
  

 

 

 

Aviso de abertura de concurso para a apresentação de candidaturas 

Mar 2030 - Desenvolvimento Local de Base Comunitária 

Reconhecimento dos GAL e seleção das Estratégias de Desenvolvimento Local (2021-2027)  

 

 

Prorrogação do prazo de submissão de candidaturas  

 

Em 28 de outubro de 2022 a Autoridade de Gestão do MAR 2020 promoveu a publicação do Aviso à 

submissão de candidaturas ao reconhecimento dos Grupos de Ação Local e à seleção das Estratégias de 

Desenvolvimento Local, a operacionalizar no âmbito da programação 2021-2027. 

O Aviso em apreço estabelece no seu n.º 7 que as candidaturas são apresentadas entre 31 de outubro de 

2022 e 31 de janeiro de 2023. 

Tendo sido rececionadas diversas comunicações de potenciais candidatos solicitando o alargamento do 

prazo de submissão de candidaturas, com fundamento no facto de a janela temporal definida coincidir 

com os momentos da prestação e de fecho de contas dos Organismos que poderão vir a integrar as 

parcerias e com os tradicionais festejos de Natal e Ano Novo e gozo de férias associados, factos que 

motivaram interrupções dos trabalhos tendentes à estruturação das propostas, conclui esta Autoridade 

de Gestão pela utilidade de rever o referido prazo de submissão, de molde a criar condições para que 

possam ser apresentadas propostas de qualidade e devidamente amadurecidas, prorrogando-o até 28 de 

fevereiro de 2023. 

Na oportunidade, procede-se correção de alguns lapsos formais que foram, entretanto, identificados em 

sede de pedidos de esclarecimentos, revendo-se o Anexo I – Lista de freguesias Continente, nos termos 

seguintes:  

1 – Correção da identificação da NUT II 

Freguesia Concelho  NUT II 
População 

Censos 2021* 

Paramos Espinho Norte  6108 

Silvalde Espinho Norte  6108 

Espinho Espinho Norte  3127 

 
 

 



  

 

 

 

2 – Adição de freguesias litorais que, por lapso, não foram identificadas  

Freguesia Concelho  NUT II 
População 

Censos 2021* 

UF Gaio-Rosário, Sarilhos Pequenos Moita Lisboa 2292 

UF Poceirão e Marateca Palmela  Lisboa 8811 

Torrão Alcácer do Sal Alentejo 1937 

Comporta Alcácer do Sal Alentejo 1094 

UF Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa 
Susana 

Alcácer do Sal 
Alentejo 7733 

UF São Domingos e Vale de Água Santiago do Cacém Alentejo 1170 

 
 
 

 

P’la Gestora do Programa Mar 2020 

 

 

 

 

 

 

Gestor Adjunto do Programa Mar 2020 
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