ATA NÚMERO UM
No dia 16 de Dezembro de dois mil e catorze, teve lugar a reunião ordinária da Parceria Territorial – Alentejo
Central [2014-2020], nas instalações da CIMAC em Évora, pelas 9,30 horas, na qual estiveram presentes as
entidades convocadas, conforme lista de presenças em anexo.------------------------------------------------------------------A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:----------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da Ordem de Trabalhos ------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 Ratificação da nomeação do Monte como Entidade Gestora da Parceria Territorial----------------------------------1.2 Discussão e aprovação do Regulamento do Acordo de Parceria Territorial---------------------------------------------1.3 Ratificação do Monte como Presidente da Comissão Instaladora da Parceria------------------------------------------2. Outros assuntos--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 – Aprovação da Ordem de Trabalhos – A ordem de trabalhos foi proposta e aprovada por unanimidade. --------1.1 - Ratificação da nomeação do MONTE – Desenvolvimento Alentejo Central, ACE como Entidade Gestora da
Parceria Territorial – Alentejo Central [2014 – 2020] – Depois de apreciada, foi aprovada por unanimidade.--------1.2 - Discussão e aprovação do regulamento do Acordo de Parceria Territorial – Alentejo Central [2014 – 2020] –
Santa Casa da Misericórdia de Estremoz, perguntou se haviam encargos financeiros para integrar a parceria e
algum impedimento em apresentar outras candidaturas. Estas questões foram esclarecidas pelo Presidente do
Conselho de Administração do Monte, que informou não existirem custos com a participação na parceria, nem a
mesma ser impeditiva de apresentação de candidaturas a programas nacionais. Depois de apresentado o
regulamento, foi o mesmo aprovado na generalidade por unanimidade de todos os presentes.-------------------------1.3 – Ratificação do Monte - Desenvolvimento Alentejo Central, ACE como Presidente da Comissão Instaladora
da Parceria, de modo a conduzir e concluir o processo eleitoral. – Depois de apreciado, foi aprovado por
unanimidade. O Presidente do conselho de Administração do Monte convidou outras organizações para
pertencerem à Comissão Instaladora, para a qual a CIMAC, a Câmara Municipal de Évora, a Associação de
Solidariedade de Santana do Campo, o CENDREV, a Entidade Regional de Turismo, a Universidade de Évora,
se voluntariaram. A comissão instaladora constituída pelas entidades identificadas, foi sujeita a votação e
aprovada por unanimidade pelos presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------2 - Outros assuntos - Informou-se que o registo das entidades no Balcão 2020 deverá ser efetuado até ao final
do ano 2014, e solicitou-se o envio da confirmação do registo até ao dia 5 Janeiro de 2015. ---------------------------A próxima reunião da Parceria Territorial – Alentejo Central [2014-2020] ficou agendada para o próximo dia 27
de Janeiro de 2015, local e hora a definir.----------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião da Parceria Territorial considerada encerrada pelas 10h30, tendo a ata
sido aprovada em minuta por todos os presentes com uma abstenção do representante da Câmara Municipal de
Vendas Novas que declarou não se encontrar mandatado para a aprovação dos assuntos discutidos na reunião.-
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