
  

Apresentação da candidatura “Lago 
Biológico de uso público”

Património Natural e Cultural

Data: 22 de Julho de 2016
Horário: 21h30
Local: Junta de Freguesia da Amareleja



  

A Plan2BeCompetitive Lda. dedica-se a 100% a 
cada um dos seus projetos, numa abordagem de 
grande proximidade aos nossos clientes e um 
acompanhamento integral do projeto que se estende 
até ao encerramento do mesmo, nomeadamente na 
garantia de sucesso da sua implementação. 

Esta nossa filosofia reflete-se numa premissa de co-
responsabilização de “No Sucess, No Fee”.



  

● Candidaturas e gestão de projetos PORTUGAL 2020 e PDR 2020

● Apoio a empreendedores (Inovação e Empreendedorismo)

● Planos de negócio (estudos viabilidade económico-financeira)

● Estratégias de internacionalização e outros estudos específicos

● Projetos de cooperação entre o meio empresarial e entidades do 
sistema científico nacional

● Estratégias de proteção de propriedade intelectual e transferência de 
tecnologia

● Formação profissional

Consultadoria:



  

Enquadramento

● O projeto “Lago Biológico de uso público” enquadra-se 
no objetivo temático “Preservar e proteger o ambiente 
e promover a eficiência energética” ao abrigo do 
Programa Operacional Regional do Alentejo 
(ALENTEJO 2020).

● O presente projeto será cofinanciado pelo FEDER.



  

Objetivos

● O presente projeto pretende dinamizar a região Sul do 
Alentejo para o Turismo, mais propriamente o 
concelho de Moura, assim como fazer um 
reaproveitamento do património natural. A presente 
operação apresenta-se como um projeto piloto com a 
participação direta de uma Autarquia local, 
nomeadamente a Junta de Freguesia da Amareleja. 



  

Estrutura do Lago biológico



  

Processo de candidatura

● Tarefas desenvolvidas: 

- preenchimento do formulário online (Balcão PT2020)

- elaboração da Memória Descritiva

- elaboração do Plano de Comunicação

- elaboração de Estudo Viabilidade Económica- Financeira

- elaboração e compilação de um conjunto diverso de 
declarações e outros documentos obrigatórios, 
complementares à candidatura 



  

ALENTEJO 2020

● Programa Operacional Regional do Alentejo para o 
período 2014-2020.

● Agendas:

- Competitividade e Internacionalização

- Capital Humano

- Inclusão Social e Emprego

- Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos



  

Aviso de candidatura

● Designação: ALT20-14-2016-11

● Legislação: RE SEUR (Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso dos Recursos)

● Beneficiários: Autarquias Locais e suas Associações 
(art. 115º)

● Financiamento: 85% sobre o montante total de 
despesa elegível

● Forma de apoio: Incentivo não reembolsável



  

Documentação de referência

● Decreto-Lei nº 159/2014, de 27 de Outubro

● Portaria nº 97-B/2015, de 27 de Fevereiro, alterada 
pela Portaria nº 404-A/2015, de 18 de Novembro

● Regulamento nº 1303/2013 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 17 de Dezembro

● Programa Operacional Regional do Alentejo 2014-
2020



  

Saiba mais...

● PORTUGAL 2020

https://www.portugal2020.pt/Portal2020

● ALENTEJO 2020

http://www.alentejo.portugal2020.pt/

● PLAN2BECOMPETITIVE

http://plan2becompetitive.pt/

https://www.portugal2020.pt/Portal2020
http://www.alentejo.portugal2020.pt/
http://plan2becompetitive.pt/


  

Contacte-nos

● www.plan2becompetitive.pt

● Telefone: +351 304 502 390

● Morada: NERE – Núcleo Empresarial da Região de 
Évora, Sala M03

● Parque Industrial e Tecnológico de Évora

● Rua Circular Norte, 7005-841, Évora - Portugal

http://www.plan2becompetitive.pt/
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