Tecnopolo Bragança

Uma ideia e um projecto em
movimento: um tecnoparque ecoenergético integrado com núcleo de
lazer (parque temático) e com uma
zona turística de desenvolvimento
integrado situado em lugar de
excelência no perímetro urbano da
cidade (Quinta da Trajinha) e
ocupando cerca de 200 ha em torno
do IP4, logo com grandes facilidades
de acesso .
O projecto inclui numa primeira fase
uma zona de inovação,
competências e lazer (63 ha ) e numa
segunda fase uma zona empresarial
e tecnológica (32 ha ). A zona
turística (94 ha ) incluirá um campo
de golfe e várias infra-estruturas de
acolhimento.
O tecnopolo pretende estimular uma
cultura empreendedora e de
iniciativas centradas em
conhecimentos e negócios
associando uma vertente ecoenergética com o reforço do
desenvolvimento dos clusters do
ambiente, do turismo, dos sectores
tradicionais e das novas tecnologias
(incluindo as tecnologias da
informação e comunicação).
Uma primeira apresentação do conceito e do estudo de ideias, desenvolvido pela ConsulGlobal para a CMB, foi feita na visita recente do
Primeiro Ministro Dr. Durão Barroso a Bragança (15 de Setembro de 2003)
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