FICHA de PROJETO

MAGALLANES_ICC

Designação do projeto |MAGALLANES_ICC
Código do projeto | 0752_MAGALLANES_ICC_5_E
Objetivo principal | Estabelecer uma rede de cooperação transfronteiriça para a criação de um
Centro de Empreendimento de Indústrias Culturais e Criativas (Centro Magalhães), destinado a
consolidar e a promover uma oferta cultural inovadora no seio da EURORREGIÃO AlentejoAlgarve-Andaluzia (EURO_AAA).
Área de Intervenção | Alentejo - Algarve – Andaluzia

Entidade beneficiária principal | Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla
Entidades beneficiárias | Universidade de Évora, Associação Portuguesa de Treino de Vela
(APORVELA), Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRC Alentejo), Direção Regional de
Cultura do Algarve (DRC Algarve), Andalucia Emprende-Fundación Pública Andaluza, Instituto
da Cultura e das Artes de Sevilha (ICAS), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve (CCDR Algarve), Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios da
Baixa Densidade (QRER), Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales (AAIICC).

Data de aprovação |30 de Outubro 2018
Data de início |01-04-2018
Data de Conclusão | 31-12-2021
Custo total elegível | 27.332.999,98€
Apoio Financeiro da União Europeia – FEDER (75%) |20.499.749,98€

No âmbito do projeto Magalhães são desenvolvidas cinco atividades:
Atividade 1 | Criação de Infraestruturas, equipamento e gestão do Centro Transfronteiriço
Magalhães de Indústrias Culturais e Criativas.
Atividade 2 | Promoção do empreendimento e exploração de novas ideias no setor da
indústria cultural e criativa
Atividade 3 | Rede transfronteiriça para a criação conjunta de novos produtos culturais
Atividade 4 | Gestão e Coordenação
Atividade 5 | Comunicação

No âmbito deste projeto a AMAL é responsável pela:
a) Execução de um programa de capacitação, através da realização de 6 eventos de
apresentação e aperfeiçoamento de ideias e de capacitação de potenciais
empreendedores, no domínio das indústrias criativas e culturais;
b) Elaboração de um Guia de Apoio ao Empreendedor Cultural
c) Criação e colocação em funcionamento do Observatório transfronteiriço das indústrias
criativas e culturais,
d) Realização da Feira de inovação cultural, evento de mostra e divulgação de projectos e
produtos das indústrias criativas e culturais da Eurorregião Alentejo-Algarve-Andaluzia.

Projeto co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional FEDER através do
Programa Interreg V- A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

