
 
 

 

 

 

Designação do projeto |PT3C PROMOÇÃO TURÍSTICA CULTURAL E CRIATIVA DA CACO  

 

 
Código do projeto |ALT20-06-5141-FEDER - 001167  

 

 
Objetivo principal |Promover a integração social e combater a pobreza a qualquer 
descriminação  

 

 
Região de intervenção |ALENTEJO 

 
Entidade beneficiária |CACO – Associação de Artesãos do Concelho de 
Odemira  
 
 
Data da aprovação |24-02-2022 

 

           Data de início |01-01-2022 

            Data de conclusão |31-12-2022 

 
Custo total elegível |30 700,00 Euros  
 
Apoio financeiro da União Europeia |26 095,00 Euros  
 
Apoio financeiro público nacional/regional |0.00 Euros  
 
 

Atividades:  
Consiste na criação de conteúdos e implementação de uma plataforma online para a 
promoção de projetos de turismo cultural e turismo criativo. A associação implementou o 
espaço CRIAR – Centro em Rede para a Inovação do Artesanato Regional, que tem 
como, um dos seus objetivos elaborar propostas de circuitos turísticos que integrem 
unidades produtivas artesanais, tendo em desenvolvimento do projeto Mãos DE Cá e o 



 
projeto TOURO AZUL  

 

Objetivos: 

Promoção de Projetos de Turismo Cultural e Turismo Criativo desenvolvidos na CACO  

Identificação dos detentores de saberes fazer que podem contribuir para a valorização 
do Turismo Cultural e Criativo do território de Odemira  

Recolha de informação sobre o património imaterial do concelho de Odemira  

Aumento de visitantes/turistas que realizam atividades de Turismo Cultural e Criativo no 
Concelho de Odemira  

Resultados esperados: 

A operação compreende a realização de: entrevistas a artesãos; Captações e edições 
de vídeo e fotografia de cada ofício; Captações e edição de vídeo e fotografia do espaço 
de trabalho de Artesãos; Captações de vídeo e fotografia de locais de interesse na 
região de Odemira (imagens aéreas); Traduções de textos e entrevistas. Quem se 
constituem como conteúdos para o desenvolvimento e implementação de uma 
plataforma promocional de Turismo Cultural e Criativo da CACO – Associação de 
Artesãos do Concelho de Odemira, tendo ainda como complemento ações promocionais 
com jornalistas e agencias de viagens.  

 
 


