Conservas Artesanais desde 1920

Museu-Vivo Pinhais E Cia
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ENQUADRAMENTO
- QUEM SOMOS?
-

Empresa centenária (fundada em 1920)
Reconhecimento internacional
Especialização Premium: Conserva de Sardinha
Família de 130 colaboradores
Método Produtivo Centenário e Artesanal
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- VISÃO & MISSÃO

- ORIGEM DO PROJECTO
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- ORIGEM DO PROJECTO – O SONHO
-

Processo artesanal preservado desde1920
Museu-Vivo no papel desde década de 90
2016 – nova estrutura accionista
2018 – materialização do projecto
1920-2020/21
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OBJETIVOS
- ESTRATÉGICOS
-

Proporcionar uma experiência única e enriquecedora
Preservar a herança cultural da indústria
Partilhar uma experiência imersiva no processo produtivo artesanal
Contextualização histórica da atividade e enquadramento na região
Interação direta com as marcas e prova de produto

ÚNICO

ARTESANAL

-

QUALIDADE

Valorização arquitetónica do edifício
Explicação detalhada das várias partes do proecesso artesanal
Contextualização temporal e enquadramento da propria indústria no valor regional
Degustação e compra produtos/marca da empresa
Aumento da retenção, consume e permanencia dos visitantes na região
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PASSADO
- VIABILIDADE
- Estudo prévio realizado em 2018
(cenários, cronograma, plano de iniciativas, etc)
- FASE DE TESTES

- LEARNINGS

- DESAFIOS
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Potencial de compra pós-visita
Treino on-the-job da equipa de Mediadoras Culturais (guias multi-lingue)
Recolha de feedbacks diretos
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- DESAFIOS
-

Conjugação com a Certificação internacional em IFS Food – High Level
Integração com os requisitos normativos de HACCP
Salvaguardar os princípios de FOOD DEFENSE
Definição do circuito, control de acessos e possibilidade de interação

Experiência

Artesã(o)

Consumidor
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PRESENTE
- A OBRA | ENQUADRAMENTO
-

Adaptação da estrutura original
Instalação de equipamentos e contratação de serviços
Sistema de bilhética integrado
Criação de novos postos de trabalho

- ESPÓLIO

- BOAS-PRÁTICAS
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- BOAS-PRÁTICAS
-

Local de arquitetura industrial notável
Integração lógica numa rede de TI Vivo
Website com informação multilingue sobre a empresa e visita
Visita com contextualização historico-cultural
Possibilidade de observação directa e experimentação
Sinalética completa e intuitiva
Paineis explivativos e suportes audiovisuais trilingues
Acesso a uma loja/área expositiva com colaboradores dedicados
Adesão ao selo “Clean&Safe”
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FUTURO
- O QUE ESPERAR?

Potenciar os espaços físicos
Guardar as memórias físicas do passado
Dar a conhecer as raízes da Indústria de uma forma “Viva”
Proporcionar uma experiência interativa diferenciadora
Partilhar a herança cultural com as novas gerações
Ser um ativo essencial no TI da região

Plano de afirmação da Região
Integração em rede com outras iniciativas culturais, museológicas e
gastronómicas locais
Fortalecer a ligação ao Mar e importância da sustentabilidade do recurso
Valorizar a importância da origem Industrial da região

A REGIÃO
O Legado da
Indústria

MUSEU-VIVO
A Experiência

ENTIDADES E
TURÍSTICAS
OPERADORES
O Visitante

Importante papel na promoção de projetos diferenciadores de TI
Parceiros na comunicação da oferta
Acrescentar valor ao portefólio pela experiência genuína
Valorizamos parcerias honestas, de constante melhoria e com
filosofia de longo prazo

- TIMING
16

FUTURO
- O QUE ESPERAR?

MUSEU-VIVO
A Experiência

A REGIÃO
O Legado da
Indústria

- TIMING:

ENTIDADES E
TURÍSTICAS
OPERADORES
O Visitante

Inauguração do Museu-Vivo

2º Semestre 2021
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ESPERAMOS PELA SUA VISITA! OBRIGADO
Para mais informações contacte:
factorymuseum@pinhais.pt
Avenida Menéres 700, 4450-189 Matosinhos
www.conservaspinhais.pt

