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NOTA DE IMPRENSA 

Programa Cultura | EEA Grants 
 

DGPC apresenta projetos financiados pelo eixo Património Cultural Costeiro 

 

29 outubro, 10:00, Museu Nacional de Etnologia 

 

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), na sua qualidade de Operador do Programa Cultura 

do Mecanismo Financeiro EEA Grants, promove amanhã, 29 de outubro, uma sessão pública para 

divulgar os seis projetos de desenvolvimento local apoiados no âmbito do eixo Património Cultural 

Costeiro. 

Na sessão, que se realiza no Museu Nacional de Etnologia a partir das 10:00 (com transmissão em 

live streaming), participam o diretor-geral do Património Cultural, João Carlos dos Santos, a 

coordenadora-adjunta dos EEA Grants Portugal, Maria João Lois, a Encarregada de Negócios da 

Embaixada da Noruega em Lisboa, Ellen Aabo e, em representação do Financial Mechanism Office, 

Márton Matkó. 

Os seis projetos que vão agora ser apresentados pelas respetivas entidades proponentes foram 

selecionados através do concurso Desenvolvimento Local através da Salvaguarda e Revitalização do 

Património Cultural Costeiro, lançado com o objetivo de fomentar o desenvolvimento sustentado 

das comunidades. O concurso esteve aberto entre setembro de 2019 e maio de 2020. 

No quadro do Programa Cultura do EEA Grants, o Eixo Património Cultural Costeiro tem o seu foco 

na valorização da identidade das comunidades costeiras, enquanto testemunho de um património 

vivo, em interconexão com o meio marítimo.  

 

Pelas suas características tradicionais e localização geográfica, trata-se de um património em risco 

de perda, sendo a sua preservação uma prioridade. Por outro lado, a sua salvaguarda tem um forte 

impacto social e económico, ao favorecer o empreendedorismo, a criação de emprego, a 

cooperação e a inclusão. 

 

Os seis projetos contratualizados, a executar até abril de 2024, envolvem 30 entidades portuguesas, 

12 entidades norueguesas e 2 islandesas e abrangem quatro regiões do país (um nos Açores, dois no 

Centro, um no Norte e dois na Área Metropolitana de Lisboa).  
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Os projetos são os seguintes: 

 Coastal Memory Fort, promovido pela Câmara Municipal da Lourinhã; 

 Criação do Centro de Conhecimento e Cultura Marítima e Valorização do Património Cultural 

Costeiro Sesimbrense, promovido pela Câmara Municipal da Sesimbra.  

 Quinta do Sal Ciência Viva - Cooperação, Salvaguarda e Inovação, promovido pela Câmara 

Municipal da Figueira da Foz; 

 De Fenais a Fenais: Cultura Matriz do Desenvolvimento Local, promovido pela Direção 

Regional de Cultura dos Açores através do Museu Carlos Machado; 

 Centro de Artes Náuticas, promovido pela Câmara Municipal de Vila do Conde;   

 Estaleiro Museu do Porto Brandão, (promovido pela Empresa Nosso Tejo, Lda. 

 

Em maio de 2018 a DGPC foi designada Operador de Programa da Cultura do Mecanismo Financeiro 

do Espaço Económico Europeu EEA Grants 2014-2021. O Programa Cultura tem um financiamento 

total de 4 milhões de euros. 

 

As inscrições para assistir à sessão estão abertas até dia 28, através do preenchimento do seguinte 

formulário: https://forms.gle/oChqznfsKv9H1uxcA. Haverá interpretação simultânea PT/EN e EN/PT. 

 

Lisboa, 28 de outubro de 2021 

CONTACTOS:  

eeagrantsculture@dgpc.pt  

 

MAIS INFORMAÇÕES:  

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/  
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