NOTA DE IMPRENSA
CONCLUSÕES DO SEMINÁRIO TRANSFRONTEIRIÇO DA SEGUNDA CONVOCATÓRIA DE
PROJECTOS DO PROGRAMA OPERACIONAL DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA
ESPANHA-PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013
Évora (Portugal), 23 e 24 de Março de 2010
O Seminário Transfronteiriço da Segunda Convocatória do POCTEP organizado pelos órgãos
de gestão do Programa nos dias 23 e 24 de Março de 2010 em Évora (Portugal), contou
com a presença de mais de 500 pessoas.
O Coordenador Nacional português, em representação do Instituto Financeiro para o
Desenvolvimento Regional (Autoridade de Certificação), o representante da Dirección
General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, Autoridade de
Gestão, e a Vice-presidente da CCDR Alentejo, deram as boas-vindas a todos os presentes.
O grande número de participantes no seminário revela o êxito do evento e é também um
claro indicador da importância do Programa de Cooperação Espanha-Portugal e interesse
que suscita junto dos diversos promotores de projectos.
Os questionários de avaliação permitiram fazer um balanço muito positivo, razão pela qual
se podem considerar cumpridos os principais objectivos, em especial, o de informar os
potenciais beneficiários das bases e condições da nova convocatória, dos procedimentos de
instrução das candidaturas, das condições de admissibilidade e dos critérios de selecção e
dos documentos necessários para a apresentação das candidaturas, assim como promover
contactos entre parceiros e permitir a realização de consultas aos Coordenadores
Regionais/Nacionais e ao STC.
O Seminário dividiu-se em duas meias jornadas. O primeiro dia esteve consagrado à
apresentação dos objectivos e prioridades do Programa pelos representantes
nacionais/regionais das áreas de cooperação do POCTEP. Além disso, o representante da
Autoridade de Gestão e o STC realizaram uma série de apresentações sobre as bases da
segunda convocatória e a documentação necessária para a apresentação das candidaturas.
Durante o segundo dia, os órgãos de gestão apresentaram o processo de tramitação e
selecção das candidaturas, as normas de elegibilidade das despesas e os sistemas de
avaliação e controlo, assim como a certificação das despesas e circuito financeiro. As
sessões de debate que se realizaram no final de cada jornada permitiram responder às
questões formuladas pelos participantes, esclarecendo as suas dúvidas em relação aos
temas apresentados.
Igualmente, realizaram-se encontros e contactos, tanto no espaço dedicado à “Bolsa de
Projectos” como nos “Grupos de Trabalho”, os quais foram considerados muito úteis pelos
participantes.
As apresentações do seminário, o programa e algumas fotos das jornadas, assim como as
fichas da “bolsa de projectos”, estão disponíveis para consulta na página web POCTEP,
www.poctep.eu.
Badajoz, 31 de Março de 2010
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