
Designação do projeto | Intervenção de Requalificação e Dinamização Marginal do Rio Minho e Ecopista

Código do projeto | NORTE-07-5141-FEDER-000783 

Objetivo principal| A intervenção de requalificação e dinamização da marginal do rio Minho e da ecopista 

vai de encontro ao incentivo de uma gestão sustentável do património natural, permitindo a educação da 

população com o envolvimento da comunidade na preservação e na divulgação do seu território. 

Região de intervenção | Região Norte

Entidade beneficiária | Município de Valença

Data de aprovação | 28-07-2021
Data de início | 28-07-2021 Data de conclusão | 31/12/2021
Custo total elegível |189 695,29€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 157 841,00 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos

A intervenção de requalificação e  dinamização da marginal  do rio  Minho e da ecopista  vai  de
encontro ao incentivo de uma gestão sustentável do património natural, permitindo a educação da
população com o envolvimento da comunidade na preservação e na divulgação do seu território. 

As metas da operação, consistem na requalificação e melhoramento das condições de segurança e
acesso à marginal do rio Minho e da ecopista na freguesia de São Pedro da Torre, que permitirá
atingir os objetivos propostos:

i. Dinamizar a criação de estratégias de desenvolvimento socioeconómico de base local lideradas
pelas respetivas comunidades;

ii.  Constituir  estratégias  de  desenvolvimento  socioeconómico  de  base  local  lideradas  pelas
respetivas comunidades. O projeto em candidatura vai também de encontro à sub-alínea i) da alínea
b) do n.º 1 do Artigo 114.º, em concreto: Criação e requalificação de infraestruturas de apoio à
valorização e visitação de Áreas Classificadas, bem como outras áreas associadas à conservação de
recursos naturais, incluindo sinalética, trilhos, estruturas de observação e de relação com a natureza,
unidades de visitação e de apoio ao visitante, rotas temáticas, estruturas de informação, suportes de
comunicação e divulgação. A freguesia, onde se pretende realizar a intervenção, integra o Litoral
Norte (LN) e apresenta um elevado atrativo turístico associado ao património natural, cultural e
arquitetónico que realçam um território piscatório e de tradições ancestrais.

Esta  candidatura  vai  de  encontro  à  prioridade  de  conservação,  proteção,  promoção  e
desenvolvimento do património natural e cultural.


