+ IDEIAS
+ SUSTENTABILIDADE
+ VALOR
Sabia que o Montado constitui um ecossistema único na preservação da biodiversidade
e um ativo económico de elevado valor? Sabia que um sobreiro pode viver mais de 200
anos? Conhece as potencialidades, os desafios e as oportunidades deste recurso
endógeno sustentável e inimitável? Tem uma ideia criativa e inovadora relacionada com
a valorização e promoção do Montado?

2 Edições I 3 Temas I 6 Sessões

SESSÕES DE BRAINSTORMING E CRIATIVIDADE
– TEMÁTICAS
TURISMO E VISITAÇÃO

FLORESTA E
AGROALIMENTAR

DESIGN E NOVOS
PRODUTOS DA CORTIÇA

1ª EDIÇÃO
10 de abril

10 de abril

11 de abril

09h30 - 13h00

14h00 - 17h30

09h30 – 13h00

OBSERVATÓRIO DO SOBREIRO E DA CORTIÇA, CORUCHE

Saiba mais sobre…
Programa de Valorização Económica do Montado de Sobro e Cortiça
Os recursos e os setores estratégicos do Montado de Sobro e Cortiça
Diagnóstico e dinâmicas de oferta e procura do setor
Desafios e oportunidades
Boas práticas e casos de sucesso
Brainstorming e debate de ideias
A 1ª Edição apoiará a participação no Concurso de Ideias e Criatividade para o Montado
A participação é gratuita, mediante inscrição obrigatória.
2ª edição | datas e locais a anunciar brevemente…

MONTADO DE SOBRO E CORTIÇA,
Um Património Nacional Sustentável
e Inimitável

SESSÕES DE BRAINSTORMING E CRIATIVIDADE
DE CARÁTER TEMÁTICO E PERSONALIZADO

Integradas no ciclo de Sessões de brainstorming e criatividade do “PROVERE Montado de
Sobro e Cortiça 2014-2020” e assumindo um cariz temático e personalizado, serão realizadas
duas edições de um conjunto de sessões temáticas focadas em setores de atividade
estratégicos para o PROVERE, nomeadamente o Turismo e Visitação, a Floresta e
Agroalimentar e o Design e Novos Produtos da Cortiça, nas quais serão abordadas as
potencialidades desses setores e analisados os desafios específicos e as oportunidades
inerentes aos mesmos.
Estas Sessões contemplam momentos de apoio personalizado tendo em vista o
acompanhamento na estruturação de ideias de negócio, identificação de possíveis
oportunidades de financiamento e/ou orientação da participação no Concurso de Ideias e
Criatividade.
Prevê-se apoiar e incentivar o surgimento de projetos criativos e inovadores, com
capacidade de ativação do potencial existente no território e em áreas relacionadas com o
Montado de Sobro e a Cortiça.

Mais informações e inscrições em:
www.cm-coruche.pt/portal-do-investidor/provere-o-montado-de-sobro-e-cortica
E-mail: observatorio@cm-coruche.pt | Telefone: 243 610 210

