Designação do Projeto: +TURISMO + SABOR - Alto Tâmega com Sabor
Código do Projeto: NORTE-02-0853-FEDER-000034
Objetivo Principal: Criação no Alto Tâmega, de uma rede colaborativa nos setores do Turismo e Agroalimentar, orientada para o
reforço da competitividade do tecido empresarial e da imagem da região, bem como para o incentivo à inovação e internacionalização
dos setores em causa com base na cooperação, alinhada com a estratégia regional de especialização inteligente (RIS3) e com a
Estratégia de Desenvolvimento Territorial do Alto Tâmega

Região de Intervenção: NUT III – ALTO TÂMEGA
Entidade Beneficiária: 501132333 - ACISAT - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO ALTO TÂMEGA (Coordenadora)
502787228 – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO ALTO TAMEGA (ADRAT) (Cobeneficiário)
Data de Aprovação: 04-05-2016
Data de Início: 01-01-2016
Data de conclusão: 31-12-2017
Custo Total elegível: 445.891,79 €
Apoio financeiro da EU: FEDER – 379.008,02€
Objetivos, atividades e resultados esperados: As atividades do projeto estão organizadas em torno de 4 orientações:
- Recolha de informação, elaboração e disseminação de estudos, sobre a realidade dos setores e as boas práticas
nacionais e internacionais em matéria de cooperação, inovação e internacionalização;
- Sensibilização e envolvimento das empresas para a criação de relações de cooperação intra e inter setoriais que
favoreçam o seu desenvolvimento e crescimento;
- Reforço da imagem do Alto Tâmega junto do público, através da criação e implementação de uma marca e estratégia
de comunicação comuns para os setores em apreço;
- Reforço da promoção da excelência do destino Alto Tâmega e dos seus produtos Agroalimentares.
Assim, o projeto visa identificar e pôr em marcha estratégias que contribuam para qualificar e valorizar os produtos
agroalimentares tradicionais da região do Alto Tâmega, contribuindo dessa forma para a valorização turística da região,
numa perspetiva que conjugue fidelização e satisfação dos consumidores, reforço da imagem da região e aumento dos
rendimentos gerados na fileira de produção/distribuição, contribuindo para a geração de um quadro de desenvolvimento
sustentável, que saiba associar tradição e inovação.

