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ANÚNCIO 
 

JORNADA TRANSFRONTEIRIÇA DE INFORMAÇÃO 
para os Chefes de Fila e Parceiros dos projectos aprovados  

na Primeira Convocatória, da Área de Cooperação 
 

ALENTEJO – ALGARVE - ANDALUCÍA 
 

Faro, 22/04/2009  
 
Temos o prazer de anunciar a realização de uma Jornada Transfronteiriça de 
Informação para os beneficiários dos projectos aprovados no âmbito da Primeira 
Convocatória do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP) 
2007-2013. 
 
Esta primeira Jornada, que terá lugar no próximo dia 22 de Abril de 2009 em Faro 
(Portugal), destina-se a todos os Chefes de Fila e Parceiros dos projectos 
aprovados na Área de Cooperação Alentejo – Algarve – Andalucía.  
 
Dada a importância deste evento e, no sentido de ajudá-los no correcto desenvolvimento 
dos projectos aprovados, solicitamos que TODOS os parceiros também participem nesta 
Jornada Transfronteiriça. Por isso, agradecemos que todos os Chefes de Fila transmitam 
este anúncio também aos parceiros dos seus projectos de cooperação e os incentivem a 
participar. 
 
As diferentes sessões de Informação/Formação apresentadas terão um carácter 
eminentemente prático e de orientação para todos os beneficiários dos projectos 
aprovados no seu trabalho de gestão, execução e acompanhamento dos projectos.  
 
Assim, entre os principais temas que serão abordados nesta Jornada, estarão a 
apresentação do Manual de Gestão de projectos, a descrição das estruturas de gestão e 
controlo do Programa, as obrigações dos beneficiários, a elegibilidade das despesas, o 
procedimento de validação de despesas e circuito financeiro, o sistema de pagamentos do 
FEDER, assim como as normas de informação e publicidade.  
 
De igual modo, será também a ocasião para esclarecer quaisquer dúvidas junto dos vários 
representantes dos órgãos de gestão do Programa presentes: Autoridade de Gestão, 
Autoridade de Certificação, Organismos Intermédios (Coordenadores Regionais/Nacionais) 
e Secretariado Técnico Conjunto do Programa.  
 
Acreditamos que esta iniciativa será do interesse de todos e esperamos poder contar com 
um elevado índice de participação. Brevemente, enviaremos informações mais detalhadas 
relativamente à Ordem de Trabalhos e Inscrições. 
 
Cordialmente, 
 
A Autoridade de Gestão do Programa Espanha-Portugal 2007-2013 


