
 

Designação do projeto | Marketing, Comunica

Código do projeto |NORTE-06-3928-FEDER

Objetivo principal|O projeto constitui uma oportunidade

dos recursos turísticos do Minho de baixa densidade, assegurando os mecanismos de ordem financeira, organizacional e 
comunicacional indispensáveis à sua adequada execu

Região de intervenção |Nut´s III Cávado, Ave e Alto Minho

Entidades beneficiárias |CIM Alto Minho, CIM Ave, CIM C

Data de aprovação | 06/12/2018 
Data de início | 01/01/2018 
Data de conclusão | 30/09/2021 
Custo total elegível |1 470 588,14 € 
Apoio financeiro da União Europeia |
Apoio financeiro público nacional/regional |

 
Visa a consolidação da ação coletiva doCons
eInternacionalização, constituindo um elemento transversal de suporte
de todos os projetos âncora que integram aEEC PROVERE Minho Inova
diferentes produtosturísticos que lhes est
projeto prevê as seguintes ações: 
 
Ação 1. Planeamento - Compreende três atividades que concorrempara a realiza
objetivos operacionais do projeto e os objetivosestrat
1.1 Plano de Comunicação e de Ativação;(ii) Atividade 1.2 Plano deDesenvolvimento Tur
2030 e (iii) Atividade 1.3 Capacitação Estrat
Ação 2. Marketing e Comunicação–Concentra a conce
principais suportes, instrumentos einiciativas de comunica
assim, aconcretização das seguintes atividades: (i) Material Promocional; (ii)Publicidade, 
comunicação; (iii) Organização de Fam e Press Trips noMinho; (iv) Estrat
online do Minho e (v) Constituiçãode banco de imagens tur
Ação 3. Eventos - Prevendo as seguintes atividades: (i) participa
programa Minho Portas Abertas; (iii)Essência do Minho; (iv) Promo
Embaixadas doMinho. 
Ação 4. Minho Film Commission - Inclui um conjunto de atividades:(i) produ
(ii) comunicação; (iii) estruturação doMinho enquanto destino para a 
produçõescinematográficas e (iv) participa
Ação 5. Gestão e Coordenação - Constitui
Coordenação, fundamental na dinamizaçã

 

Marketing, Comunicação e Internacionalização 
FEDER-000019 

O projeto constitui uma oportunidade para continuar a delinear e implementar uma estrat

sticos do Minho de baixa densidade, assegurando os mecanismos de ordem financeira, organizacional e 
sua adequada execução. 

vado, Ave e Alto Minho 
CIM Alto Minho, CIM Ave, CIM Cávado e Olho de Vidro 

 
o Europeia |1 249999.95 €FEDER (85%) 

blico nacional/regional | 220 588.19€ 

o coletiva doConsórcio nas áreas do Marketing, Comunicação 
o, constituindo um elemento transversal de suporteà execução e promoção 

ncora que integram aEEC PROVERE Minho Inovação bem como dos 
ão na base. Neste contexto, aoperacionalização deste 

s atividades que concorrempara a realização dos 
e os objetivosestratégicos do Minho Inovação: (i) Atividade 

(ii) Atividade 1.2 Plano deDesenvolvimento Turístico 
o Estratégica e Comunicação Interna. 

oncentra a conceção,produção e disponibilização dos 
principais suportes, instrumentos einiciativas de comunicação do Minho turístico. Envolve, 

o das seguintes atividades: (i) Material Promocional; (ii)Publicidade, 
o de Fam e Press Trips noMinho; (iv) Estratégia de promoção 

ode banco de imagens turísticas do Minho. 
revendo as seguintes atividades: (i) participaçãoem feiras de turismo; (ii) 

ncia do Minho; (iv) Promoção Internacional: 

nclui um conjunto de atividades:(i) produção de conteúdos; 
o doMinho enquanto destino para a realização de 

ficas e (iv) participação em mercados. 
onstituição de uma EstruturaTécnica de Gestão e 

ção daparceria e da execução do Programa de Ação. 

para continuar a delinear e implementar uma estratégia de promoção 

sticos do Minho de baixa densidade, assegurando os mecanismos de ordem financeira, organizacional e 




