
 

 

 

 

Designação do projeto: Cooperação Transnacional – Terras da Lusofonia 

Código do projeto: PDR2020-10.3-FEADER-054064 

Objetivo principal: Pretende a melhoria da qualidade de vida dos territórios intervenientes, 
através de sinergias criadas pelo intercâmbio de experiências de Desenvolvimento Local nas 
várias temáticas, com vista à promoção dos recursos endógenos dos territórios envolvidos, 
fatores estes em plena coerência com os eixos estratégicos apresentados nas estratégias de 
desenvolvimento local e de cooperação. 
Região de intervenção: Alentejo Central  
Entidade beneficiária: Monte – Desenvolvimento Alentejo Central, ACE 

 

Data de aprovação: 18-09-2019 

Data de início: 01-10-2019 

Data de conclusão: 31-12-2021 

Custo total elegível: 61.169,66€ 

Apoio: 55.052,69€ 

Apoio financeiro da União Europeia: 46.794,79€ 

Apoio financeiro público nacional: 8.257,21€ 

 

Objetivos e resultados esperados/atingidos: Este projeto tem por base a criação de uma 
estratégia de aproximação a países de expressão de língua portuguesa, reforçando a identidade 
e cultura – conceito lusofonia. Pretende criar oportunidades futuras de cooperações entre 
outras entidades com a criação de espaços para articular e dinamizar os produtos físicos e 
aprendizagens adquiridas, interligando agentes económicos, turísticos, etc.  
Criar uma mentalidade para a cooperação com base numa estratégia de aproximação a países 
de expressão oficial portuguesa e reforçar a identidade e cultura portuguesa (em torno do 
conceito de ‘lusofonia’); Propiciar oportunidades concretas de novos projetos de cooperação 
entre instituições, atores e territórios dos países envolvidos, criando novas oportunidades de 
cooperação; Efetuar uma abordagem conjunta de temas de interesse comum como é o caso da 
metodologia LEADER, da Governança Participativa e Metodologias de Participação Ativa das 
Comunidades nos Processos de Desenvolvimento Local, da Agricultura Familiar, da Educação 
Alimentar, Cadeias de Valor e de Mercado, Capacitação dos Agentes, dos Sistemas de Apoio a 
Micro e Pequenas Empresas, do Empreendedorismo, entre outros. Criando espaços para 
articular e dinamizar os produtos locais, interligando agentes económicos e propiciando as 
missões empresariais e internacionalização. Tem por objetivo principal a criação de mecanismos 
de facilitação da cooperação centrados no conceito de “Casas da Lusofonia”, no âmbito das 
quais se desenvolvam um conjunto de atividades, nomeadamente ao nível da disseminação e 
transferência de conhecimentos e competências; prestação de serviços; fomento de trocas 
culturais e comerciais; inclusão social; estímulo à expansão dos agentes económicos e criação 
de entrepostos comerciais, etc. 

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

