
                                                                                             

 

Projeto de Cooperação Transfronteiriça POCTEP-Cooperação Transfronteiriça entre 
Portugal e Espanha 

Programa Operativo| EP-INTERREG V ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 

Projeto|Centro”MAGALLANES” para o Empreendedorismo de Industrias Culturais e Criativas 

Acronimo| “MAGALLANES”_ICC 

Operação| 0752-MAGALLANES_ICC_5_E 

Área de Cooperação| 5-Alentejo – Algarve-Andaluzia (AAA) 

Eixo| 2-Crescimento Integrador através de uma Cooperação Transfronteiriça a Favor da 
Competitividade Empresarial 

Objetivo Temático| 3-Melhorar a Competitividade das Pequenas e Médias Empresas 

Prioridade de Investimento| 3A- Promoção do Espírito Empresarial, em Particular Facilitando 
o Aproveitamento Económico de Novas Ideias e Impulsionando a Criação de Novas 
Empresas, também através de Incubadoras de Empresas 

Objetivo Específico| OE3A-Melhorar as Condições Necessárias e Apropriadas para o 
Surgimento de Novas Iniciativas Empresariais 

Data de Inicio| 01-04-2018 

Data de Aprovação| 30-10-2018 

Data Prevista de Finalização |31-12-2021 

Entidade Beneficiária | Direção Regional de Cultura do Alentejo 

Custo Total Elegível |2 600.000,00€ 

Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER-1 950.000,00€ 

Apoio Financeiro Nacional/Regional |650.000,00€ 

 

Parceiros| Gerência de Urbanismo. Ayuntamiento de Sevilha; Universidade de Évora; 
Associação Portuguesa de Treino de Vela Aporvela; Direção Regional de Cultura do Alentejo 
(DRCALentejo); Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCALgarve); Andalucia Emprende, 
Fundación Pública Andaluza (AEFPA); Instituto de la Cultura y las Artesde Sevilha (ICAS-
Ayuntamiento de Sevilha); Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Algarve (CCDR Algarve); Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territorio da Baixa 
Densidade (Qrer); Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL); Agência Andaluza de 
Instituições Culturais (AAIICC) 



Custo Total Elegível/Incluindo Todos os Parceiros| 27.332.999,98€ 

 

Objetivos | O objetivo geral do projeto é estabelecer uma Rede de Cooperação 
Transfronteiriça para a criação de um modelo de Centro de Empreendedorismo de Industrias 
Criativas e Culturais (Centro Magalhães) dirigido a consolidar um ecossistema empreendedor 
que permita impulsionar a criação e a difusão de uma oferta cultural inovadora para a 
Eurorregião AAA. 

A necessidade de cooperação fundamenta-se nas raízes históricas, patrimoniais e culturais 
comuns, entre elas, as ligadas às figuras dos descobridores, assim como a presença de um 
tecido produtivo de baixa densidade nos territórios AAA, que precisa de intervenções 
destinadas a Impulsionar o surgimento e exploração de iniciativas empresariais do setor das 
ICC.  

O objetivo deste projeto é a criação de espaços físicos de referência internacional em 
Sevilha, Algarve e Alentejo (Centro Magalhães), nos quais, através de serviços de orientação 
e assessoramento, se apoie e propicie o empreendedorismo, o surgimento de novas ideias e 
a implantação de empresas inovadoras de base tecnológica, cultural criativa no território 
transfronteiriço, mediante a construção e equipamento do Centro Transfronteiriço 
Magalhães de apoio ao empreendedorismo e incubação de empresas inovadoras do setor 
das indústrias culturais e criativas. Melhora da competitividade das empresas, através do 
surgimento de novos produtos, serviços culturais e criativos, ligados ao Património cultural 
comum do espaço de cooperação. Estabelecimento de uma rede transfronteiriça de projetos 
que valorizem o património cultural comum, e que propiciem o intercâmbio de 
conhecimento criativo entre empreendedores/empresas do setor das ICC. O Centro 
Magalhães de Sevilha, com sedes em Sevilha, no Algarve (3 espaços) e Alentejo (2 espaços). 
A sede principal é em Sevilha. 

O objetivo principal é criar uma infraestrutura de referência a nível europeu dedicada à 
promoção e valorização do Património, Cultura e Artes do Sudoeste Europeu com uma 
perspetiva sustentável. Este projeto, contribui em primeiro lugar, à prioridade do 
Crescimento Inteligente da Estratégia Europa 2020, mediante a implantação de novas 
iniciativas empresariais de base tecnológica, cultural e criativa, com a criação de um cluster 
transfronteiriço de empresas do sector com a intervenção de favorecer a sua capacidade 
tecnológica, fomentar o surgimento de projetos inovadores conjuntos, em definitivo, 
Intervenção Sustentável no Tecido Urbano. 

A universidade de Évora e a Direção Regional de cultura do Alentejo manterão a atividade do 
Centro Magalhães em Évora, no polo São Bento de Cástris, que funcionará como um 
consórcio firmado entre as duas instituições e a Design Factory que ficará situada na Escola 
de artes da Universidade de Évora e que será dinamizada por esta em articulação com o polo 
São Bento de Cástris. 

Resultados| Construção e equipamento do Centro Transfronteiriço Magalhães de apoioa ao 
empreendedorismo e incubação de empresas inovadoras do setor das ICC. Melhora da 
competitividade das empresas através do surgimento de novos produtos/serviços culturais e 
criativos ligados ao património comum. Estabelecimento de uma Rede Transfronteiriça de 
projetos conjuntos que acrescentem valor ao património cultural comum e propiciem o 
intercâmbio de conhecimento criativo entre empreendedores/empresas do setor ICC.  
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