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ATA NÚMERO TRÊS 

ASSEMBLEIA DE PARCEIROS 

PARCERIA TERRITORIAL ALENTEJO CENTRAL [2014-2020] 

 

A Assembleia de Parceiros decorreu entre as 16 e as 17 horas do dia 27 de Janeiro de 2015 nas instalações 

da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, situadas na Rua 24 de Julho, n.º 1 em Évora, de acordo 

com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 1) Informações-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2) Admissão de novos parceiros--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3) Ponto de situação sobre a candidatura da Parceria DLBC – 1ª fase – Pré Qualificação------------------ 

Ponto 4) Outros Assuntos-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Informações. Relativamente a este ponto o Presidente do Conselho de Administração do Monte fez um 

ponto de situação sobre os passos dados até ao momento pela Parceria Territorial Alentejo Central [2014-

2020]. A Diretora Técnica do Monte informou os presentes sobre uma reunião realizada com os GAL, CCDR 

Alentejo e CIM's da região no presente dia; foram também esclarecidos questões relacionadas com o registo 

no portal PORTUGAL2020 informando a Diretora Técnica do Monte que segundo informações da Agência 

para o Desenvolvimento e Coesão, IP o mesmo se torna obrigatório para todas as entidades parceiras.------- 

2) Admissão de novos parceiros. O Presidente do Conselho de Administração do Monte deu conhecimento 

aos presentes das entidades que solicitaram adesão à parceria, nomeadamente: APCE – Associação de 

Paralisia Cerebral de Évora; Marca ADL – Associação de Desenvolvimento Local; União das Freguesias de 

São Sebastião da Giesteira e Nossa Sr.ª da Boa-Fé; EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza Portugal e o 

Futebol Clube de Santana do Campo. Foi solicitado que os presentes votassem contra ou a favor da entrada 

das novas entidades, tendo todos os presentes manifestado a favor. As duas últimas entidades indicadas 

não estiveram presentes na Assembleia de Parceiros pelo que irão assinar posteriormente a Adenda ao 

Acordo de Parceira Territorial Alentejo Central [2014-2020].------------------------------------------------------------------ 

3) Ponto de situação sobre a candidatura da Parceria DLBC – 1ª fase – Pré-Qualificação. A Diretora Técnica 

do Monte apresentou um ponto de situação sobre a candidatura DLBC conforme a apresentação em anexo. 

Após o término da apresentação o representante da Câmara Municipal de Évora pediu para intervir, solici-

tando que a apresentação fosse enviada a todos os parceiros. Perguntou ainda se o eixo dos pequenos 

investimentos agrícolas e a bolsa de terras não tinha sido nomeado por lapso ou por já não se encontrar no 

plano de ação da EDL, ao que a Diretora Técnica do Monte respondeu ter sido um lapso. Solicitou ainda 

intervenção a representante da Trilho, por forma a confirmar que o PDR só poderia ser desenvolvido em 

zonas rurais, o que foi confirmado pela Diretora Técnica do Monte. O representante da Turismo do Alentejo, 
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ERT interveio também indicando que irá enviar a informação disponível da entidade relativamente à estraté-

gia de desenvolvimento para os próximos anos.--------------------------------------------------------------------------------- 

4) Outros assuntos. Não foram apresentados outros assuntos--------------------------------------------------------------- 

E não havendo mais a assinalar foi encerrada a Assembleia de Parceiros, anexando-se a respetiva lista de 

presenças.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      




















