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1. Decisão Final do concurso Desenvolvimento Local de Base Comunitária, 1ª fase de pré-qualificação: 

GAL RURAL TERRAS DO BAIXO GUADIANA Qualificada para 2.ª fase do concurso  

Concluído o processo de audiência de interessados, por deliberação da Comissão de Avaliação, datada de 12 de maio de 2015, 

publica-se a lista com as decisões finais relativas ao processo de pré-qualificação de candidaturas ao Desenvolvimento Local de 

Base Comunitária (DLBC) - Concurso n.º2/2014 – 1.ª fase de pré-qualificação.  
Consulte AQUI: Publicitação da DECISÃO Final relativa ao concurso N.º 02/2014, para apresentação de candidaturas ao 

DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE COMUNITÁRIA (DLBC) – 1.ª FASE: Pré-Qualificação de Candidaturas. 
A Parceria Baixo Guadiana 2020 foi qualificada para 2.ª fase do concurso e a entidade gestora da Parceria, a 

Associação Terras do Baixo Guadiana, passa a designar-se de GAL RURAL TERRAS DO BAIXO 

GUADIANA. 

 

2. Reuniões Setoriais: Parceria Baixo Guadiana 2020 

Decorreu durante a semana de 25 a 29 de Maio reuniões por grupos de trabalho setorial. 

As Áreas temáticas abordadas foram:  

 Turismo e Serviços  

 Agro-floresta e Produtos Locais  

 Património Natural e Cultural e Ambiente   

 Capacitação e ID e Inclusão  

 

Os parceiros foram chamados a participar nas reuniões de acordo com o tipo de atividade e identificado 

algumas tipologias de projetos a apoiar e a introduzir na EDL, deu-se assim início ao processo participativo 

dos parceiros na definição da estratégia. 
Envie-nos os seus contributos e ajude-nos a construir a estratégia para o nosso território! 

Na próxima folha informativa apresentaremos as datas do próximo ciclo de reuniões. 

 

3. Alentejo 2020 

3.1  Capital Humano 

O terceiro programa da série "Alentejo Investe 2020" foi dedicado ao domínio do ‘Capital Humano’, uma 

iniciativa do Alentejo 2020, com a colaboração da Rádio Campanário. 

Neste programa, em que colaboraram Filipe Palma, Vogal da Comissão Diretiva do Alentejo 2020, e Maria 

do Carmo Ricardo, Secretária Técnica da Unidade Sustentabilidade, Inclusão e Capital Humano, tendo como 

moderador Tiago Abalroado, deu-se continuidade à divulgação do Alentejo 2020 abordando o domínio 

temático ‘Capital Humano’.Os programas são emitidos às segundas-feiras na Rádio Campanário.  

http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/50-alentejo-2020-apresentou-dominio-da-inclusao-social-e-emprego
http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/53-lista-das-entidades-acreditadas-para-prestacao-de-servicos-no-ambito-dos-vales
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/avisos/Decisão%20final_DLBC_1a%20fase_20150512.pdf
http://www.radiocampanario.com/r/index.php/a-radio/podcasts/alentejo-investe-2020/5203-alentejo-investe-2020-capital-humano-c-som


 

 
 

 

 

Pode ouvir o programa em: 
http://www.radiocampanario.com/r/index.php/a-radio/podcasts/alentejo-investe-2020/5203-alentejo-investe-
2020-capital-humano-c-som 
 

3.2 Sustentabilidade e Eficiência para uma Região com Visão de Futuro 

Já pode ouvir o quarto programa produzido pela Autoridade de Gestão do Alentejo 2020, com a colaboração 

da Rádio DianaFm, que teve por tema Sustentabilidade e Eficiência para uma Região com Visão de Futuro. 

Neste conjunto de quatro programas pretendeu-se dar a conhecer o Alentejo 2020 – Programa Operacional 

Regional do Alentejo 2014-2020, e neste último programa foram abordados os aspetos mais importantes do 

domínio temático Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, para esclarecer os cidadãos e potenciais 

beneficiários do Alentejo 2020.  

Tendo por moderador o Professor Paulo Neto, como habitualmente, participaram neste programa Filipe Palma, 

Vogal da Comissão Diretiva do Alentejo 2020 e Maria do Carmo Ricardo, Secretária Técnica da Unidade 

Sustentabilidade, Inclusão e Capital Humano. 

Recordamos que os programas anteriores abordaram os seguintes temas: 
 Competitividade e Internacionalização para uma Região com Identidade 
 Inclusão Social e Emprego para uma região Solidária e Activa 
 Capital Humano para uma Região Competitiva 

 

Pode ouvir o programa em: 
http://www.dianafm.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=89&Itemid=190 
 
 

4 PO SEUR anuncia abertura de novos avisos a partir de Junho 

Helena Azevedo, Presidente da Comissão Diretiva do Programa Operacional para a Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso dos Recursos (PO SEUR), participou no dia 25 de maio, numa sessão de esclarecimento 

em S. Brás de Alportel e anunciou que a partir de junho serão abertos novos concursos no setor da água 

(melhoria da qualidade e o ciclo urbano). Apresentação da gestora. 

A sessão acontece depois da publicação dos critérios de Seleção do PO SEUR e visou elucidar potenciais 

beneficiários acerca de objetivos estratégicos que constarão dos avisos de concursos a abrir e outros abertos 

conforme constam no calendário do portal Portugal 2020, alguns, com aplicação direta no território do 

Algarve. 

Por sua vez, o presidente da Comissão Diretiva do Programa Operacional do Algarve, David Santos, na sua 

intervenção que antecedeu a da gestora do PO SEUR,  salientou «a CCDR Algarve tem feito um esforço, para 

trazer à Região, os melhores interlocutores para debater no Algarve os diferentes instrumentos com capacidade 

de investimento na Região. Uma dinâmica que passa por correr a região de lés a lés. Foi assim com as sessões 

que já realizámos em Faro, Albufeira, Vila Real de Santo António, Lagos e  agora esta em S. Brás». 

As iniciativas em curso realizam-se no âmbito do roteiro regional do CRESC ALGARVE 2020 e terão 

continuidade nos próximos meses. O propósito é divulgar o conjunto de Fundos Comunitários Europeus 

disponíveis para o período de 2014 – 2020 e mobilizar a procura. 

 

 

5 Lista das Entidades Acreditadas para prestação de serviços no âmbito dos Vales  

Já está disponível a lista de entidades acreditadas para prestação de serviços no âmbito dos Vales. 

São admitidas ao processo de acreditação as entidades não empresariais do sistema de I&I, bem como outras 

entidades de natureza pública ou privada, com e sem fins lucrativos. 

http://www.radiocampanario.com/r/index.php/a-radio/podcasts/alentejo-investe-2020/5203-alentejo-investe-2020-capital-humano-c-som
http://www.radiocampanario.com/r/index.php/a-radio/podcasts/alentejo-investe-2020/5203-alentejo-investe-2020-capital-humano-c-som
http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/52-alentejo-2020-sustentabilidade-e-eficiencia-para-uma-regiao-com-visao-de-futuro
http://www.dianafm.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=89&Itemid=190
http://www.dianafm.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=89&Itemid=190
http://www.ccdr-alg.pt/site/sites/ccdr-alg.pt/files/eventos/20150525_helenaavezedo_cdposeur.pdf
http://alentejo.portugal2020.pt/index.php/8-noticias/53-lista-das-entidades-acreditadas-para-prestacao-de-servicos-no-ambito-dos-vales
http://alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/sistema_incentivos/vales_entidades_acreditadas.pdf


 

 
 

 

O processo de acreditação consiste em selecionar entidades com competências para prestar serviços nas 

seguintes áreas:  

a) Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (I&DT) – serviços de consultoria em atividades de 

investigação e desenvolvimento tecnológico, bem como serviços de transferência de tecnologia;  

b) Empreendedorismo – serviços de consultoria associados ao arranque das empresas, relacionados com a 

elaboração de planos de negócios e na área da economia digital;  

c) Internacionalização - serviços de consultoria na área de prospeção de mercado;  

d) Inovação – serviços de consultoria abrangendo as seguintes áreas: gestão; assistência tecnológica; economia 

digital; propriedade intelectual e industrial; utilização de normas e serviços de ensaios e certificação. 

A acreditação é efetuada através de um sistema único de registo de acreditação, mediante inscrição em área 

específica no Balcão 2020. 
 
 

6 PDR 2020 prolonga prazo de apresentação de candidaturas até 30 de junho 

Dia 30 de junho de 2015 é o novo prazo para apresentação de candidaturas relativas aos Concursos do Programa de 

Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020) - Operação 3.2.2 – Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola e Operação 

3.3.2 – Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas.  
O período para apresentação de candidaturas ao PDR 2020 é agora de 23 abril a 30 de junho de 2015 nestes concursos que 

decorrem no Balcão 2020. 

Consulte os AVISOS na página Candidaturas Abertas deste portal. 
 
 
 

https://www.portugal2020.pt/Balcao2020/
https://balcao.pdr-2020.pt/balcao/inicio/auth/login
https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Candidaturas-abertas

