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Seleccionados cinco 
projectos de turismo 
criativo na região 
CREATUR Das 138 candida-
turas recebidas na primeira
chamada de projectos cultu-
rais/criativos no âmbito do
programa Creatur (que visa
desenvolver uma abordagem
integrada e pilotar uma agenda
de investigação centrada no
turismo criativo em pequenas
cidades e áreas rurais, fortale-
cendo ligações dentro e entre
regiões portuguesas), foram
seleccionadas as cinco que
mais se destacaram em cada
região, de acordo com critérios
como valor cultural das acti-
vidades propostas, natureza
criativa das actividades pro-
postas, capacidade de atracção
turística, impacto dos projectos
em termos de desenvolvi-
mento comunitário, diversi-
dade e enfoque das propostas,
e capacidade de comprometi-
mento para trabalhar com a
equipa de investigação du-
rante o projecto. 

A cada uma das entidades
seleccionadas foi atribuído um
apoio pela participação no
projecto de investigação, no
valor de dois mil euros. 

Na região das Beiras foram
seleccionados os projectos Al-
deias do Xisto, organizado pela
ADXTUR - Agência para o De-
senvolvimento Turístico das
Aldeias do Xisto; projecto da
Associação Domínio Vale do
Mondego, na Faia; Associação
Luzlinar, Serra do Feital;
PO.RO.S /Câmara Municipal
de Condeixa-a-Nova) locali-

zado em Condeixa, Coním-
briga, Rabaçal e Santiago da
Guarda; e Quico - Turismo,
Lda, Nazaré.

Podiam candidatar-se orga-
nizações, entidades públicas e
privadas, profissionais das ar-
tes, da cultura e do turismo, lo-
calizadas nas regiões Norte,
Centro, Alentejo, e Algarve, que
pretendessem desenvolver e
concretizar projectos na área
do turismo criativo, em cidades
de pequena dimensão e zonas
rurais do país e fazer parte do
projecto Creatur entre 2017 e
2019. Uma nova chamada de
projectos será lançada no pró-
ximo mês de Setembro.

Coordenado pelo Centro de
Estudos Sociais (CES) da Uni-
versidade de Coimbra, o pro-
jecto Creatur visa produzir re-
comendações políticas, dando
especial atenção à interacção
em cluster e à colaboração em
rede como opções fundamen-
tais para o desenvolvimento
continuado.

Primeira conferência 
internacional em Coimbra

A cidade de Coimbra vai re-
ceber nos próximos dias 1 e 2
de Junho a primeira conferên-
cia internacional desenvolvida
pelo programa Creatur. Subor-
dinada ao tema “The State of
the Art in Creative Tourism:
Leading Research Advanced
Practices Future Trajectories”,
a sessão é aberta ao público
em geral. |


