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ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO MINHO IN
Assente na eficiência acrescida, que decorre da ação coletiva, orientada e planeada, o Minho IN visa o aproveitamento do
potencial que os recursos endógenos deste território encerram.
Enquanto proposta estratégica para a valorização do potencial do território de baixa densidade, a EEC Provere Minho IN
projeta-se num conjunto de redes empresariais, institucionais e temáticas.
Esta iniciativa situa-se, claramente, na área da competitividade sustentável, não apenas do ponto de vista ambiental, o que é
uma exigência básica, mas sobretudo da sustentabilidade económica.
Na base da estratégia, que enforma a EEC Minho IN, está a estruturação da oferta de produtos e serviços; a facilitação do
acesso aos fatores modernos de competitividade que fazem apelo ao conhecimento e às novas tecnologias; o marketing
territorial e a promoção.
Em torno de um conjunto de sectores / fileiras consideradas estratégicas para o Minho de baixa densidade surgiram
centenas de projetos de investimento privado, com fins lucrativos, criadores de emprego e geradores de riqueza. Portanto,
investimento virtuoso dentro da filosofia PROVERE.

ESTRATÉGIA
Com base nestes pressupostos, a estratégia da EEC Provere Minho IN identificou o recurso, propôs uma visão e definiu os
seus objetivos estratégicos:
•

Recurso
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A paisagem rural do Minho, verde e fortemente humanizada, resultante da conjugação de uma diversidade de fatores
naturais e da ação humana que sobre ela incidiu ao longo dos séculos, constitui o recurso inimitável, emblemático e
distintivo, que se pretende valorizar do ponto de vista económico, através da iniciativa PROVERE Minho IN.
•

Missão

Tendo por base o recurso paisagem, nas suas múltiplas aceções naturais e culturais, e fazendo apelo às capacidades
instaladas na região, o espaço de baixa densidade do Minho consolida e diversifica a sua base económica, tornando-a capaz
de competir em mercados exigentes e alargados, de criar valor e emprego e de fixar e atrair população, sem colocar em risco
a sustentabilidade ambiental, mas antes transformando-a numa oportunidade para o desenvolvimento.

OBJETIVOS
•
Objetivo Estratégico I- Cooperar
Está diretamente relacionado com três objetivos específicos:
•

•

•

Objetivo Específico 1.1 - Criação e Promoção de Redes empresariais / institucionais para a competitividade – através
do estabelecimento de canais de comunicação, formais e informais, em múltiplos sentidos, visando lançar a base
para o estabelecimento de uma genuína cultura de parceria privado/público, privado/privado e público/público.
Objetivo Específico 1.2 - Participação em redes internacionais – dada a sua relevância e o seu potencial contributo
em termos de benchmarking e internacionalização do tecido empresarial e da própria promoção do território, a
integração e participação ativa em redes internacionais constitui um objetivo específico autónomo.
Objetivo Específico 1.3 - Dinamizar o Modelo de Governação, através de uma maior prática de ações de cooperação
– este objetivo encontra-se materializado através do Modelo de Governação consagrado que, no entanto, deverá ser
suscetível de adaptar-se continuamente à evolução da realidade. O apelo à cooperação, nesta matéria, é
fundamental, uma vez que a sua ausência coloca em risco a viabilidade do programa de ação.
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•
Objetivo Estratégico II - Inovar
Não se trata de um fim em si próprio, mas sim o assumir pela Parceria de uma postura aberta à mudança que radica na
inovação e no conhecimento.
•

•
•

Objetivo Específico 2.1 - Promover a melhoria e a diversificação nos processos e nos produtos – visa criar condições
para o surgimento de acréscimos de produtividade e de qualidade ao nível dos processos e dos produtos,
nomeadamente através do estímulo à criatividade.
Objetivo Específico 2.2 - Reforçar o conhecimento e a inovação tecnológica e a sua aplicação à base empresarial –
visa facilitar o acesso, adaptando à realidade da baixa densidade, á oferta de conhecimento e inovação tecnológica.
Objetivo Específico 2.3 - Promover uma maior eficácia e eficiência do Modelo de Governação, através de práticas de
cooperação inovadoras – reinventando formas de relacionamento e organizacionais.

•
Objetivo Estratégico III - Qualificar
Qualificar para competir, para atrair investimento produtivo, atividades e pessoas:
•

•
•
•
•

Objetivo Específico 3.1 - Qualificar, organizar e valorizar os recursos endógenos com vista à atracão e fixação do
investimento empresarial - o esforço de qualificação da envolvente deverá ter carácter demonstrativo, reprodutivo,
disseminador e fundamentalmente dirigir-se à alavancagem e potenciação das iniciativas empresariais.
Objetivo Específico 3.2 - Capacitar as pessoas (residentes e ativos) para um melhor desempenho profissional e para
o empreendedorismo – difundindo uma cultura de exigência e de excelência.
Objetivo Específico 3.3 - Qualificar a gestão empresarial tornando-a mais eficaz e adequada às necessidades da base
empresarial – visando colmatar lacunas visíveis sobretudo ao nível das micro e pequenas empresas.
Objetivo Específico 4.1 - Qualificar infraestruturas, a envolvente e os serviços às empresas, nomeadamente e por
recurso às TIC – em suma, criando um ambiente favorável ao investimento.
Objetivo Específico 4.2 - Promover a qualificação e a organização da oferta de produtos e serviços – articulando e
diversificando a oferta de produtos e serviços.
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•

Objetivo Específico 4.3 - Qualificar e Dinamizar o aparelho produtivo de forma a gerar maior riqueza e emprego –
através de investimento privado qualificado.

•
Objetivo Estratégico V - Diferenciar
Visa este objetivo diferenciar para competir. Correspondem-lhe três objetivos específicos:
•
•
•

Objetivo Específico 5.1 - Afirmar e dar visibilidade ao Minho, sublinhando o que o torna distinto e único – identificar
o que realmente constitui o cerne da personalidade deste espaço territorial.
Objetivo Específico 5.2 - Promover o território e os produtos/serviços – proporcionando oportunidades para vender.
Objetivo Específico 5.3 - Promover e dinamizar a comercialização (interna e externa) dos produtos e serviços da
região gerando elevados influxos de rendimento – nunca perder de vista os fins últimos da estratégia de eficiência
coletiva, realizando o potencial de geração de rendimentos e de criação de emprego que o recurso indubitavelmente
encerra.
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EIXOS ESTRATÉGICOS
A Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE Minho IN assenta em quatro Eixos Estratégicos:

EIXO I - ESTRUTURAÇÃO DA OFERTA: PRODUTOS CHAVE DA ESTRATÉGIA, REDES EMPRESARIAIS E PROJETOS ÂNCORA
A estruturação da oferta do Minho rural resulta na conjugação virtuosa dos esforços de investimento público,
fundamentalmente autárquico, e privado ou empresarial, tendo como objetivo comum a valorização dos recursos de forma a
criar condições para a realização plena do seu potencial. Apesar de reconhecido, unanimemente, o elevado potencial
económico dos territórios de baixa densidade, raramente é capaz de induzir dinâmicas de desenvolvimento económico que
gerem riqueza e emprego, atraindo ou, no mínimo, retendo população e ativos.
O Minho IN tem como um dos seus desideratos romper com esta fatalidade, através de uma aposta clara na estruturação da
oferta de produtos em torno de um conjunto de produtos chave da estratégia.
As intenções de investimentos privados expressas revelam uma coerência que possibilita identificar, claramente, oito áreas
de negócio que se traduzem em outros tantos produtos. Surge, ainda, uma nona área de novos negócios que agrupa
utilizações inovadoras do recurso paisagem.
A abordagem adotada visa não apenas a estruturação de produtos a partir dos recursos existentes mas a sua associação ao
segmento de mercado respetivo.
Consequentemente, foram definidos os seguintes produtos chave em que assentam, não apenas o esforço de investimento,
mas também a estratégia de marketing proposta como esforço a desenvolver ao nível da qualificação, competitividade,
inovação e empreendedorismo, a saber:
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(i) Minho IN - Golfe
A criação de um destino golfe para o Norte de Portugal, consagrada na Agenda Regional do Turismo - Programa de Ação para
o Desenvolvimento Turístico do Norte de Portugal, encontra aqui a sua expressão. A Agenda do Turismo é clara ao referir
que a sua criação é uma aposta do desenvolvimento turístico da Região Norte.
Em termos de Eficiência Estratégica Coletiva, o Programa de Ação prevê a promoção conjunta assim como o estudo da
viabilidade do produto turístico Golfe.
(ii) Minho IN – Aldeias, Solares e Jardins
Os Solares e Aldeias são uma das marcas distintivas da oferta turística do Minho. Neste contexto, a estruturação da oferta
que se traduz na requalificação e criação de novas unidades turísticas é uma das prioridades da estratégia. A promoção
conjunta da Marca Solares e Aldeias, através do reforço da cooperação corporizada pelas ADL’s constitui também um sinal
de Eficiência Coletiva que cumpre dinamizar. Por essa razão, foi incluído no Programa de Ação um projeto âncora
denominado Solares, Aldeias e Jardins, a executar em parceria pelas ADL’s do Minho e apoiado através do Eixo 3 do PRODER.
(iii) Minho IN - Enoturismo
Decalcando as Orientações da Agenda para o Turismo, o Minho IN contribui para o reforço da estruturação e da gestão da
Rota dos Vinhos Verdes, da responsabilidade da CVRVV e, paralelamente, com um conjunto significativo de investimentos
dirigidos à qualificação da oferta de espaços dedicados ao Enoturismo, nomeadamente uma iniciativa da CM Ponte de Lima
de criação do Centro de Interpretação do Vinho Verde, localizado naquela Vila.
(iv) Minho IN – Turismo Natureza
A presença do Parque Nacional da Peneda Gerês no território abrangido pelo Minho IN e a existência de um conjunto de
áreas protegidas, que acolhem valores naturais e paisagísticos relevantes, justificam a prioridade atribuída ao turismo
natureza. Esta constitui uma área aonde a necessidade de criação de produtos suscetíveis de serem transacionados mais se
faz sentir.
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Assim, a estratégia favorece a criação e dinamização de infraestruturas de apoio aos parques naturais, a organização e
criação de ecopistas e rotas da natureza e o incremento da oferta de alojamento ambientalmente sustentável.
Também relativamente ao produto Turismo Natureza, foi prevista a criação de uma rede e de um projeto âncora de carácter
imaterial que tem como objetivo a estruturação da oferta e o planeamento da sua promoção.
(v) Minho IN – Artes e Produtos Tradicionais
À semelhança do que se passa com os valores naturais, também, no que respeita aos valores culturais, patrimoniais e
etnográficos, cumpre estruturar, qualificar e promover a sua oferta. No sector do artesanato, a introdução de inovação e
tecnologia, o estímulo à criatividade, a qualificação e a criação de condições físicas de laboração constituem prioridades.
Para o efeito, foi criada uma rede de projetos que se denomina Artes e Produtos Tradicionais e incluído no Programa de
Ação um projeto âncora destinado à estruturação da oferta, ao planeamento e execução da promoção e a assegurar o apoio
técnico aos promotores.
(vi) Minho IN – Novos Negócios da Terra
A floresta, as plantas aromáticas, as flores, os cogumelos, entre outros, constituem produtos da terra que proporcionam
novas oportunidades de negócios e de novas ofertas que respondem a procuras crescentes. Apesar da diversidade da oferta
agrupada, fazem-se sentir ao nível da estruturação da oferta necessidades comuns, nomeadamente ao nível da qualidade, da
certificação, etc.
(vii) Minho IN – Saúde e Bem Estar
O Minho é uma das áreas do Norte de Portugal com potencial para o desenvolvimento do Produto Saúde e Bem-estar, dada
a localização de várias estâncias termais. Paralelamente, existe um grande potencial de crescimento ao nível dos SPA’s e
Talassoterapias. A requalificação e a infraestruturação da oferta de termas é uma das prioridades da estratégia.
Neste contexto, foi criada uma rede Saúde e Bem Estar que agrupa um conjunto de investimentos destinados a valorizar o
recurso termal, balneários e equipamentos, alojamento, restauração, animação e respetivas envolventes.
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EIXO II - MARKETING E PROMOÇÃO TERRITORIAL: MINHO IN
Ao esforço de estruturação da oferta correspondeu um acréscimo qualitativo, quantitativo e concertado de promoção
territorial. Em torno dos produtos chave da estratégia, encontra-se em execução um projeto âncora que inclui a planificação
da ação ao nível da promoção bem como a execução de ações concretas de marketing a levar a cabo pelos operadores
privados ativos na respetiva fileira.
A estratégia de marketing e de promoção para território do Minho tem como objetivos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Uniformizar uma imagem do Minho, evitando a dispersão e o voluntarismo;
Reforçar a notoriedade interna e externa da marca Minho;
Contribuir para o incremento do sentido de pertença ao Minho e da autoestima por parte dos residentes;
Promover os produtos e os serviços através de uma identificação clara e positiva com o espaço territorial do Minho;
Adequar a estratégia de promoção do Minho à estratégia nacional e regional para o turismo potenciando-as;
Utilização intensiva das novas tecnologias da informação aplicadas ao marketing e à promoção;
Promover a cooperação público/privado neste sector.

EIXO III - QUALIFICAÇÃO , COMPETITIVIDADE, INOVAÇÃO CRIATIVIDADE E EMPREENDEDORISMO
Visa esta Eixo acolher iniciativas de apoio à incorporação de valor, de conhecimento e de novas tecnologias nas iniciativas
empresariais. Por seu turno, a criatividade, a inovação, a gestão e a promoção do empreendedorismo constituem condições
de sucesso da estratégia de valorização económica dos recursos endógenos. Integraram esta rede, nomeadamente:
Incubadoras e ninhos de empresas; Associações Empresariais; agências de desenvolvimento regional, empresas, etc.
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EIXO IV – ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A implementação de um tão ambicioso Programa de Acção exige a criação de condições técnicas e de recursos humanos
qualificados adequados. Este Eixo transversal visa assegurar a coordenação, dinamização e gestão da parceria bem como a
sua promoção, acompanhamento e monitoragem.
Liderada pela CIM do Alto Minho, a coordenação e gestão da parceria é um projeto da responsabilidade das três CIM’s
envolvidas. Para o efeito foi constituída uma equipa coordenação e gestão da Parceria e recorreu-se à contratação de
prestações de serviços especializadas sempre que tal se justificou.
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MODELO DE GOVERNAÇÃO
Após o reconhecimento da EEC Minho IN, em Junho de 2009, o Consórcio submeteu, em Setembro do mesmo ano, uma précandidatura para a criação de uma Estrutura de Gestão e Apoio Técnico.
Foi essa atitude pró-ativa assumida pelo órgão de gestão do consórcio e pela estrutura técnica por este criada, que
possibilitou a dinamização das redes, a preparação, elaboração e submissão das candidaturas dos projetos âncora.
No que respeita aos projetos complementares, é de salientar que, até à presente data, aproximadamente 100 projetos
complementares que constam da EEC Minho IN foram entretanto objeto de candidatura, dos quais aproximadamente 2/3
foram aprovados.
Em termos de realizações, destacamos a posta em prática de várias iniciativas e projetos de entre os quais destacam-se:
•

Promoção e Marketing Regional: realização em parceria com a Guimarães - Capital Europeia da Cultura e Braga
Capital Europeia da Juventude de um conjunto de apresentações em mercados estratégicos como França, Alemanha
e Itália;

•

No âmbito do produto turístico Saúde e Bem Estar assistiu-se ao lançamento de ações de reconhecimento e
cooperação transfronteiriça com unidades localizadas na vizinha Galiza;

•

Restruturação e requalificação da oferta do produto Enoturismo na Região dos Vinhos Verdes e promoção nacional e
internacional;

•

Em torno do produto Turismo Natureza encontra-se delineada uma estratégia de intervenção tendo em vista a
requalificação da oferta e a sua promoção conjunta, com a participação de associações ambientalistas, empresas de
animação turística, municípios, parques naturais, etc.

Constituiu, paralelamente, um dos objectivos do Consórcio Minho IN criar sinergias com outros Territórios que partilhem do
mesmo ponto de vista relativamente à competitividade e ao desenvolvimento económico dos espaços rurais de baixa
densidade.
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Para o efeito, atentas as afinidades existentes, com um conjunto de regiões europeias do qual fazem parte a Galiza
(Espanha), a Baixa Áustria (Áustria) e as Províncias de Venecia, Udine e Belluno (Itália), a par da Região do Minho, têm vindo
a ser desenvolvidas várias iniciativas de troca de experiências em diversas áreas fundamentais para o desenvolvimento dos
espaços rurais. De assinalar a este respeito a participação deste consórcio nas últimas duas edições da iniciativa Open Days
organizada pelo Comité das Regiões e pela Comissão Europeia.
O modelo de governação adotado tem assegurado assim a interação e a articulação entre os diferentes membros do
consórcio bem como com a Autoridade de Gestão do ON.2.
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O PONTO DA SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA EEC MINHO IN
Encontra-se, desde do ano de 2013, encerrado o longo período de preparação e de submissão das candidaturas relativas aos
projetos âncora PROVERE Minho IN, que teve o seu início nos finais do ano de 2008, encontram-se já concluídos ou em
execução todos os projetos âncora previstos conforme demonstrado no Quadro 1 anexo a este relatório.
Relativamente ao conjunto aos projetos âncora previstos, é de referir que:
•

apenas um projeto âncora não foi candidatado por razões que prendem com opções do próprio promotor;

•

cinco projetos âncora estão concluídos do ponto de vista físico e financeiro;

•

no que se refere aos restantes 12 todos apresentam despesa validada. Assinala-se que mesmo os dois projetos que
não registavam execução, já apresentaram, entretanto, execução financeira como pode ser conferido no Quadro 1
(crf. investimento elegível executado)

•

é de referir a este propósito que em alguns acasos, como por exemplo no projeto Naturminho, as aprovações são
muito recentes, facto que tem reflexos diretos na validação da despesa, não obstante vários pedidos de pagamento
terem sido já apresentados;

•

no seu conjunto a execução financeira apresentada e validade no âmbito de todos os projetos âncora que integram a
EEC Minho IN ascende a mais de 50% do investimento;

•

estão em preparação algumas reprogramações que sem alterar os objetivos e a estrutura das operações permitirão
aumentar a taxa de execução automaticamente.

Em termos globais, as taxas de execução física e financeira são satisfatórias e, assim, não obstante as dificuldades sentidas, o
cenário atual aponta para que será possível concluir a execução de todos os projetos âncora da estratégia, no limite, até o
afinal do primeiro semestre de 2015. Neste contexto, a atenção do Consórcio Minho IN encontra-se, agora, centrada na
monitorização e acompanhamento dos projetos âncora ainda em execução.
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BALANÇO SINTÉTICO DA IMPLEMENTAÇÃO DO DA EEC PROVERE MINHO IN
Entre os pontos positivos a referir a propósito da experiência de implementação da EEC Provere Minho IN, destacamos os
seguintes:
•

O importante papel desempenhado pelas Autarquias / CIM’s no estímulo ao desenvolvimento das economias locais
como contributo para o reforço da sua competitividade - nos espaços rurais o tecido institucional de suporte à
atividade económica apresenta grandes debilidades assumindo por isso a ação autárquica uma importância decisiva
no apoio ao desenvolvimento económico baseado no território;

•

Cooperação Público Privado - A concepção e a implementação das EEC Proveres veio demonstrar que há PPP
(Parcerias Público Privadas) virtuosas pois não sobrecarregam as finanças públicas, antes pelo contrário induzem o
investimento privado, complementam-no e criam condições para a criação de emprego e de riqueza;

•

O estabelecimento de prioridades em termos sectoriais e temáticos e a consequente concentração de investimento a existência de uma estratégia prévia corporizada num programa de ação permite concentrar recursos e
investimentos em setores, atividades e produtos que doutra forma dificilmente seria possível;

•

A questão dimensão: o Minho - não obstante a dimensão não ter sido levada em consideração na afetação de
recursos e de fundos comunitários, o esforço de cooperação que a EEC Minho IN representa e que envolve três NUTS
III, três Comunidades Intermunicipais e vinte e quatro Câmaras Municipais, em busca de ganhos de escala que
justificam e projetam este espaço territorial ao nível nacional e internacional;

•

A conectividade: cooperação transfronteiriça com outros espaços territoriais - a inserção em redes mais alargadas de
cooperação de âmbito transfronteiriço e europeias constitui um objetivo da EEC Minho IN que tem vindo a ser
prosseguido de forma decidida pelo Consórcio, são exemplo disso as múltiplas participações nos OPEN DAYS, e o
estabelecimento de relações de cooperação no contexto dos projetos âncora designadamente no que se refere ao
Produto Saúde e Bem Estar que se traduziu já na submissão de candidaturas ao POCTEP;

•

A expectativa criada junto dos empreendedores e potenciais empreendedores - o Minho IN teve inegavelmente um
efeito catalisador e galvanizador do investimento privado no espaço rural, demonstrativo disso é o facto de
15

continuarem a abordar o consórcio inúmeros promotores de investimentos que pretendem integrar o Programa de
Ação.

A par dos pontos positivos, acima enunciados, registaram-se, também, estrangulamentos significativos que afetaram a
implementação da EEC Provere Minho IN:
•

A principal dificuldade registada ao longo do processo e que condicionou toda a implementação do programa de
ação foi o deslizamento dos prazos de lançamento dos avisos para a apresentação de candidaturas, de aprovação e
de contratação dos projetos âncora - esta situação introduziu ritmos irregulares na implementação da estratégia e
dos projetos que a integram. Os atrasos registados tiveram consequências na motivação e no empenho dos
parceiros e investidores;

•

A complexidade da regulamentação e a dificuldade na articulação dos diversos fundos estruturais – (ex. FEADER /
FEDER) - tratando-se de um programa especificamente dirigido aos espaços rurais mal se compreende as
dificuldades de articulação registadas entre o FEDER e o FEADER;

•

A crise registada nos últimos anos introduziu dificuldades óbvias no arranque e no ritmo de execução de alguns
projetos, reflexo das dificuldades económicas e financeiras que o país atravessa.
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AS EEC DIRIGIDAS AOS ESPAÇOS DO BAIXA DENSIDADE E O PRÓXIMO PERÍODO DE
PROGRAMAÇÃO DOS FUNDOS ESTRUTURAIS
As Comunidades Intermunicipais do Alto Minho, do Ave e do Cávado exprimiram, em tempo oportuno, a sua vontade em
continuar a cooperar no âmbito do consórcio na articulação do processo de preparação da estratégia de desenvolvimento
económico e do potencial endógeno do Minho de baixa densidade, na preparação do próximo período de programação dos
fundos estruturais, dinamizando as ações necessárias para o efeito.
Este objectivo está a ser concretizado através das seguintes ações:
•

Definição, validação e consensualização de uma estratégia e de um modelo de desenvolvimento económico
dirigidos ao aproveitamento do potencial endógeno do Minho;

•

Proposta de adopção de formas inovadoras de organização e de gestão, assentes na parceria alargada com a
participação de entidades públicas e privadas, devidamente articulada e consensualizada com os diferentes agentes
de desenvolvimento, designadamente as Associações de Desenvolvimento Rural, que permita uma melhor e mais
eficiente gestão de recursos públicos e privados disponíveis;

•

Atento o papel desempenhado pelas Associações de Desenvolvimento Local nos contextos rurais, foi celebrado entre
as Comunidades Intermunicipais que integram o Consórcio Minho IN, em 12 de Março de 2014, um protocolo, cuja
cópia se anexa, que tem por objeto o estabelecimento de um processo de cooperação em matéria de preparação do
próximo período de programação dos fundos estruturais, designadamente no que se refere à promoção de uma
perspetiva integradora do desenvolvimento turístico e do potencial endógeno do Minho;

•

Um maior envolvimento dos centros de conhecimento, designadamente das instituições de ensino superior, em
atividades de I & DT, inovação e qualificação do capital humano.
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•

O impacto da crise ao nível local torna necessário desenvolver iniciativas que respondam de forma pragmática e
eficaz a problemas concretos das comunidades valorizando as potencialidades endógenas, fixando populações,
criando emprego e dinamizando a economia local;

•

Os territórios rurais de baixa densidade demográfica e económica são hoje aqueles que apresentam um significativo
potencial de desenvolvimento distintivo mais elevado, tendo por base valores de identidade territorial, ambiental,
rural, cultural, social e simbólica muito diferenciados;

•

O imperativo de adopção de modelos de organização inovadores que contem com uma participação efetiva,
susceptíveis de propiciar a mobilização e o envolvimento das comunidades e instituições locais, na concretização das
metas da Estratégia Europa 2020, isto é para o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo fomentando a coesão
territorial.
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EXPLICITAÇÃO DA PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO
Confrontado com a oportunidade, colocada pela Autoridade de Gestão do ON.2 O Novo Norte, para efetuar uma
reprogramação da EEC PROVERE Minho IN e tendo em consideração os condicionalismos temporais, seja do próprio
exercício de reprogramação seja do previsível período de execução das operações que impreterivelmente terminará a 30 de
Junho de 2015, bem como as exigências colocadas em termos de maturidade, o Consórcio optou pelo aprofundamento da
estratégia inicial e, consequentemente, pela concentração dos recursos que eventualmente vierem a ser disponibilizados no
âmbito da Bolsa de Overbooking a constituir, na sequência dos avisos para a apresentação de propostas a apresentar
durante o mês de Junho.
Assim, a aposta contida na proposta de reformulação apresentada dirige-se a dar sequência e a complementar iniciativas
que integravam inicialmente a EEC Minho IN e resultam das conclusões que foi possível retirar da experiência, entretanto
capitalizada durante o período de execução decorrido.
De assinalar, ainda, que dois dos três projetos propostos como Complementares Prioritários nesta reprogramação,
correspondem e estão associados na primeira versão da EEC Minho IN, respetivamente, aos projetos âncora Marketing
Territorial, Turismo Natureza / Naturminho que previam dotações financeiras maiores do que aquelas que se vieram a ser
concretizadas, pois os meios financeiros colocados à disposição do Minho IN obrigaram à realização de cortes significativos
nos orçamentos destes projetos âncora que agora, de alguma forma, pretendem-se colmatar.
O terceiro projeto cuja qualificação como Complementar Prioritário agora é proposta (Requalificação do Edifício dos Banhos
Novos e Construção de Novo Centro de Fisioterapia) insere-se, por seu turno, no conjunto de intervenções desenvolvidas
tendo em vista a estruturação e qualificação do produto turístico estratégico Turismo de Saúde e Bem Estar - Minho IN.
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Fica, desta forma, assegurada a coerência estratégica com a EEC Provere Minho IN inicial e garantida a sua continuidade no
tempo, cuja ausência constitui um fator negativo da lógica de projeto imposta na gestão dos fundos estruturais em Portugal.
De facto, é hoje reconhecido que muitas das iniciativas que beneficiam de apoio dos fundos comunitários para se afirmarem
e consolidarem devem ser persistente e duradouramente prosseguidas, sendo que na maioria dos casos apenas uma visão
de longo prazo permite retirar os benefícios e observar os impactos desejados. Não se trata aqui de fazer mais do mesmo,
mas antes de construir, a partir da experiência desenvolvida, novas ações que complementam de forma sequencial e
coerente as primeiras.
Deste modo, as duas áreas consideradas como prioritárias no âmbito da presente reprogramação são aquelas que
respondem aos projetos âncora:
•

Marketing Territorial Minho IN;

•

Naturminho;

•

Turismo Saúde e Bem Estar Minho IN.

A opção pelo pelas áreas do Marketing Territorial, no âmbito da qual será dado um particular relevo às questões da
enogastronomia, bem como do turismo natureza e saúde e bem estar, encontra-se fundamentada de forma explícita nas
conclusões da “Avaliação do Nível de Satisfação dos Turistas da Região Norte: Sub-região do Minho: Resultados Globais”, que
passamos a expor:
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(i) As palavras ou expressões mais associadas pelos turistas à Sub-Região do Minho. Estas palavras e expressões podem
ser também entendidas como parte da imagem que é retida pelo turista após a sua experiência turística.

Imagem 1: Aspetos positivos da Sub-região do Minho
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(i) “A perceção dos turistas revela a Natureza, a Paisagem e a Gastronomia como sendo as atrações mais valorizadas
pelos turistas”;

Imagem 2: Valorizações Médias da Macro Dimensão Recursos Turísticos e Respetivas Dimensões entre Turistas no
Minho

(ii) “Ao nível dos indicadores que compõem a macro dimensão dos Recursos Turísticos, verifica-se que todos os indicadores da
Gastronomia (qualidade dos pratos e produtos típicos e dos vinhos regionais) obtêm valorizações médias elevadas, entre 8,4 e 8,6
pontos”.
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A análise dos dados que nos são oferecidos sobre a percepção dos turistas relativamente ao Minho percebe-se a importância
atribuída à gastronomia e à natureza / paisagem o que é coincidente quer com a estratégia EEC Provere Minho IN ,
consequentemente, com a proposta de reprogramação agora apresentada.

PROJETOS COMPLEMENTARES PRIORITÁRIOS
A escolha e formatação, no âmbito desta reprogramação, dos Projetos Complementares Prioritários teve como orientações,
por um lado, o aprofundamento da estratégia EEC Provere Minho, a concentração de recursos nas temáticas e projetos
âncora iniciais e, por outro lado, a formatação de operações e de ações cumprindo os requisitos relativos à maturidade são
suscetíveis de virem a ser executadas dentro do horizonte temporal de execução do PO Regional do Norte.
Assim, os projetos abaixo indicados, não obstante a sua dimensão financeira global, compreendem múltiplas atividades cuja
execução, da responsabilidade de diferentes executores, é garantidamente adequada ao horizonte temporal do atual QREN.
Os projetos complementares prioritários que integram o Quadro 2, anexo a este documento, são abaixo sucintamente
apresentados por ordem sequencial decrescente de prioridade:

1. AMAR O MINHO
Os projetos âncora que constituem o núcleo essencial da Estratégia EEC PROVERE Minho IN foram formatados tendo como
primeira prioridade contribuir para a estruturação da oferta, fundamentalmente, turística do território de baixa densidade,
com exceção do Marketing Territorial que integra um conjunto de ações de promoção do espaço e dos produtos do Minho, o
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Turismo saúde e Bem Estar, o Turismo Natureza, a Enogastronomia e a Rota dos Vinhos Verdes, as Artes e os Produtos
Tradicionais, o Golfe, os Novos Produtos da Terra, Mar e Rios, os Solares, Aldeias e Jardins.
Esta foi uma decisão consciente assente na constatação da necessidade de qualificar e organizar a oferta dos espaços
territoriais, previamente ao lançamento de iniciativas de promoção dessa oferta, sob pena destas não terem o impacto
previsto ou resultarem em frustração de expectativas de turistas, visitantes e consumidores. Não obstante o esforço de
investimento inicial ter sido colocado na estruturação da oferta, no âmbito do projeto âncora Marketing Territorial foram
lançadas as bases da promoção conjunta do Minho Rural e dos seus produtos emblemáticos. Para tanto, foi consensualizada
uma logo marca e uma estratégia de comunicação, estando previsto iniciar agora um conjunto de ações e eventos
promocionais. Neste âmbito importa, agora, promover a ativação da marca "Amar o Minho" através de uma campanha de
promoção e de comunicação de largo espectro que seja capaz de a impor como uma marca referencial a nível nacional e
internacional. É esta vertente comunicacional já em fase de execução e/ou de rápida operacionalização que visa tornar mais
eficaz a promoção do Minho que se pretende reforçar com o projeto em sede de reprogramação, denominado: "Amar o
Minho".

2. MINHO GREENWAYS
Neste caso, o objetivo central do projeto âncora consiste na estruturação e qualificação do produto Turismo Natureza no
Minho. No entanto, feito o levantamento no âmbito da reformulação da candidatura em curso, constata-se que os recursos
afetos a este objetivo são diminutos, face à dimensão territorial e ao número de intervenções específicas (de rápida
execução) da Rede de Turismo de Natureza do Minho que cumpre levar a efeito. Neste sentido, a presente candidatura visa
assegurar a concretização das intervenções específicas supra mencionadas, reforçando assim a qualificação do referido
produto âncora.

24

3. REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS BANHOS NOVOS E CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE FISIOTERAPIA (TERMAS DAS
TAIPAS)
Propõe-se, ainda, para integrar na lista de projetos complementares prioritários o projeto de "Requalificação do Edifício dos
Banhos Novos e Construção do Novo Centro de Fisioterapia" que se enquadra no produto Saúde e Bem-estar.
Do conjunto das intervenções realizadas no âmbito do Produto Saúde e Bem-estar, fez parte a operação "Requalificação da
Estância Termal das Taipas" que dada a insuficiência de verbas disponibilizadas no âmbito do Minho IN apenas contemplou
parcialmente as intervenções de requalificação previstas realizar nesta infraestrutura, tendo sido afastada pela sua dimensão
financeira a principal obra de requalificação do balneário.
No momento em que se submete esta reprogramação, a referida obra de requalificação encontra-se em fase de adjudicação
e com um prazo de execução compatível com o prazo indicado como final de 30 de junho de 2015.

AJUSTAMENTOS DE PORMENOR AO PROGRAMA DE AÇÃO
Como já foi acima explicitado o projeto Naturminho encontra-se, neste momento, num processo adiantado de reformulação
a qual contempla a execução direta por Câmaras Municipais de execução de pequenas intervenções de qualificação de
estruturas de apoio ao Turismo Natureza.
Acresce, ainda, que no âmbito da listagem projetos complementares prioritários agora proposta prevê-se, também, que as
ações neles incluídas venham a ser executadas por todos os Municípios que integram as Comunidade Intermunicipais do Alto
Minho, do Ave e do Cávado.
Assim, nos termos da deliberação tomada na reunião do Consórcio Minho IN, realizada no dia 23 de maio de 2014, foi
decidido convidar os Municípios que ainda não integravam diretamente o consórcio virem a fazê-lo através da subscrição e
envio para a Estrutura Técnica do Minho IN de uma carta de adesão ao consórcio.
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Neste contexto, e na sequência da aprovação pelo consórcio, na reunião suprarreferida, da adesão de todos os Municípios
que integram as Comunidades Intermunicipais do Alto Minho, do Ave e do Cávado, propõe-se a consideração como
promotores no âmbito do Programa de Ação da EEC Provere Minho IN de todos os Municípios.
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