
 

 

Identificação do projeto 

Designação do projeto – Terras da Lusofonia 

Código do projeto PDR2020-103-054051 

Programa PDR 2020 

Medida: LEADER 

Submedida/Ação: Atividades de cooperação dos GAL 

Intervenção Cooperação interterritorial e transnacional dos Grupos de Ação Local 

Região de Intervenção – NUTS III Alentejo Litoral (concelhos de Alcácer do Sal, 

Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines)  

 

Entidade beneficiária – ADL – Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano 

 

Notificação de aprovação 

Data de aprovação 18/09/2019 

Data de início 01/01/2019 

Data de conclusão 31/12/2021 

Custo total elegível 47.637€ 

Apoio financeiro (FEADER e OE) 42.873,29€ 

 

Descrição/objetivos do projeto 

O projeto desenvolve-se em parceria entre 19 parceiros nacionais e 6 parceiros 

PALOP. 

Objetivo principal:  

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. 

 

O projeto tem duas vertentes: 

- AGRICULTURA, FLORESTA, TURISMO E AMBIENTE 

- CULTURA, EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E CONSULTORIA 

 

O projeto irá desenvolver-se com três atividades distintas, nomeadamente: 

Atividade 1 - Casa da Lusofonia  

As ADL’s em conjunto, pretendem dinamizar um espaço por forma a ser possível ter 

uma promoção permanente dos territórios intervenientes neste projeto, durante cerca 

de 24 meses. 

Este espaço será cedido pelo Município do Mindelo, ou por outro Município de Cabo 

Verde e será equipado com mobiliário, equipamentos e acessórios necessários à 

concretização desta ação.   

 

Atividade 2 - Encontros da Lusofonia  

Cada duas ADL’s organizam na Casa da Lusofonia uma mostra do seu território e dos 

seus produtos, ficando com a obrigação durante essa semana de promover também 

os produtos de toda a parceira. 

Prevê-se também a organização de um encontro em Portugal organizado por todas as 

ADL’s.  

Cada ADL dinamizará um evento, com mostra/ prova, cultura, palestra, formação e 

participação de empresários. Cada ADL poderá participar nos eventos dos restantes 

parceiros, consoante o seu orçamento disponível. 

 

Atividade 3 – Capacitação, disseminação e Fóruns Temáticos  

Realização de Fóruns temáticos e contratação por todos os parceiros de especialistas 

que prestem serviços de consultadoria nas áreas de: Agricultura familiar/hidroponia, 

Produtos agroalimentares e Turismo Sustentável. Cada parceiro deverá participar em 

pelo menos um fórum temático.  



 

Nesta atividade serão incluídas as restantes ações individuais, referentes á 

capacitação e disseminação, nomeadamente com Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe e 

Brasil. 

 

Indicadores  

Criação de emprego – 1 (0,02UTA) 

 

 

 


