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Aveiro, 21 de janeiro de 2020 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 

I – Conferência Educ@RA debate a “inovação em 

Educação” 

José Pacheco é o orador principal da palestra 

A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro irá realizar uma conferência 

sob o tema “inovação em Educação” esta sexta-feira, dia 24 de janeiro, no Centro de 

Artes de Águeda. 

Esta Conferência, que se insere no Plano Intermunicipal de Combate ao 

Insucesso Escolar - Educ@RA, conta com um vasto leque de oradores peritos em várias 

áreas da Educação e tem como orador principal o Professor José Pacheco (fundador da 

Escola da Ponte), que se desloca propositadamente do Brasil para participar neste 

evento. 

Reconhecido especialista na área da Educação, o Professor José Pacheco é um 

dos oradores permanentes das conferências TEDx no Brasil, sendo por isso esta uma 

ótima oportunidade para podermos usufruir da sua experiência e conhecimento. 

As inscrições para este momento de enriquecimento pessoal e partilha conjunta, 

são gratuitas, mas obrigatórias, através do link que se segue (bem como respetivo 

programa): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmsd44_amjka37L2j4X74yFTeGYzF7C

XRuHIxt7o_okMK4fA/viewform 

 

II – PAPERA 2020: Candidaturas abertas até 31de 

janeiro 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmsd44_amjka37L2j4X74yFTeGYzF7CXRuHIxt7o_okMK4fA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmsd44_amjka37L2j4X74yFTeGYzF7CXRuHIxt7o_okMK4fA/viewform
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A 11.ª edição do Programa de Apoio a Projetos e Eventos da Região de Aveiro - 

PAPERA 2020 está a decorrer, com o período de candidaturas aberto até 31 de janeiro. 

Com um orçamento global de 40.000€, o PAPERA 2020 tem como principal 

objetivo a estruturação de plataformas de diálogo e de parceria com as Associações sem 

fins lucrativos dos 11 Municípios da Região de Aveiro, contribuindo para a realização 

de ações que promovam o fortalecimento e a valorização das Associações da Região e o 

dinamismo das Comunidades. 

Em 2020, reiteramos a aposta neste Programa de Parceria com o Tecido 

Associativo da Região. 

Destinado a todas as Associações sem fins lucrativos as candidaturas podem ser 

efetuadas a nível individual ou em grupo, pretendendo-se apoiar, na parceria 

institucional e no financiamento de projetos que contribuam para a dinâmica da Região 

de Aveiro, para a capacidade de iniciativa das Associações, bem como para a 

capacidade de estabelecer parcerias e desenvolver trabalhos conjuntos com a 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. 

Neste âmbito, podem ser apoiados projetos relacionados com a Região de 

Aveiro, abrangendo as áreas da Cidadania, do Desporto, do Ambiente, da Gastronomia, 

da História, da Cultura e da Cultura do Mar, privilegiando-se os temas de Desportos 

Náuticos e de Aventura. 

 

Candidatura 

O processo de candidatura deve ser formalizado através do preenchimento de um 

formulário próprio disponível no site da Região de Aveiro, a remeter por correio postal 

ou por correio eletrónico para: 

 

PAPERA 2020 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 

Rua do Carmo n.º 20 

3800 – 127 Aveiro 

https://www.regiaodeaveiro.pt/pages/673?news_id=3459
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ou  

geral@regiaodeaveiro.pt  

 

O Calendário dos procedimentos é o seguinte: 

1. Apresentação de candidaturas até 31 de janeiro de 2020; 

2. Análise e Decisão sobre as candidaturas até 17 de fevereiro de 2020; 

3. Assinatura dos Acordos de Financiamento das candidaturas aprovadas até 01 

de março 2020; 

4. Período de execução dos projetos: 1 de março a 30 de novembro de 2020. 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Gabinete de Comunicação da CI Região de Aveiro 

mailto:geral@regiaodeaveiro.pt

