Designação do projeto | ViV@VÓ: Viver na Casa da Avó
Código do projeto | NORTE‐01‐0145‐FEDER‐023637
Objetivo principal| Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção |NORTE
Entidade beneficiária |Instituto Politécnico de Bragança
Entidades parceiras |Instituto Politécnico de Viana do Castelo; A Montesinho Fumeiro Regional Lda.

Data de aprovação | 10‐07‐2017
Data de início |15‐09‐2017
Data de conclusão | 15‐03‐2019
Custo total elegível |149 906,86 €
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER ‐ 126 865,29€

O projeto “Viver na Casa da Avó” pretende contribuir para o combate à desertificação e isolamento
das comunidades rurais através do aproveitamento do conhecimento ancestral destas comunidades
para a criação de experiências autênticas e enraizadas no destino crescentemente procuradas pelos
visitantes.

Desta forma o projeto permitirá:
1) Valorizar elementos intangíveis do património, os visitantes usufruem da refeição partilhando a
mesa com os proprietários o que permite uma interação direta e a partilha de conhecimento sobre
costumes, tradições, pontos de interesse da aldeia e da região;
2) Contribuir para o combate ao isolamento dos locais que desta forma passam a interagir e socializar
periodicamente com visitantes;
3) Gerar experiências únicas enraizadas no destino e com um grande carácter de autenticidade;
4) Contribuir para a preservação da herança cultural das regiões;
5) Gerar uma fonte de rendimento suplementar através da experiência proporcionada e da eventual
compra de produtos provenientes de produção própria disponibilizados pelos locais.

Atividades:
 Atividade 1: Caracterização do Mercado;
 Atividade 2: Análise‐Diagnóstico (Etnografia local);
 Atividade 3: Desenvolvimento de um modelo TIC
 Atividade 4: Avaliação da qualidade e segurança alimentar das empresas participantes.

Resultados Esperados
Indicadores
Nº de aplicações inovadoras testadas com sucesso na resposta a desafios societais no
âmbito do projeto
Nº de colaborações entre entidades referidas no ponto 3.1 do AAC

Valor
1
4

Nº de colaborações entre entidades referidas no ponto 3.1 com entidades referidas
nos pontos 3.2 e/ou 3.3 do presente AAC

4

Publicações científicas

3

Livros

1

Artigos em revistas internacionais

2

Formação avançada

4

Teses de mestrado

2

Outras

2

Aplicações computacionais

1

