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Noticias

1.

DLBC- Desenvolvimento Local de Base Comunitária 2ª fase – Seleção das Estratégias de Desenvolvimento
Local (EDL) e reconhecimento dos Grupos de Ação Local (GAL)

O Grupo de Ação Local (GAL) ASSOCIAÇÃO TERRAS DO BAIXO GUADIANA, Parceria Baixo Guadiana 2020,
foi reconhecido a 31 de agosto.
Após o reconhecimento, o GAL, foi convidado a apresentar a sua estratégia de acordo com os montantes atribuidos.
Face à dotação financeira proposta, solicitaram que fosse submetido novo formulário no portal do Portugal 2020, por
tipologia de ação, os indicadores e respetivas metas, devidamente ajustadas, de acordo com os valores propostos.
A dotação financeira foi determinada de acordo com a fórmula e cálculo definida por cada Programa Financiador e
validada pela Comissão de Avaliação.
Os parceiros interessados podem solicitar o envio, por email, dos documentos enviados à Autoridade de Gestão.

2.

FAQ sobre o Balcão 2020 actualizadas
No sentido de apoiar os potenciais beneficiários, o Portal 2020 acrescentou uma nova FAQ no Tema 4 BALCÃO 2020,
que esclarece sobre como efetuar o pedido de desistência de candidaturas no Balcão 2020.
Como efetuar o pedido de desistência de candidaturas?
O Balcão 2020 constitui o ponto de acesso aos Programas Operacionais financiados pelos FEEI (Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento) para todas as entidades que pretendam candidatar a financiamento os seus projetos.

3.

A sua Europa, os seus direitos

Conheça o guia prático sobre os direitos e as oportunidades dos cidadãos e das empresas no mercado único da União
Europeia.
A presente brochura descreve os seus direitos e oportunidades no mercado único da União Europeia.
Está à frente de uma PME? Esta brochura pode ajudá-lo a identificar fontes de financiamento, a aceder a novos
mercados e reduzir a burocracia.
É estudante, trabalha ou está à procura de emprego? Esta brochura dá-lhe conselhos práticos se pretende viajar,
trabalhar ou estudar noutro país da UE.
Independentemente da sua situação, o mercado único da União reserva-lhe vantagens e oportunidades.
Fonte: Portal da União Europeia,10/08/2015

4.

Programa Empreende Já – Rede de Perceção e Gestão de Negócios

Foi recentemente criado o Programa Empreende Já – Rede de Perceção e Gestão de Negócios destinado a estimular
uma cultura empreendedora, centrada na criatividade e na inovação,
e a apoiar a criação e o desenvolvimento de empresas e de entidades da economia social, bem como a criação de postos
de trabalho, por e para jovens.
Constituem objetivos do Programa:
- Promover uma cultura empreendedora centrada na criatividade através do apoio ao desenvolvimento de projetos que
visam a constituição de empresas ou de entidades da economia social;
- Apoiar a constituição de empresas ou de entidades de economia social e a criação de postos de trabalho que decorrem
dos projetos desenvolvidos.
O Instituto Português do Desporto e Juventude, IP (IPDJ) é o organismo da administração pública responsável pela
promoção, gestão e execução do Programa.
Consulte a Portaria n.º 308/2015
Fonte: DR 28/09/2015

5.

Plano de formação da ACOS

A ACOS - Associação de Agricultores do Sul, encontra-se a divulgar o seu plano de formação para o 2º Semestre de
2015.
Sendo uma Associação com uma vasta experiência na formação, com particular incidência na formação agrícola, a
ACOS
visa
assim
dar
resposta
a
solicitações
e
carências
manifestadas
na
região.
O Departamento de Formação da ACOS prioriza a formação obrigatória na área "Modos de Produção Sustentável"
(obrigatória em função das medidas agroambientais - ação n.º 7.1, «Agricultura biológica», e da ação n.º 7.2, «Produção
integrada»), na área "Distribuição, Venda e Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos" (obrigatória a partir de 26 de
Novembro de 2015 - Lei nº 26/2013), na área do "Bem Estar Animal" (obrigatória para o transporte de animais Decreto-Lei n.º 64/2000, de 22 de abril), etc., oferecendo ainda um vasto e diversificado leque de formação, uma vez
que é Certificada pela DGERT em diversas áreas.
Mais informa que, a ficha de inscrição se encontra disponível em www.acos.pt.
Para qualquer esclarecimento contactar 284 310 350 e/ou formacao@acos.pt

6.

Obrigação da atualização dos dados de registo das entidades acreditadas, projetos simplificados – Vales
No dia 3 de agosto de 2015 foi publicada uma alteração ao procedimento do “Processo de Acreditação”, com vista a que
os dados das entidades acreditadas para prestação de serviços se encontrem atualizados e em linha com as regras
estabelecidas nessa alteração.
Neste sentido, as Autoridades de Gestão dos Programas financiadores dos projetos simplificados - Vales, informam o
seguinte:
1. As entidades acreditadas em data anterior a 04 de agosto de 2015, para serem selecionadas para a prestação de
serviços nos Vales, devem obrigatoriamente de atualizar o seu registo;
Candidaturas abertas
PDR 2020

7.

Melhoria da Eficiência dos Regadios Existentes - 1º Aviso

Aberto de 19 de Agosto de 2015 às 00:00 a 30 de Outubro de 2015 às 23:59
Descarregar Anúncio
Descarregar alteração ao anúncio
VER OPERAÇÃO

8.

Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas - 3º Aviso

Aberto de 6 de Julho de 2015 às 00:00 a 31 de Dezembro de 2015 às 23:59
Descarregar Anúncio
VER OPERAÇÃO

9.

Investimento na Exploração Agrícola - 3º Aviso

Aberto de 6 de Julho de 2015 às 00:00 a 31 de Dezembro de 2015 às 23:59
Descarregar Anúncio
Descarregar alteração ao anúncio
VER OPERAÇÃO

10.

Investimento de Jovens Agricultores - 2º Aviso

Aberto de 1 de Maio de 2015 às 00:00 a 31 de Outubro de 2015 às 23:59
Descarregar Anúncio
Descarregar alteração ao anúncio
VER OPERAÇÃO

11.

Jovens Agricultores - 2º Aviso

Aberto de 1 de Maio de 2015 às 00:00 a 31 de Outubro de 2015 às 23:59
Descarregar Anúncio
VER OPERAÇÃO
Portugal 2020

12.

ALG - Programa Operacional Regional do Algarve - Contratação de Recursos Humanos Altamente
Qualificados

Data de início: 01-10-2015 | Data de encerramento: 31-10-2015
O objetivo deste concurso é selecionar projetos que visem fomentar a contratação, por parte das empresas, de recursos
humanos altamente qualificados dotados de grau académico com nível de qualificação igual ou superior a 6
(licenciados, mestres, doutorados ou pós‐doutorados), como forma de aquisição de massa crítica e de suporte ao
desenvolvimento de processos que promovam a inovação empresarial.
AVISO ALG-59-2015-11
Acesso Balcão 2020 para submissão de candidaturas

13.

ALENTEJO 2020 - Programa Operacional Regional do Alentejo - Contratação de Recursos Humanos
Altamente Qualificados

Data de início: 01-10-2015 | Data de encerramento: 31-10-2015
O objetivo deste concurso é selecionar projetos que visem fomentar a contratação, por parte das empresas, de recursos
humanos altamente qualificados dotados de grau académico com nível de qualificação igual ou superior a 6
(licenciados, mestres, doutorados ou pós‐doutorados), como forma de aquisição de massa crítica e de suporte ao
desenvolvimento de processos que promovam a inovação empresarial.
AVISO ALT20-59-2015-11
Acesso Balcão 2020 para submissão de candidaturas

14.

ALENTEJO 2020 - Programa Operacional Regional do Alentejo - Contratação de Recursos Humanos
Altamente Qualificados

Data de início: 02-11-2015 | Data de encerramento: 15-12-2015
AVISO ALT20-59-2015-12
Acesso Balcão 2020 para submissão de candidaturas

15.

ALENTEJO 2020 - Programa Operacional Regional do Alentejo - Sistema de apoio à Modernização e
Capacitação da Administração Pública (SAMA2020)

Data de início: 03-09-2015 | Data de encerramento: 30-10-2015
AVISO ALT20-62-2015-10 [1]
AVISO ALT20-62-2015-10 [2]
Acesso Balcão 2020 para submissão de candidaturas

