
 

 

 

Programa Operacional Regional do Algarve 

1.ª Alteração ao Concurso para Apresentação de Candidaturas  

AVISO N.º ALG –70– 2019 – 20 

Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) 

 

 
EIXO PRIORITÁRIO: 7 – Reforçar as competências 
 
OBJETIVO TEMÁTICO: 10 – Investir na educação, na formação, e na formação profissional, para a 
aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida 
 
PRIORIDADE DE INVESTIMENTO: 10.3- Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida 
para todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, 
das aptidões e das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, 
nomeadamente através da orientação profissional e da validação das competências adquiridas 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 10.3.1- Elevar o nível de qualificação da população adulta ativa, empregada ou 
desempregada 
 
FUNDO ESTRUTURAL: Fundo Social Europeu 
 
TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO: 70 – Aprendizagem ao longo da vida 
 
TIPOLOGIA DE OPERAÇÃO: Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) 
 



  Convite para apresentação de candidaturas –  

  Eixo 7 – Reforçar as competências 

  EFA 

 

 

 

Na sequência da declaração pela Organização Mundial de Saúde, a 11 de março de 2020, da situação de 

pandemia e da declaração do estado de emergência em Portugal, e tendo em vista diminuir e mitigar os 

impactos a nível económico e social da pandemia SARS-CoV-2 junto dos beneficiários dos Fundos de Coesão, 

a Comissão Interministerial de Coordenação do Acordo de Parceria - CIC Portugal 2020, deliberou 

regulamentar as medidas excecionais criadas pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 

de março, bem como adotar outras de natureza complementar no âmbito das suas competências. 

O PO CRESC ALGARVE 2020, tendo por referência a legislação aplicável, bem como as medidas excecionais 

criadas pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março e a Deliberação n.º 8/2010, 

da CIC, bem como as orientações definidas pelo Ministério da Coesão Territorial, decide fechar avisos abertos 

sem submissão de candidaturas ou com candidaturas não analisadas. 

Em consequência, e relativamente ao AVISO N.º ALG –70– 2019 – 20 - Cursos de Educação e Formação de 

Adultos (EFA), procede-se à seguinte alteração: 

 

No que diz respeito ao ponto 10 - Calendário para apresentação de candidaturas, informa-se que onde se 

lê:  

“A apresentação das candidaturas decorre em contínuo, com início no dia útil seguinte ao da 

publicação do presente aviso e até à data limite de 30 de outubro de 2020.” 

Deverá passar a ler-se: 

“A apresentação das candidaturas decorre das 9:00 horas do dia útil seguinte ao da publicação do 

presente aviso até às 18:00 horas do dia 21 de abril de 2020.” 

 

Faro, 7 de abril de 2020 

Programa Operacional Regional CRESC Algarve 2020 

O Presidente da Comissão Diretiva 

 

Francisco Serra 


