
 
 

 

 

 

Designação do projeto | Programação Cultural em Rede 

 
Código do projeto | ALT20-08-2114-FEDER-000285 

 
Objetivo principal | Preservar o ambiente e promover a eficiência energética 

 
Região de intervenção | Baixo Alentejo/Serpa 

 
Entidade beneficiária | Município de Serpa; CIMBAL e os restantes 12 municípios da 

Comunidade Intermunicipal 
 

Data da aprovação |22-12-2020 

 

Data de início |01-01-2021 

 
Data de conclusão |31-12-2021 

 
Custo total elegível |600.000,00€ 

Custo total elegível Município de Serpa |36.900,00€ 

 

 
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER 600.000,00€ 

Apoio financeiro da UE Município de Serpa |FEDER 36.900,00€ 
 

 
Apoio financeiro público nacional/regional |0,00€ 

 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
A presente operação visa a criação de uma programação cultural em rede, intermunicipal, com 
vista à preservação dos valores naturais e culturais, por via da sua conservação e da sua 
valorização turística, enquanto fatores de competitividade no modelo regional de 
desenvolvimento económico. 
O presente projeto será desenvolvido em todo o território da CIMBAL, nos 13 Municípios. As 
ações a desenvolver permitirão a: 



 
-Dinamização de práticas artísticas e culturais (iniciativas que permitam o desenvolvimento do 
turismo interno e das economias locais e que as populações sejam envolvidas de forma direta em 
experiências artísticas e/ou culturais); 
-Sensibilização e promoção, bem como outras complementares de divulgação que valorizem 
designadamente a participação cívica, a fruição cultural e patrimonial e a responsabilidade 
ambiental e social (iniciativas que possam ajudar as pessoas a compreender a importância da 
arte, da cultura e do ambiente na retoma da confiança da vida social); 
-Integração das populações e das entidades culturais e artísticas locais naquilo que são os 
instrumentos e ferramentas de gestão e planificação estratégica local; 
-Capacitação das entidades culturais e artísticas locais como mediadores e facilitadores culturais, 
promovendo uma maior proximidade e acessibilidade, utilizando linguagem em português claro e 
simples e 
-Promoção da elaboração e da divulgação de conteúdos culturais digitais acessíveis a todas as 
pessoas. 


