FICHA DE PROJETO
Designação do projeto: Preparação de Projetos de Cooperação Interterritorial e Transnacional
Código do projeto: PDR2020 – 10.3.1 – 053425
Objetivo principal: Dinamizar o território rural
Região de intervenção: Algarve
Entidade beneficiária: Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste

Data de aprovação: 03-05-2019
Data de início: 21-12-2018
Data de conclusão: 14-06-2020
Custo total elegível: 19.440,00 €
Apoio financeiro da União Europeia: 16.524,00 € (85%)
Apoio financeiro Público Nacional: 2.916,00 € (15%)
Objetivos e resultados esperados/atingidos:
Com o objetivo de valorizar e desenvolver o território do GAL ADERE 2020, o projeto permitiu a
preparação técnica dos seguintes projetos de cooperação interterritorial e transnacional:
1 – Lugares com História: os objetivos passam por promover ações de promoção e capacitação dos
agentes, criação e dinamização de um programa de formação/ação dirigido a jovens e a mulheres,
associado à promoção de inovação no turismo cultural, com uma forte componente de Interpretação
do Património e promover e estruturar conteúdos para realização de uma proposta conjunta de
projeto de itinerário turístico.
2 – Turismo Fora D’Horas: Os objetivos passam por analisar a sazonalidade da atividade turística em
relação aos produtos e destinos turísticos, promover ações de diversificação de circuitos turísticos,
criar conteúdos para promoção de atividades de animação e realização de proposta de projeto de
itinerários turísticos e promover a inclusão social pelo aumento da intensidade de trabalho através da
dinamização económica de vilas e aldeias que estão fora dos roteiros tradicionais de visitação.
3 – Include Rotas Sem Barreiras: Os objetivos passam pela criação de condições que potenciem o
turismo acessível, permitindo uma mudança significativa no acolhimento dos territórios do GAL Terras
Dentro 2020, GAL Al Sud – Esdime, GAL ADERE 2020, GAL ADERCO – Asociación para el Desarrollo
Rural de la Comarca de Olivenza , GAL CEDECO-Tentudía – Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía
e o GAL Pithiverais et Gâtinais, permitindo atrair e receber estratos turísticos com limitações motoras
ou outro tipo de constrangimentos ao nível da sua mobilidade.

