
 

Designação do projeto | Minho – Regi

Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER

Objetivo principal|Considerando as carater

domínios do sectoragroalimentar e da gastronomia, que se revelam fundamentais para apromo
apostas de especializaçãointeligente no territ
região gastronómica deexcelência. 
Região de intervenção |Nut´s 3 Cávado, Ave e Alto Minho

Entidade beneficiária |CIM´s Cávado, Ave e Alto Minho

Data de início | 01/05/2017 
Data de conclusão | 29/07/2019 
Custo total elegível |1 375 623,22 € 
Apoio financeiro da União Europeia | 
Apoio financeiro público nacional/regional |

O projetoapresenta como objetivo geral a dinamiza

iniciativas tendo em vista a valorização econ

de excelência. Os objetivos específicos e as a

Objetivo 1 - Valorizar o potencial de desenvolvimentoecon

associada ao sectoragroalimentar e gastronomia, fomentando a qualifica

ecapacitação em domínios chave dos principai

territoriais, o qual será prosseguido, atravé

Gastronomia do Minho. 

Objetivo 2 -Maximizar o potencial de promo

de excelência, fomentando aatratividade regional alicer

dosrecursos endógenos do Minho, promovendo a sua capacidade deadapta

concorrenciais à escala global, o que seráprosseguido, no essencial, atrav

Promoção Territorial do Minho enquanto Destino Gastron

Região Europeia da Gastronomia 
FEDER-000094 

Considerando as caraterísticas e o contexto de partida que o Minhopossui, o presente projeto

nios do sectoragroalimentar e da gastronomia, que se revelam fundamentais para apromoção da inova
ointeligente no território, apresentando como objetivo geral avalorização econ

vado, Ave e Alto Minho 
vado, Ave e Alto Minho 

o Europeia | 1 169 279,74 € FEDER (85%) 
nacional/regional |-206 343.48€ 

projetoapresenta como objetivo geral a dinamização de um conjuntodiversificado de 

o económica doMinho enquanto região gastronómica 

ficos e as ações adesenvolver para a sua concretização:  

Valorizar o potencial de desenvolvimentoeconómico de uma base de atividades 

associada ao sectoragroalimentar e gastronomia, fomentando a qualificação, inovação 

nios chave dos principais recursos e /ouvocações produtivas 

és daAção 1 -Qualificação & Valorização da 

Maximizar o potencial de promoção doMinho enquanto destino gastronómico 

atratividade regional alicerçado na valorização e preservação 

genos do Minho, promovendo a sua capacidade deadaptação às dinâmicas 

prosseguido, no essencial, através da Ação 2 - 

do Minho enquanto Destino Gastronómico de Excelência. 

sticas e o contexto de partida que o Minhopossui, o presente projeto visa intervir nos 

o da inovação e da afirmação das 
o económica do Minho enquanto 




