
 

 

 

 

Designação do projeto de preparação: Cooperação Transnacional – Fortalecimento da 

Agricultura Familiar 

Código do projeto: PDR2020-10.3-FEADER-047523 

Objetivo principal: Dinamizar os territórios rurais 
Região de intervenção: Alentejo Central e Ilha de São Vicente em Cabo Verde 

Entidade beneficiária: Monte – Desenvolvimento Alentejo Central, ACE 

 

Data de aprovação: 16-01-2019 

Data de início: 18-03-2019 

Data de conclusão: 30-09-2019 

Custo total elegível: 8.300€ 

Apoio: 7.470,00€ 

Apoio financeiro da União Europeia: 6.723,00€ 

Apoio financeiro público nacional: 747,00€ 

 

Objetivos e resultados esperados/atingidos: A intervenção realizada teve em conta a proposta 
de intervenção já apresentada na EDL do GAL MONTE, integrando também as oportunidades e 
manifestação de interesse da rede de parceiros do GAL Monte que apoia a implementação da 
EDL. Neste sentido o objetivo proposto foi o seguinte: Desenvolver de iniciativas que permitam 
construir uma proposta para o reforço de competências da população das comunidades rurais, 
nas áreas da agricultura familiar, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias locais de 
segurança alimentar e reforço dos rendimentos, das populações da região do Alentejo Central 
em cooperação com outros territórios rurais como a ilha de São Vicente em Cabo Verde. 
A ação centrou-se na temática da agricultura e ambiente priorizada na EDL, tendo como especial 
foco as orientações resultantes da Reunião de Alto Nível da CPLP sobre Agricultura Familiar, 
realizada em Lisboa a 7 fevereiro de 2018, da qual nasce a Carta de Lisboa pelo fortalecimento 
da Agricultura Familiar. As atividades de Preparação da Cooperação desenvolvidas constituem 
reuniões de trabalho entre entidades e os seus parceiros locais (públicos e privados), em 
diferentes territórios; participação em encontros e eventos sobre o tema em foco, com o 
objetivo de ajustar e preparar uma proposta de intervenção. Para além das atividades realizadas 
no período em que decorre o projeto, são também apresentadas outras atividades realizadas 
previamente ao início do mesmo. 
Ao longo de 12 meses o Monte promoveu e dinamizou um conjunto diversificado de 
intervenções com vista a preparar o início de um projeto de cooperação transnacional com 
parceiros, sendo parceiros locais, nacionais e transnacionais. Foram várias as áreas debatidas e 
exploradas em conjunto com um grupo alargado de entidades, do que resultaram propostas 
possíveis de incluir em projeto de cooperação, ficando o desenvolvimento das mesmas 
condicionadas à disponibilidade de co-financiamento pelos parceiros, nomeadamente da CPLP. 
 

 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pt
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pt

