
 
 

Designação do Projeto| “Operação Biodiversidade do Sítio Alvão/Marão” 

Código do Projeto| POSEUR – 03-2215-FC-000035 

Objetivo Principal| Proteção da Biodiversidade e dos Ecossistemas 

Região de Intervenção| Norte 

Entidade Beneficiária| Município de Vila Real 
 
 

Data de Aprovação|30-03-2016 

Data de Início|02-01-2016 

Data de Conclusão|31-12-2017 

Custo Total Elegível|€ 316.559,24 

Apoio Financeiro da União Europeia| Fundo de Coesão (FC) - € 269.075,35 

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional | € 47.483,89 
 

Objetivos, Atividades e Resultados Esperados/Atingidos 

Objetivos: 1. Dar a conhecer as espécies da fauna e da flora do Município junto da comunidade jovem e escolar, 

sobretudo as que possuem um estatuto de conservação prioritário, resultante da Diretiva Aves e Habitats e da 

sua inclusão no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal; 

2. Fomentar uma atitude junto do público juvenil sobre a riqueza patrimonial da RN2000, no sentido de fornecer 

ferramentas para a preservação das espécies; 

3. Promover novas atitudes dos jovens face ao valor da biodiversidade; 

4. Reforçar o papel de Vila Real como uma referência nacional na temática da preservação da biodiversidade; 

5. Promover a informação e divulgação sobre o valor biológico do Sítio Alvão/Marão junto de toda a comunidade, 

com especial incidência junto do público juvenil; 

6. Desenvolver competências junto dos jovens de Vila Real, sobretudo ao nível da divulgação e do uso de 

ferramentas tecnológicas para a comunicação dos valores da Rede Natura 2000 

Atividades: Componente 1: sensibilização para os valores da biodiversidade do sítio Alvão/Marão: esta 

componente reúne todas as atividades de identificação, inventariação e monitorização planeadas para os grupos 

faunísticos e florísticos 

Componente 2: Desenvolvimento de Conteúdos e Produtos: nesta componente serão desenvolvidos diversos 

produtos informativos e formativos, resultantes de toda a campanha desenvolvida no âmbito da Componente 1 

da Operação 

No âmbito do projeto são organizadas diversas oficinas de campo dedicadas à identificação e monitorização e a 

produção de materiais multimédia de divulgação e outros materiais informativos. 

Resultados Esperados/Atingidos: 5 Produtos de comunicação, divulgação e sensibilização, 18 Campanhas, 

ações ou Estudos de sensibilização e informação 

 

 

 

 

 

 

 



 


