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CULTREDE:1.CM Leiria 
CENTRO-08-1052-FEDER-009009 (id: 2696) 

 

A CULTREDE é uma rede cultural que congrega dezoito municípios de todo o país (4 NUT’s II) 

abrangendo uma população de 816.727.Integram a CULTREDE os concelhos de Alcanena, Alcochete, 

Alijó, Castelo Branco, Estarreja, Figueira da Foz, Gouveia, Leiria, Nisa, Oeiras, Paredes de Coura, 

Pombal, Ponte de Lima, Rio Maior, Santarém, Santiago do Cacém, Seia e Sesimbra. O Município de 

Leiria assume o papel de parceiro líder da candidatura. 

A CULTREDE estruturou-se e desenvolveu-se a partir duma rede informal já existente desde 2006 e tem 

como objetivos: contribuir para que a cultura e o conhecimento se afirmem como dimensões 

estruturantes do desenvolvimento local; promover o desenvolvimento cultural das comunidades; 

estimular a difusão das artes e ampliar o acesso das populações à fruição e criação culturais; 

descentralizar, diversificar e qualificar a oferta cultural; favorecer e apoiar a itinerância de projetos 

artísticos; promover a articulação entre as políticas públicas locais de cultura e educação 

desenvolvendo projetos de educação pela arte e para a cidadania; promover a disseminação de boas 

práticas de programação e gestão cultural, desenvolvendo e disponibilizando programas de formação e 

garantindo apoio técnico e de gestão às organizações culturais dos parceiros; contribuir para a criação 

de emprego, para a dinamização do mercado cultural e para a qualificação dos agentes culturais locais; 

garantir a rentabilização de recursos e a criação de economias de escala. 

Contrato de Financiamento de 23/06/2010. Adenda ao Contrato de 08/11/2011. Adenda ao Contrato 

de 16/08/2012. Termo de encerramento de 26/06/2015. 

Investimento Total     € 325.193,17  

Investimento Elegível 
  

 € 241.358,17 

Taxa de Comparticipação     85,00% 

Comparticipação 
  

 € 205.154,45 

Município de Leiria         € 120.038,72 

 
      

 

 
Calendarização 

Data de início 23-10-2009 
 

Data de conclusão 20-10-2011 
 

Trata-se de um projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do Programa Operacional Regional 

do Centro, através do Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional. 
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