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Bem-vindo à Newsletter da estratégia +Alqueva
A estratégia Provere +Alqueva: Valorização do recurso
endógeno Alqueva – Uma estratégia para a área de influência do
EFMA tem como objetivo promover a valorização económica do
recurso endógeno Alqueva, fomentando e facilitando atividades
económicas baseadas neste recurso.
Pretende-se mobilizar os atores e recursos relevantes para os
seguintes resultados:
•

Criar e atrair novos investimentos e desenvolver novas
atividades económicas;

•

Promover a integração e complementaridade de projetos e
de atividades;

•

Criar e qualificar o emprego;

•

Promover o reconhecimento da região enquanto espaço de
qualidade para viver, trabalhar, investir e visitar;

•

Consolidar o reconhecimento da região enquanto
referência nos domínios da inovação e sustentabilidade.

www.maisalqueva.pt
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Fileiras potenciadas pela Estratégia Mais Alqueva
Fileira do Turismo
Decorrente do recurso “água” associado à reserva estratégica
de Alqueva, cuja albufeira possui mais de 1160km de margens,
com 250km2 e mais de 400 pequenas ilhas, o que transforma
este num dos maiores lagos artificiais da Europa, emergem do
ponto de vista do turismo novas oportunidades associadas ao
grande lago, passiveis de transformar o território num destino
turístico de excelência. Desportos náuticos, passeios de barco
e atividades no lago, novas praias fluviais, restauração,
aumento da oferta de alojamento em torno do lago, reserva
DarkSky Alqueva, são exemplos de ativos e valores já
existentes e a potenciar.

Fileira Agro-Industrial
O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, veio
potenciar várias fileiras, nomeadamente a fileira agrícola\agroindustrial, onde a possibilidade e disponibilidade de água para
o regadio, permitiu o incremento de novas culturas regadas
(permanentes e temporárias), criando na região um contexto de
excelência para a transformação de novas matérias primas
produzidas neste território, bem como de recursos endógenos
existentes. A transformação e comercialização de produtos
assume uma importância estratégica na criação de valor
acrescentado ao produto, ao que se associa a indução de
inovação e a correspondente criação de emprego e riqueza no
território.

Área de abrangência da estratégia
“+Alqueva”
A Abrangência da estratégia +Alqueva coincide com os
concelhos do Alentejo do EFMA – Empreendimento de Fins
Múltiplos de Alqueva.
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Conheça os Parceiros da Estratégia
A ATLA - Associação Transfronteiriça dos Municípios Lago
Alqueva é o parceiro responsável pela Gestão e Coordenação
da Estratégia +Alqueva.
A ATLA tem como objeto a realização de obras de interesse
público, especialmente relacionadas com o aproveitamento das
potencialidades dos regolfos de Alqueva e Pedrógão, visando
entre outros aspetos o combate à poluição, a utilização dos
planos de água, a recuperação e conservação do património
histórico e natural e a qualificação urbana e ambiental das
Aldeias Ribeirinhas.
A Estratégia Provere é composta por Projetos Âncora e
Projetos Complementares.

Projetos âncora
→ Gestão e Coordenação (Promotor: ATLA)
→ Praia Fluvial de Monsaraz (Promotor: Município de
Reguengos de Monsaraz
→ Parque Guadiana (Promotor: Municípios de Serpa,
Beja e Moura)
→ Fairfruit Industry (Promotor: Assunto Silvestre, Lda. Grupo Fairfruit)

Projetos complementares

→ Alqueva – Projeto Integrado de capacitação Turística
e de Promoção do Turismo Sustentável – EDIA
→ Praia Fluvial de Mourão (expansão)- Município de
Mourão
→ Praia Fluvial da Amieira- Município de Portel
→ Praia Fluvial da Juromenha- Município de Alandroal
→ Projeto agro industrial Indústria cervejeira
→ Valorização e promoção do potencial turístico de
Alqueva-Entidade Regional de Turismo
→ Adelaide.farm plataforma para cadeias curtas e de
apoio à pequena exploração - My Farm.com
→ Sailing Guadiana - Estações náuticas e AlquevaMunicípio de Mértola
→ Herdade das Parreiras - L'AND OF ALANDROAL Agricultura e Turismo, lda
→ Dark Sky View Hotel & Spa - António & Lourdes
Delgado, lda
→ Praia Fluvial do Guadiana - Município de Vidigueira
→ Área de Utilização recreativa e de lazer do núcleo da
Barragem - Município de Moura
→ Zona de Acolhimento Empresarial (1ª fase) - Município
de Beja
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Projeto agro industrial - Indústria cervejeira
Uma empresa espanhola, assinou escritura de compra de terrenos na zona de
acolhimento empresarial de Beja, para a construção de unidade fabril na área da
transformação. Será uma Unidade Industrial de fabrico de cerveja, num investimento
previsto de 16 milhões de euros e que poderá criar 40 postos de trabalho. Esta
unidade fabril é um dos projetos complementares do Programa de ação estratégica
Mais Alqueva, no âmbito do Provere.

Projeto complementar Área recreativa
e de lazer do núcleo da barragem
O Alentejo 2020 no âmbito “Promoção do Turismo Náutico” aprovou mais
de 80 mil euros co-financiada a 85% pelo FEDER para a Estação Náutica
de Moura – Alqueva. O projeto prevê também o desenvolvimento do Plano
de Comunicação e Promoção do Turismo Náutico na região em que inclui
os recursos naturais com potencial de atracão na fileira da náutica
turística, desportiva e de recreio, divulgar os equipamentos, serviços e
atividades náuticas existentes no território, trazendo benefício local. Para
o Presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azedo, “a Estação
Náutica de Moura – Alqueva, é hoje muito mais do que um projeto, é uma
realidade. E considera um importante passo para o desenvolvimento e
afirmação desta vertente náutica na região.”

Centro Náutico de Monsaraz
No próximo dia 18 de Abril, Monsaraz vai receber a primeira
prova do Campeonato nacional de Esperanças da presente
época desportiva. A prova contará com a organização direta da
Federação Portuguesa de canoagem que irá apoiar a
participação dos clubes que nela participarão. O local escolhido
por esta Federação é a praia fluvial de Monsaraz, em plena
região do Alqueva, “local com condições ímpares para a prática
da canoagem, e onde está já em curso a criação de um clube
náutico de canoagem”, dizem os responsáveis.

Praia fluvial da Amieira
A praia fluvial da aldeia de Amieira, no concelho de Portel, oferece
um areal de cerca de 600 metros de comprimento e tem 150 metros
de extensão sob vigilância de nadadores-salvadores e uma zona
relvada, o que a torna «um espaço bastante agradável e que tem
todas as condições» para a prática balnear, realçou o presidente do
município, José Manuel Grilo, em declarações à Lusa, no momento
de abertura do areal ao público.
A praia da aldeia de Amieira, em Portel, é agora a terceira praia fluvial
do Alqueva. O complexo tem também parque de estacionamento,
posto médico, canoas e gaivotas para alugar, uma zona para crianças
no plano de água, zona de toldos e chuveiros exteriores. O facto de
já ali existir um ancoradouro sempre fez com que o espaço fosse
procurado para passeios naquele que é o maior lago artificial da
Europa, uma albufeira de 250 quilómetros quadrados e que abrange
cinco concelhos do Alentejo.
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Programa de ação da estratégia Mais Alqueva
Reunião no âmbito da estratégia Mais Alqueva, onde foi
apresentado o Programa de Ação da mesma e onde estiveram
presentes os representantes dos projetos âncora e
complementares, nas fileiras do turismo e agroindústria,
selecionados para fazerem parte da estratégia.

Estratégia de Comunicação
e Plano de Marketing
Reunião, a 21 de Outubro de 2019, dos parceiros da Estratégia
PROVERE +ALQUEVA liderada pela ATLA - Associação
Transfronteiriça
de
Municípios
Lago
Alqueva,
com a presença da IrRADIARE e da AgroGes. Foram
apresentadas a Estratégia de Comunicação, Plano de
Marketing e metodologia de elaboração do Manual do
Investidor, entre outros assuntos de interesse para esta
parceria estratégica de valorização dos recursos endógenos da
região do EFMA - Equipamento de Fins Múltiplos de Alqueva,
nomeadamente ao nível do sector agro-alimentar e do turismo
em espaço Rural.

Apresentação Plano de Comunicação da
Estratégia Mais Alqueva em Alconchel
No passado dia 30 de Janeiro, foi apresentado o Plano de
Comunicação da Estratégia de ação Mais Alqueva, no âmbito
do programa PROVERE. Esta apresentação decorreu em
Alconchel, no decurso da Assembleia Geral Extraordinária da
ATLA, Associação Transfronteiriça dos Municípios do Lago
Alqueva
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Sessão de trabalho
Sessão de trabalho com todos os Municípios do território do Equipamento de Fins Múltiplos de Alqueva na qual se pretende
definir, conjuntamente com os Serviços de Comunicação das Câmaras Municipais, o plano de comunicação da ESTRATÉGIA
PROVERE +ALQUEVA. Esta Estratégia, cofinanciada por fundos regionais ALENTEJO2020, acompanha um conjunto alargado
de Projetos de Investimento (âncoras e complementares) e pretende valorizar os nossos recursos endógenos, nomeadamente
nos setores do turismo e das agro-alimentares.

Reunião com Autoridade de Gestão do Alentejo 2020
Com a presença da Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, realizou-se na passada semana, na Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR) uma reunião de trabalho com a Autoridade de Gestão do
ALENTEJO 2020 e os líderes dos consórcios PROVERE (Programa de Valorização dos Recursos Endógenos), do Alentejo. De
acordo com a CCDR Alentejo, o “objetivo desta reunião foi a reflexão e discussão sobre os PROVERE, dar a conhecer a estratégia
de valorização do interior e definir pontos de convergência”.
Na reunião “cada um dos líderes dos PROVERE apresentou o respetivo ponto de situação e abordou perspetivas futuras”.
“Foi realçada, por todos os presentes, a importância dos PROVERE na Valorização do Interior, com a Comissão Diretiva do
ALENTEJO 2020 a manifestar interesse acrescido em estabelecer maior interação e parceria funcional, nestes projetos que
classificou de projetos bandeira”, salienta a mesma fonte.
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Apresentação de Candidaturas
PATRIMONIO CULTURAL
O ALENTEJO2020 abriu concurso ALT20-14-2020-02, tipologia de
intervenção - Património natural e cultural; Eixo Prioritário: Ambiente e
Sustentabilidade.
Este Aviso tem aplicação na área geográfica correspondente a cada Estratégia de Eficiência Coletiva (EEC) aprovada para a
NTU II – Alentejo sendo apoiados projetos de animação e programação cultural ou de organização de eventos que apresentem
potencial de captação de fluxos turísticos.
As operações deverão promover a acessibilidade a pessoas com deficiência ou incapacidade em itinerários de turismo acessível
para todos, quer no que concerne às acessibilidades físicas, quer comunicacionais sendo beneficiários dos apoios previstos no
presente entidades sem fins lucrativos e agentes culturais, mediante protocolo ou outras formas de cooperação com Entidades
da Administração Pública Central ou Autarquias Locais e suas associações.
O prazo para apresentação de candidaturas termina a 09 de abril de 2020.

Apresentação de candidaturas aos sistemas de
incentivos - "Internacionalização das PME"
Encontra-se aberto o concurso SI-52-2020-01, no domínio da
Competitividade e Internacionalização; eixo da Competitividade e
Internacionalização das PME.
Este concurso visa três prioridades objetivas da política pública, em
concreto: E-Commerce e Transformação Digital; Brexit -Diversificação
de Mercados e Acelerador de Exportações e com uma taxa e
financiamento até 45%.
São beneficiários dos apoios previstos as PME de todas as regiões NUTS II do Continente. O prazo para a apresentação de
candidatura decorre em três fases distintas, nomeadamente.
Fase I – Prioridade E-commerce e Transformação Digital até 30/03/2020
Fase II – Prioridade Brexit: Diversificação de Mercados até 27/04/2020
Fase III – Prioridade Acelerador de Exportações até 25/05/2020
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