Designação do projeto |CRIAR/ Loja e Oficinas de artes e ofícios tradicionais e
Visitas a Oficinas de artesãos (turismo cultural)
Código do projeto | ALT20-05-3827-FEDER-000073
Objetivo principal |Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas
Região de intervenção |Alentejo
Entidade beneficiária |CACO - ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DO CONCELHO DE
ODEMIRA
Data da aprovação |15-01-2018
Data de início |27-07-2017
Data de conclusão |25-07-2019
Custo total elegível |173.317,02€
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 86.658,51€
Objetivos, atividades e resultados esperados
A operação consiste na reabilitação e adaptação de um edifício com a finalidade
de implementar uma iniciativa empresarial com base nas artes
e ofícios tradicionais, com três tipologias de entrada no mercado: Loja de
comercialização de produtos resultantes das artes e ofícios
tradicionais; oficinas para ações de formação; passeios turísticos com base em
experiências reais no âmbito das artes e ofícios tradicionais.
Esta operação contribui a criação líquida de emprego de uma entidade já
existente através dos 2 postos de trabalho que este investimento permite criar.
O projeto tem como objetivo central a sustentabilidade económica da operação
a partir da criação de uma oferta diferenciadora no território que

seja promotora de novas experiências aos visitantes, atraindo novos visitantes e
introduzindo sustentabilidade e inovação nas artes e ofícios
tradicionais.
Como objetivos específicos o projeto pretende criar um espaço loja
suficientemente flexível em duas dimensões: possa ser loja, mas também
espaço de exposição para utilizar no lançamento de produtos, quer sejam de
iniciativa própria, quer sejam de iniciativas externas; possa ser loja
fixa mas também preparada para estar presente em eventos e em locais com
grandes fluxos turísticos.
Outro objetivo especifico é a constituição de oficinas criativas para a produção
e/ou criação de produtos, inovadores ou não, a colocar no mercado e para a
realização de ações de "formação/qualificação" de diferentes públicos.
O último objetivo é a montagem de um conjunto de produtos de visitação
(passeios de automóvel conjugados com pedestres) que assentam nas oficinas dos
artesãos (ex: joalharia, olaria, tecelagem, cestaria, etc...) e ou na realização de uma
atividade ligada a um oficio tradicional (ex: pesca artesanal, tiragem de cortiça,
etc...) mas que, complementarmente, possam estar ligados a elementos do
património edificado, arqueológico, biológico e paisagístico.

