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ex. O projecto a implementar pretende transformar um edifício com valor arquitectónico significativo, mas que se encontra num elevado estado de degradação, num Hotel 

Rural de Charme. Trata-se de uma quinta centenária tipicamente minhota com dois edifícios em granito que serão ligados entre si e que irão sofrer uma profunda adaptação 

para se transformarem num empreendimento turístico. 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR

(Se escolheu "Outros" indicar produto estratégico)

Designação do PROVERE:

Designação do Projeto:

Investimento Total

Data de início do Projeto:

Data de fim do Projeto:

Entidade Executora:

Fonte de Financiamento:

Âmbito territorial do projecto [Identificar NUTS III e concelho(s)]:

ex. 30-06-2018 

2.1 - Descrição Sucinta do Projeto (Natureza, Ações e Objetivos)

Portugal 2020 (ex. PDR 2020)

1. Identificação e enquadramento do projeto no Plano de Ação

PROVERE Minho INovação (designação para todo e qualquer projeto)

ex. Hotel Rural de Charme "Quinta de São Julião" (designação curta e explicita do projeto)

ex. 250.000€

ex. 30-06- 2016

(Escolher uma opção entre: Touring; Gastronomia e Vinhos; Saúde e Bem Estar; Turismo Natureza/ 

Náutico; Outros) 
Touring

2- Produtos Estratégicos: (para efeitos de preenchimento no que respeita aos produtos estratégicos ter em consideração também a Proposta Preliminar de 

Estratégia e de Programa de Ação/ Principais Produtos Estratégicos /pág. 8)

ex. Minho-Lima/Viana do Castelo *

(os projetos financiados tem uma duração media de 2 anos)

ex. São Julião Lda. (nome da empresa ou empresario em nome individual que vai submeter o projeto a um financiamento comuntário)

* Nota: As NUT III podem ser Minho-Lima, Cávado e Ave e depois é só colocar o concelho que lhe está associado e onde vai ser feito o projeto

Nota: aqui deve selecionar uma destas opções. Em caso de dúvida entre um ou outro produto ver PROPOSTA PRELIMINAR DE ESTRATÉGIA E DE PROGRAM DE AÇÂO /Principais Produtos Estratégicos/Pág. 8


