais esclarecimentos através do e-mail: algarve2020@ccdr-alg.pt 
 

http://www.algarve.portugal2020.pt/
mailto:algarve2020@ccdr-alg.pt

