
Choose our Food

Turismo e Agroalimentar do 

Baixo Guadiana



O projeto

• O projeto «Choose our Food» 
teve incidência no domínio 
produtivo e inovador do Baixo 
Guadiana e pretendeu 
maximizar o potencial dos 
produtos agroalimentares 
regionais, bem como reforçar a 
cooperação empresarial e 
competitividade no território.

•Cofinanciado pelo PO CRESC 
Algarve 2020 (SIAC –
Qualificação, Baixa Densidade)

•Duração:  Fev 16 – Abril 18



Objetivos
•Diagnóstico do setor 
agroalimentar e sua correlação 
com o setor turístico 

•Envolvimento de empresários do 
setor agroalimentar e turístico e 
estreitamento de relações entre 
estes

•Promoção do setor turístico e 
agroalimentar



Alguns resultados:
Diagnóstico Setor 
Agroalimentar do B.G.

Estudo Setor 
Agroalimentar e Turístico

Guia do Produtor – Apoio à 
competitividade e inovação



Alguns resultados:
Capacitação Técnica Produtores

Redes de Cooperação

Certame gastronómico  e embaixadores

Networking produtores / agentes 
turísticos

Acordos  de cooperação e comercialização

Fam Trip

Show Cookings



Alguns resultados:



Alguns resultados:



Alguns resultados:
Encontros Science to Business

 Acordos de investigação entre Produtores 
e UAlg



•Mostruário da identidade 
agroalimentar do Baixo 
Guadiana 

•Valorização dos saberes 
ancestrais

•Promoção das receitas mais 
típicas

•Estímulo da oferta de 
produtores e restauração

•Fomento do consumo de 
produtos locais

Alguns resultados:

Versão digital: 
https://mega.nz/#!NLg3CIIR!HIE2ZDgfmsJHO605gd9YZfc-
bNsLant1DiQW4PQfT_U

https://mega.nz/


Roteiro dos Sabores

•Destaque para os 
peixes do rio, borregos 
assados no forno, 
ensopados, grelhados, 
o afamado gaspacho, 
os saborosos pratos de 
caça, os cozidos e 
açordas, o marisco e o 
peixe da costa, ainda 
os deliciosos doces 
com receitas de 
alfarroba, amêndoa, 
figo e mel.



Roteiro dos Sabores



Alguns resultados:

•Abordagem sinérgica à realidade do 
setor agroalimentar

•Georreferenciação dos produtores e 
produtos regionais identificados, 
correlacionando-os com o «Roteiro dos 
Sabores». 



APP Choose

•Permite a exploração e divulgação 
das unidades produtivas e de oferta 
gastronómica
•Já está disponível para download no 
Google Play e Apple Store intitulada 
«Choose our Food». 

Download: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indice.choose
_our_food

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indice.choose_our_food


Alguns contributos diretos p/ a 

Ris3:

Reforço das cadeias de valor do 
agroalimentar e maior articulação com a 
atividade turística e de lazer (em particular na 
animação turística e restauração/hotelaria);

Aumento da visibilidade do setor emergente 
Agroalimentar e produtos locais tradicionais;

 Fomento da I&D no domínio do 
Agroalimentar ;

Aumento da cooperação interempresarial e 
intersectorial;

Melhoraria da competitividade empresarial 
e estímulo ao investimento;



Vídeo promocional

Download em: 
https://vimeo.com/251669362

•Vídeo de cariz promocional sobre 
turismo e gastronomia 

•Pretende ser uma montra aberta 
dos melhores produtos, dos mais 
deliciosos sabores e das mais 
distintas iguarias que o Baixo 
Guadiana tem para oferecer aos 
visitantes.

•O objetivo é melhorar a promoção 
dos produtos do Baixo Guadiana

https://vimeo.com/251669362


video



Choose our Food

A meta final :

«Choose our Food», «Escolha a 
nossa Comida 

Escolha os nossos Produtos», os 
produtos do Baixo Guadiana…



Obrigada

Associação Odiana
www.baixoguadiana.com

https://www.facebook.com/associacaoodiana

http://www.baixoguadiana.com/
https://www.facebook.com/associacaoodiana

