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Enquanto entidade regional de referência no planeamento, gestão e avaliação

de fundos comunitários no Norte de Portugal, a CCDR-NORTE tem o gosto de

apoiar a organização e acolhimento da visita da Subcomissão Parlamentar

para o Acompanhamento dos Fundos Europeus e do PRR a investimentos em

curso na Região.

No âmbito do Programa Operacional NORTE 2020, a CCDR-NORTE assegura a

gestão de 13 139 projetos, em toda a Região, que correspondem a um volume

de fundos europeus de 3.4 Mil Milhões de Euros.



09H30 – Adega Cooperativa de Favaios 

10H45 - Projeto “Pinhão, Território de Origem Demarcada”

11H45 – Quinta do Vallado

Pausa para almoço – Quinta do Vallado

15H00 - Reunião com CCDR-NORTE/ Autoridade de Gestão do PO Norte 2020 

– Auditório da CCDR-NORTE

16h45 - Projeto de Requalificação do Mercado do Bolhão

18h00 - Projeto de Expansão do Metro do Porto

PROGRAMA



INVESTIMENTO ELEGÍVEL: 44.057,03 EUR

COFINANCIAMENTO TOTAL: 24.025,00 EUR

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO EUROPEU: COMPETE 2020

Projeto: FORMAR PARA INOVAR, INTERNACIONALIZAR E FAVAIAR 

Promotor: ADEGA COOPERATIVA DE FAVAIOS CRL

O projeto “Formar para Inovar, Internacionalizar e Favaiar” tem como base a

implementação de um plano de formação que visa aumentar as qualificações

específicas dos trabalhadores da Adega Cooperativa de Favaios.

O plano de formação, constituído por 20 cursos, envolve 42 ações nas seguintes áreas

de formação: Desenvolvimento pessoal, Línguas e literaturas estrangeiras, Comércio,

Marketing e Publicidade, Enquadramento na organização/empresa, Proteção de

pessoas e bens e Segurança e higiene no trabalho.

Este projeto está enquadrado na estratégia da empresa para o crescimento, 

modernização, inovação e internacionalização.



INVESTIMENTO ELEGÍVEL: 1.173.051,93 EUR

COFINANCIAMENTO TOTAL: 997.094,00 EUR

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO EUROPEU: NORTE 2020

Projeto: PINHÃO, TERRITÓRIO DE ORIGEM DEMARCADA

Promotor: MUNICÍPIO DE ALIJÓ

Este projeto é o primeiro passo para projetar a Vila do Pinhão nacional e

internacionalmente, valorizando o seu património natural e edificado. Este integra a

fase 1 do “Projeto Estratégico de Desenvolvimento Integrado do Pinhão: Pinhão,

Território de Origem Demarcada”, que visa a Humanização do Centro Histórico do

Pinhão.

Com as soluções propostas, sustentáveis e atrativas, pretende-se atrair agentes

privados para a reabilitação do edificado, tanto na componente residencial, como na

componente económica, potenciando o surgimento de novos negócios. Por outro lado,

a arquitetura paisagística proposta permite “transições suaves” entre o núcleo urbano

e a paisagem circundante (rio, socalcos e linha de caminhos de ferro), promovendo a

mobilidade pedonal e ciclável, melhorando a acessibilidade aos vários tipos de

utilizadores e diminuindo a pressão do tráfego urbano. Com esta “humanização”, a Vila

do Pinhão tonar-se-á mais sustentável ambiental, social e economicamente.

De um modo geral, este projeto centra-se na criação de maiores zonas pedonais

acessíveis sombreadas e iluminadas, com zonas definidas para o estacionamento de

carros e autocarros e uma área renovada para a realização de eventos que será

localizada perto do Posto de Turismo Avançado.



INVESTIMENTO ELEGÍVEL: 990.021,50 EUR

COFINANCIAMENTO TOTAL: 398.235,67 EUR

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO EUROPEU: COMPETE 2020

Projeto: INTERNACIONALIZAÇÃO DA QUINTA DO VALLADO

Promotor: QUINTA DO VALLADO – SOCIEDADE AGRÍCOLA LDA 

Tendo em consideração os resultados já alcançados, bem como a capacidade e

potencial de crescimento ainda existente, com este projeto a Quinta do Vallado

pretende reforçar o posicionamento e reconhecimento da sua marca em mercados que

valorizem produtos e serviços exclusivos e de qualidade superior. Assim, ainda que os

mercados externos representem já mais de 30% da sua faturação, a empresa pretende

dar continuidade ao desenvolvimento de uma estratégia de internacionalização que

concorra para o reforço do seu reconhecimento internacional e para um

posicionamento mais a jusante na cadeia de valor, aproximando-se do cliente final.

Neste sentido, e através do presente projeto de investimento, o promotor pretende

adotar um modelo de negócio orientado para o mercado internacional, reforçando a

sua presença nos mercados onde já está presente e promovendo a diversificação do

seu negócio em novos mercados considerados atrativos, nomeadamente Coreia do Sul,

Croácia, Moçambique e Ucrânia. Deste modo, prevê alcançar um Volume de Negócios

Internacional, no pós-projeto, na ordem dos 6 Milhões de Euros, face a um Volume de

Negócios Total superior a 9 Milhões de Euros.



INVESTIMENTO ELEGÍVEL: 251.682,32 EUR

COFINANCIAMENTO TOTAL: 113.257,04 EUR

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO EUROPEU: COMPETE 2020

Projeto: QUALIFICAÇÃO DA QUINTA DO VALLADO

Promotor: QUINTA DO VALLADO – SOCIEDADE AGRÍCOLA LDA 

O projeto “Qualificação da Quinta do Vallado” visa o reforço da capacitação da Quinta do

Vallado no desenvolvimento de novas áreas de competências através da aplicação de

novos métodos e processos organizacionais, nomeadamente através da

implementação de metodologias KAIZEN e Balanced Scorecard, do reforço das

capacidades laboratoriais, da modernização da oferta turística - através da

implementação de novos processos organizacionais -, da aposta na transformação

digital por via da implementação de novas tecnologias de informação e comunicação, e

da contratação de quadros técnicos para a área da melhoria contínua e laboratório.

O objetivo da empresa passa por realizar um conjunto de investimentos que visam a

promoção e o aumento do reconhecimento dos produtos e serviços disponibilizados

pela Quinta do Vallado, com vista à internacionalização da marca e aumento do volume

de negócios no mercado global.



INVESTIMENTO ELEGÍVEL: 874.526,44 EUR

COFINANCIAMENTO TOTAL: 262.357,93 EUR

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO EUROPEU: NORTE 2020

Projeto: QUINTA DO VALLADO  - a WINE EXPERIENCE IN THE DOURO VALLEY

Promotor: QUINTA DO VALLADO – SOCIEDADE AGRÍCOLA LDA 

O projeto “Quinta do Vallado – a Wine Experience in the Douro Valley” diz respeito à

criação de uma unidade de Agroturismo com 7 quartos, inserida num artigo predial da

Quinta do Vallado, distinto do artigo predial onde existe o Hotel Rural, com 13 quartos.

Os dois empreendimentos turísticos são parte integrante da Quinta do Vallado,

beneficiando das diversas valências existentes e previstas.

Está também contemplada a aquisição de uma embarcação, canoas, bicicletas e

experiência de vivenciar a vindima em 3D para os hóspedes, que permitirá que a Quinta

do Vallado, como um todo, aumente a sua capacidade de alojamento e diversifique a

oferta de serviços.

A experiência 3D permite aos seus hóspedes, através de realidade aumentada,

desfrutar de um processo imersivo e vivenciar uma vindima através de novas

tecnologias, em qualquer altura do ano, promovendo e dando a conhecer a história e o

processo de vindima. Para o efeito, serão produzidos diversos vídeos associados ao

processo, bem como adquiridos 20 óculos de realidade virtual.



INVESTIMENTO ELEGÍVEL: 680.525,66 EUR

COFINANCIAMENTO TOTAL: 292.563,21 EUR

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO EUROPEU: NORTE 2020

PROJETO CONCLUÍDO

Projeto: QUINTA DO ORGAL - INTERNACIONALIZAÇÃO

Promotor: QUINTA DO VALLADO – SOCIEDADE AGRÍCOLA LDA 

As ações de investimento do projeto de internacionalização centram-se na promoção e

divulgação dos vinhos da Quinta do Orgal e da sua unidade de enoturismo. Em curso

está o desenvolvimento de ações de promoção em conjunto com outros quatro

produtores da região - Douro Boys. Estas ações incluem a presença nas principais

feiras e certames internacionais, degustação de vinhos em restaurantes gourmet de

várias cidades europeias, dos Estados Unidos da América, Brasil, Oriente e

organização de eventos dirigidos a sommeliers, críticos e distribuidores no Douro e

suas quintas.

A par destas ações dos “Douro Boys” serão realizadas outras ações de

acompanhamento e prospeção a título individual, principalmente junto de importadores

internacionais.

Considerando a importância da presença nas redes sociais, é objetivo deste projeto

desenvolver um plano integrado nas redes sociais – Facebook, Instagram e website.

A empresa também prevê contratar novos quadros técnicos para apoiar as ações de

prospeção a realizar.



INVESTIMENTO ELEGÍVEL: 26.426.215,74 EUR

COFINANCIAMENTO TOTAL: 14.897.496,73 EUR

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO EUROPEU: NORTE 2020

Projeto: MERCADO DO BOLHÃO

Promotor: MUNICÍPIO DO PORTO

Para além de renovar um edifício e um espaço histórico do Norte e do País, a

intervenção no Mercado do Bolhão estimula um importante motor da economia local,

reforçando a interação entre cidade e território.

O projeto procurou recuperar e valorizar a matriz original do edifício, alterando apenas

o que a renovação do mercado impõe. De um modo geral, procurou-se devolver ao

edifício os seus materiais e características originais.

Os trabalhos incluíram: coberturas, fachadas, construções do terrado, galeria, novas

áreas técnicas/ cave e lojas e espaços comerciais.

Deve ser destacada a construção de um acesso e galeria subterrâneos, para o

funcionamento logístico do mercado, com um elevado padrão de segurança e

eficiência.

Para além dos trabalhos enunciados, a empreitada incluiu ainda as obras das

especialidades infraestruturais (eletricidade, comunicações, águas, condicionamento

de ar, frio, etc.)



INVESTIMENTO ELEGÍVEL: 138.923.900,11 EUR

COFINANCIAMENTO TOTAL: 77.392.717,30 EUR

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO EUROPEU: POSEUR 2014/20

Projeto: EXTENSÃO DO METRO DO PORTO: LINHA AMARELA (STO. OVÍDIO – VILA 

D’ESTE)

Promotor: METRO DO PORTO, S.A.

A Extensão da Linha Amarela a Vila D’Este inicia-se após a Estação de Santo Ovídio e

desenvolve-se ao longo de aproximadamente 3,15 km, na qual se localizam as estações

Manuel Leão, Hospital Santos Silva e Vila D’Este. Faz também parte do projeto um

Parque de Material e Oficina, bem como os seus ramais de ligação.

Será também construída uma via de resguardo para inversão de veículos / rotura de

frequência a sul da estação de Santo Ovídio.

O traçado desta extensão desenvolve-se à superfície, em viaduto e enterrado em túnel.

O traçado em viaduto localiza-se no troço entre as estações Santo Ovídio e Manuel

Leão e engloba três obras de arte sucessivas, com uma extensão total de 555 metros.

O Viaduto de Santo Ovídio permite o atravessamento superior ao ramo de saída da

autoestrada A1 e à rua da Fonte dos Arrependidos (ex EN 1).

A estação Manuel Leão é a única estação subterrânea do projeto, construída por

método mineiro com um poço central, com uma profundidade de cerca de 20m.



O troço em túnel mineiro corresponde à estação Manuel Leão e aos trechos adjacentes

com uma extensão de aproximadamente 1000m.

A estação Hospital Santos Silva estabelece uma das principais ligações da linha

Amarela. Espera-se ainda que, pela sua posição geográfica e relação de proximidade

com fortes eixos rodoviários de conexão com o território a sul, seja um ponto de

interface e rebatimento do transporte individual para o público.

No troço entre as estações Hospital Santos Silva e Vila d’Este localiza-se o Parque de

Material e Oficina (PMO), que é uma das intervenções mais significativas para o

sistema que esta extensão proporciona. Este equipamento virá melhorar a operação e

manutenção da frota de veículos, permitindo pequenas reparações, lavagem e acções

de limpeza e estacionamento.

A estação de Vila d’Este faz o término da linha, levando-a até ao bairro de Vila d’Este,

um núcleo habitacional densamente povoado.



NOTAS: 



NOTAS: 



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

Rua Rainha D. Estefânia, n. ° 251,

4150-304 Porto

Gabinete de Marketing e Comunicação: gmc@ccdr-n.pt | 226 086 355
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