Designação do projeto | Festival de Artes em Madeira de Paredes
Código do projeto | NORTE-04-2114-FEDER-000485
Objetivo principal| Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos
recursos
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | Município de Paredes

Data de aprovação | 30-04-2020
Data de início | 01-01-2021
Data de conclusão | 31-12-2022
Custo total elegível |249 613,51€
Apoio financeiro da União Europeia | 202 014,76€
Apoio financeiro público nacional/regional | 47 598,75€

Objetivos:
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Mais coesão territorial e criação de valor apropriável pela comunidade local (social,
cultural e económico), a partir da valorização das artes em madeira, em particular do
património a elas associado
Ativar uma estratégia regional para a valorização cultural e turística das artes em
madeira no Vale do Sousa e Baixo Tâmega, aproveitando as dinâmicas e redes já
existentes, nomeadamente a Rota do Românico
Alavancar o desenvolvimento e qualificação de indústrias criativas a partir das artes em
madeira, potenciando mais criação cultural e criativa no território do Vale do Sousa
Aprofundar e estruturar o conhecimento sobre o património das artes em madeira no
território, de forma a criar uma base mais sólida e abrangente para o desenvolvimento
de ofertas diferenciadoras, nomeadamente no contexto cultural e turístico
Qualificar e diferenciar a oferta cultural e turística do território do Vale do Sousa e Baixo
Tâmega, criando ofertas diferenciadas e capazes de atrair novos públicos
Atrair mais turistas, visitantes e hóspedes a Paredes e à região e à região
Valorizar social, turística e culturalmente as artes em madeira enquanto pilar identitário
do território alvo
Reforçar os aspetos distintivos e melhorar a imagem externa do território do Vale do
Sousa e Baixo Tâmega
Envolver a comunidade local nas dinâmicas culturais e turísticas das entidades públicas
Promover a inclusão através da cultura e do turismo

•
•
•

Preservar e valorizar o Património Cultural do território
Atrair novos públicos internos e externos para ofertas culturais baseadas nos recursos
endógenos do território
Melhorar a imagem externa do município, associando-lhe atributos associados ao
património cultural

Atividades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudo, registo e estruturação de conteúdos associados às Artes em Madeira de Paredes
Envolvimento, capacitação e mobilização de stakeholders
Estruturação de portfolio de ofertas culturais e turísticas
Estrutura móvel de informação, exposição e interpretação
Programação cultural e artística do Festival das Artes em Madeira de Paredes
Promoção da acessibilidade de públicos específicos
Promoção e comunicação
Sistema de gestão e monitorização de visitantes e espetadores

Resultados esperados/atingidos:
•
•
•
•

Atrair espectadores (nacionais e internacionais) para eventos e atividades de animação
cultural
Envolver os residentes em atividades culturais associadas às Artes em Madeira
Atrair turistas e visitantes externos para atividades culturais associadas às artes em
madeira
Aumentar a notoriedade do património e das ofertas associadas às Artes em Madeira
no território alvo

