
 

 

Designação do projeto | Programação Cultural em Rede  

Código do projeto | CENTRO-07-2114-FEDER-000284 

Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

Região de intervenção | Município de Leiria, Município da Batalha e Município de Porto de Mós 

Entidade beneficiária | CIMRL - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (na qualidade de Promotor Líder) 

 

Data da aprovação | 11-03-2021 

Data de início | 01-11-2020 

Data de conclusão | 31-10-2021 

Custo total elegível | 300.000,00 EUR (Município de Leiria: 34.397,42 EUR) 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 300.000,00 EUR (Município de Leiria: 34.397,42 EUR) 

Apoio financeiro público nacional | 0,00 EUR 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

A candidatura em análise foi submetida pela CIM Região de Leiria, a 30/09/2020, enquanto entidade líder da parceria 
constituída no âmbito do Aviso de Concurso Centro-14-2020-12, e destina-se à dinamização cultural dos três territórios 
envolvidos na rede. 

O investimento prevê a realização de um conjunto de iniciativas no âmbito do acolhimento da Ar&Pa - Bienal Ibérica de 
Património Cultural na região de Leiria, dividida em 2 grandes ações, uma ação PRÉ-BIENAL e a ação BIENAL. A ação PRÉ-
BIENAL consubstancia-se no lançamento da Bienal Leiria 2021, com um conjunto de espetáculos em todos os municípios 
da CIM, ao longo de cerca de 9 meses. A ação Bienal representa um último momento da Programação e traduz-se num 
evento de referência do sector do património cultural. A natureza da programação envolve perfomances musiciais, 
workshops de artes e ofícios, exposições, concursos, masterclass, conferências e difusão universal de conteúdos digitais 
associados ao património. 

A candidatura “PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE” pretende ativar dimensões do património cultural do território que 
acolhe a Bienal, bem como contribuir para a aproximação da população local a esta herança, através de mecânicas 
inovadoras, enriquecedoras e sustentáveis, bem como o de iniciar a candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027 
por parte da Rede Cultura 2027. 

É esperado um aumento de 1.100 visitantes a sítios de património cultural e natural e atrações, beneficiários de apoio, 
tendo como meta, atingir os 14.100 espetadores em Animações Culturais e a realização de dois Eventos de caráter 
internacional, no ano de 2021. 

  


