Reconhecimento da Estratégia Montemuro, Arada e Gralheira EEC
Sexta, 31 Julho 2009 16:25

A ADRIMAG, representada pelo Engº Artur Neves, esteve presente no dia 29 de Julho de
2009, no Centro de Congressos de Lisboa, para a assinatura do contrato de reconhecimento
da Estratégia de Eficiência Colectiva, Montemuro, Arada e Gralheira no âmbito do Programa
de Valorização Económica de Recursos Endógenos - PROVERE - do QREN. Dos 25
contratos de reconhecimento assinados, 8 pertencem ao Norte, sendo que nestes 8 se inclui o
do consórcio cuja entidade líder é a ADRIMAG e que mereceu o reconhecimento como um dos
melhores Programas de Valorização Económica de Recursos Endógenos.

Esta estratégia absorve o montante de 68.172.472,76 € que serão aplicados em 10 projectos
âncora e 111 complementares.
A EEC Montemuro, Arada e Gralheira tem como foco temático, o desenvolvimento dos
produtos:Turismo de Natureza nas vertentes do Turismo Activo, Ecoturismo e Geoturismo.
Tem como objectivos:
1 - desenvolver o turismo no território-alvo, de forma integrada e articulada, quer com
entidades que nele actuam, quer com entidades externas e territórios contíguos, que
prossigam o mesmo objectivo, valorizando economicamente os recursos endógenos e
consolidando os produtos:
- turismo de natureza hard e soft, como produto turístico de excelência para o território, nas
vertentes do turismo activo, eco e geoturismo;
- touring cultural e paisagístico, gastronomia e vinhos e saúde e bem-estar, como produtos
complementares, com o objectivo de diversificar a oferta turística e dar sustentabilidade à
estratégia definida;
2 - promover e desenvolver outras actividades económicas, de modo a valorizar, aproveitar e
rentabilizar os recursos endógenos, e os meios humanos, institucionais e empresariais do
território.
Esta cerimónia contou com a presença do Exmo Senhor Ministro do Ambiente do
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Francisco Nunes Correia, com o
Exmo Senhor Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte, Carlos Lage e do Exmo senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional,
Rui Nuno Baleiras.
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