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OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS
Com o desenvolvimento de projetos de cooperação, pretendem os parceiros como desígnio
final a melhoria da qualidade de vida dos territórios intervenientes, através de sinergias
criadas pelo intercâmbio de experiências de Desenvolvimento Local nas várias áreas
temáticas, com vista à promoção dos recursos endógenos dos territórios envolvidos, fatores
estes em plena coerência com os eixos estratégicos apresentados nas estratégias locais de
desenvolvimento, bem como na estratégia de cooperação para os seus territórios.
Desta forma, também este projeto visa contribuir para o aumento da competitividade dos
agentes locais e dos territórios associados ao projeto, através da constituição desta rede de
cooperação para além de valorizar os recursos endógenos dos territórios, contribuído
fortemente para o desenvolvimento sustentável local, apresentando o presente projeto os
seguintes objetivos, principal e operacionais:
Objetivo Principal:
Intercâmbio de experiências nas áreas da Hidroponia, agropecuária, transformação e
conservação de fruta, viticultura e comercialização produtos locais
Objetivos Operacionais:
✓ Partilha de experiências nas temáticas da agricultura familiar, agropecuária e
Hidroponia, para otimização de processos e gestão dos recursos;
✓ Desenvolvimento de novos produtos, assentes nos recursos endógenos dos
territórios;
✓ Desenvolvimento em conjunto de novos produtos, incluindo saberes fazeres
tradicionais;
✓ Abertura de novos mercados;
✓ Abertura de mentalidades e novos métodos de trabalho;
✓ Realização de negócios e mais-valias diretas;
✓ Produtos de valor acrescentado;

✓ Dinamização das microempresas, da economia local e contributo para a
manutenção dos postos de trabalho;
✓ Reforço da cultura de cooperação e do trabalho em rede;
✓ Produtos formatados para terem impacto positivo no meio ambiente;
✓ Dinamização da economia: empresas, restauração, artesanato, produtos locais;
✓ Gestão eficiente de recursos hídricos e energéticos;
✓ Investigação & Desenvolvimento, com vista ao encontro de novas soluções;
✓ Maior visibilidade do território ao nível nacional e transnacional;
✓ Transferência de tecnologia e saber-fazer das empresas do Ribatejo Norte para
Cabo Verde;
✓ Internacionalização das empresas das áreas temáticas;

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_pt.htm

