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DESIGNAÇÃO DO PROJETO: ALTO ALENTEJO INMOTION |
Programa de Desenvolvimento Sustentável e Promoção do
ALTO ALENTEJO
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: NERPOR
DURAÇÃO: SETEMBRO.2019 a AGOSTO.2020
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO: ALENTEJO 2020
CÓDIGO DE OPERAÇÃO: ALT20-01-0853-FEDER-000040
TIPOLOGIA DE OPERAÇÃO: Sistema de Apoio a Ações Coletivas
- Qualificação
www.trainingpartners.pt
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TERRITÓRIO:

ALTO ALENTEJO (NUT3) *

SETORES:

AGROALIMENTAR
ARTESANATO
TURISMO
SERVIÇOS CONEXOS

DESTINATÁRIOS

Empresas que comercializam produtos e serviços dos
setores Turismo, agroalimentar, artesanato e serviços
conexos, sediadas no Alto Alentejo.
*inclui os concelhos pertencentes ao território do Provere inMOTION
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OBJETIVO CENTRAL DO PROJETO
Estimular a ligação das PME no desenvolvimento de projetos inovadores, com
vista ao desenvolvimento de novos bens e serviços ao aumento da
produtividade e capacidade de criação de valor.
Promover o reforço da capacitação empresarial das PME para o
desenvolvimento de bens e serviços do território do Alto Alentejo, através de
ações de incremento de competências empresariais, incluindo informação e
aconselhamento técnico, sensibilizando e capacitando as PME para os fatores
críticos de competitividade nos domínios da inovação, bem como gerar uma
dinâmica de criação de emprego qualificado, capaz de influenciar a
desertificação humana no território e levar à fixação de ativos jovens
qualificados.
Projeto âncora da estratégia PROVERE INMOTION 2020, liderada pela CIMAA.
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PRINCIPAIS ATIVIDADES
Sessões de Sensibilização descentralizadas para a Inovação, a realizar nos
vários concelhos do distrito
Levantamento e caracterização do ecossistema inovador no Alto Alentejo,
com a identificação de referenciais de qualificação
Diretório on-line com informação económica sobre o sector do turismo,
agroalimentar e artesanato e de serviços relevantes no apoio a Inovação
Realização de Workshops para os produtores e artesãos da Região do Alto
Alentejo com vista a sua qualificação
Estudo de tendências para novos negócios e inovação, com incidência nos
domínios de especialização regionais
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PRINCIPAIS ATIVIDADES
Realização de sessões de capacitação no âmbito de técnicas de vendas e
práticas comerciais para o seu sucesso e sensibilização para a importância do
marketing e gestão comercial em línguas estrangeiras
Realização de ateliers de Inovação para apoio a ideias inovadoras
Elaboração de Livro de Receitas do Alto Alentejo (e-book) elaborado por
Chefes reconhecidos, com base nos produtos endógenos do Alto Alentejo, em
3 línguas
Realização de Missões Inversas com jornalistas, opinion makers, bloguers e
importadores internacionais, para conhecimento dos produtos endógenos e
artesanato do Alto Alentejo
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PRINCIPAIS ATIVIDADES
Mostra "Alto Alentejo Inmotion" para a promoção nacional e internacional de
produtos endógenos Alto Alentejo em locais de grande afluência de público
Seminários Internacionais, com mostra de produtos endógenos do Alto
Alentejo.
- Promoção de produtos agroalimentares e artesanato
- Economia circular associada a fileira da carne
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CONTACTOS
NERPOR
Rui Perestrelo
Tel.: 245 302 300
E-mail: ruiperestrelo@nerpor.pt
www.nerpor.pt

ADESÃO AO PROJETO
Preenchimento da Ficha de Inscrição para as atividades do projeto
Preenchimento do Questionário - REFERENCIAL DE QUALIFICAÇÃO PARA A INOVAÇÃO levantamento
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