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1.

DLBC - Desenvolvimento Local de Base Comunitária

Informamos que o aviso para o DLBC - Desenvolvimento Local de Base Comunitária - 2ª fase – Seleção das Estratégias
de Desenvolvimento Local (EDL) e reconhecimento dos Grupos de Ação Local (GAL) foi publicado dia 17-06-2015:
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Candidaturas-fechadas-auto

Data de início: 26-06-2015 | Data de encerramento: 27-07-2015
No seguimento deste aviso irar-se-á convocar os parceiros para uma Assembleia de Parceiros da Parceria
Baixo Guadiana 2020, aguarde o contacto e compareça, a sua presença é essencial para validar e aprovar a
Estratégia definida para o território.

2.

Parceria Baixo Guadiana 2020

Importante: Continuamos à espera do seu contributo, se ainda não enviou, enviei-nos e ajude-nos a construir a
estratégia para o nosso território!
Remeta a informação para o e-mail geral@atbaixoguadiana.pt

3.

Plano Anual de Concursos Portugal 2020 foi atualizado

O Plano Anual de Concursos Portugal 2020 foi atualizado em 12 de Junho de 2015.
Consulte o Plano e verifique o calendário de abertura dos concursos por tipologia de intervenção e Programa
Operacional.

4.

Portugal atinge 100% de execução do Proder e 50% dos jovens apoiados têm formação superior

Portugal atingiu no passado dia 8 de junho 100% de execução do Proder. De acordo com a notícia avançada por Paulo
Portas, vice-primeiro-ministro, o país atingiu, seis meses antes do final do prazo, cerca de 4700 milhões de euros para
a agricultura.
Agricultores têm cada vez mais formação

O vice-primeiro-ministro de Portugal revelou também que 50% dos jovens agricultores nacionais apoiados têm já
formação superior e que o número de agricultores que se instalaram em Portugal com projetos aumentou de 2200
para 5500 neste Quadro Comunitário de Apoio.
CNA defende que Proder foi “melhor executado” depois da pressão das organizações
Depois de serem conhecidos estes números, a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) emitiu um comunicado
onde “reafirma que, desde início, este foi um programa mal concebido e mal preparado pelo anterior Governo. O
Proder só começou a ser melhor executado quando, após a pressão que a CNA e outras organizações fizeram, foi
nomeada uma equipa de gestão capaz, a qual, depois de ter feito o seu trabalho quase até ao fim, acabou por ser
(injustamente) afastada pelo atual Governo.”
Fonte: Revista Vida Rural, por Ana Rita Costa, 9 de Junho – 2015
Veja a noticia completa em: http://www.vidarural.pt/news.aspx?menuid=8&eid=8925&bl=1

5.

IPSS poderão usufruir dos Fundos Europeus

No próximo dia 3 de julho, das 09h00 às 12h00, realiza-se nas instalações da CCDR Algarve, em Faro, um
Seminário sobre o tema "As IPSS e os Fundos Europeus”, coorganizado pela Comissão de Coordenação
Regional e Desenvolvimento Regional do Algarve e Cofederação Nacional das Instituições de Solidariedade
(CNIS).
Esta iniciativa realiza-se no âmbito do roteiro regional do CRESC ALGARVE 2020 e pretende divulgar e
apresentar os Fundos Europeus para 2014-2020, o apoio e a Coesão Económica e Social na nossa região,
nomeadamente direcionados às IPSS, instituições particulares, não administradas pelo Estado ou por um corpo
autárquico, sem fins lucrativos e que têm como objetivo a solidariedade e justiça entre os indivíduos. A
contratualização com as instituições sociais será importante para a região, uma vez que estes fundos
comunitários poderão ser utilizados para a intervenção e inclusão social, no combate ao desemprego e à
pobreza.
A abertura da sessão conta com a presença do Presidente da CCDR do Algarve, Eng.º David Santos, da
Diretora do CD de Faro do ISS, IP, Dr.ª Ofélia Ramos, e de um representante da CNIS. O primeiro painel da
sessão será sobre os Domínios ISE – Integração Social e Emprego, e da Sustentabilidade, apresentados pelas
Secretárias Técnicas do CRESC ALGARVE 2020, Dr.ª Maria José Vaz e Dr.ª Filomena Coelho. Na segunda
parte, a Cooperação com o setor Social e Solidário será tema abordado pela Dr.ª Ofélia Ramos do Instituto de
Segurança Social. Por último, o painel com o tema Apoios ao emprego e à formação profissional, será
apresentado pelo Diretor do Instituto de Emprego e Formação Profissional, Dr. Carlos Baía.
O roteiro regional do CRESC ALGARVE 2020 terá continuidade com o propósito de divulgar o conjunto de
Fundos Comunitários Europeus disponíveis para o período de 2014 – 2020 e mobilizar a procura.
A participação é gratuita e as inscrições obrigatórias.

6.

World Skills 2015

A cidade brasileira de São Paulo acolhe, entre 11 e 16 de agosto, mais de 1.000 jovens, oriundos de 60 países, que vão participar no
43.º Campeonato Mundial das Profissões 2015.
18 concorrentes portugueses vão demonstrar as suas competências técnicas, através da realização de provas de desempenho
profissional com altos padrões de exigência, perante um coletivo internacional de júris altamente qualificado.
Polimecânica, Mecatrónica Industrial, Cad - Desenho Industrial, Fresagem CNC, Soldadura, Web Design, Eletricidade de
Instalações, Eletromecânica Industrial, Robótica Móvel, Joalharia, Tecnologias da Moda, Tecnologia Automóvel, Serviço de Mesa,
Refrigeração, Gestão de Redes Informáticas e Desenho Gráfico são as 16 profissões nas quais Portugal irá competir.
Membro fundador da Worldskills International, Portugal celebra, este ano, 65 anos de presença ininterrupta no Campeonato
Mundial das Profissões, tendo obtido 29 medalhas de ouro, 60 medalhas de prata, 53 medalhas de bronze e 78 certificados de
excelência.
Promover os sistemas de educação e formação dos diferentes países, bem como o empreendedorismo, a criatividade e inovação, a
técnica e arte, a autonomia e trabalho de equipa, através de uma exigente e saudável competição entre os representantes mais
qualificados, é o grande objetivo que tem guiado esta iniciativa mundial.
Mais informações em http://www.worldskillssaopaulo2015.com/pt/

Fonte: IEFP, 17/06/2015

