
 

 

 

 

Designação do projeto de preparação: Cooperação Transnacional – Empreendedorismo e 

Inovação em meio rural 

Código do projeto: PDR2020-10.3-FEADER-047525 

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

Entidade beneficiária: Monte – Desenvolvimento Alentejo Central, ACE 

 

Data de aprovação: 16-01-2019 

Data de início: 01-03-2019 

Data de conclusão: 30/11/2019 

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: - Reforçar competências na área da gestão 
empresarial e apoiar iniciativas geradoras de rendimentos, nos territórios rurais, até 2021; - 
Disseminação de práticas/metodologias desenvolvidas e testadas, na área do apoio ao 
empreendedor; - Estimular o surgimento de ideias de negócio sustentáveis. A presente operação 
tem enquadramento claro nas temáticas da cooperação, nomeadamente as temáticas da 
promoção da inclusão social e combate à pobreza e promoção do emprego e apoio à mobilidade 
dos trabalhadores. 
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. As atividades realizadas permitiram ao Monte contatar e reunir 
com um leque variado e diversificado de entidades e realizar diversas iniciativas por forma a 
procurar conhecer melhor as oportunidades de cooperação existente. Os parceiros contatados 
e com os quais existiu uma colaboração orientada para a concretização de uma intervenção, 
revelaram muito interesse e empenho em implementar uma nova intervenção para a 
dinamização dos territórios rurais e apoio ao empreendedorismo e estimulo aos pequenos 
negócios em comunidades rurais, nomeadamente os parceiros de Santo Antão em Cabo Verde, 
existindo no entanto constrangimentos de natureza financeira para a sua concretização. A 
perspetiva é a de que esta situação seja alterada o que constitui ser um fator importante para a 
concretização de uma nova intervenção nesta área. 

  

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