Designação do Projeto| ALL'VISTA: janelas para o Alvão
Código do Projeto| NORTE-07-5141-FEDER-000780
Objetivo Principal| Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética
Região de Intervenção| Norte
Entidade Beneficiária| Município de Vila Real

Data de Aprovação| 09-09-2021
Data de Início | 04-01-2021
Data de Conclusão| 29-07-2022
Custo Total Elegível|€ 55 432,24€
Apoio Financeiro da União Europeia| FEDER - € 47.117,40€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional| CMVR - € 8.314,84

Objetivos, Atividades e Resultados Esperados/Atingidos

Atividades | A Operação ALL'VISTA visa contribuir para a dinamização do ecoturismo, do património natural presente
no território, que integra o Sistema Nacional de Áreas Classificadas e a Rede Nacional de Áreas Protegidas.
Pretende-se criar dinâmicas de atração e a geração de benefícios para as comunidades locais de base rural. A
Operação prevê a criação de pontos de observação e produção de conteúdos informativos sobre as áreas classificadas
e protegidas.

Objetivos |O objetivo principal é contribuir para a dinamização do ecoturismo, baseado no conhecimento e
divulgação dos valores naturais presentes no território (habitats e espécies de fauna e flora) e incluídas na Rede
Natura 2000 e no Parque Natural do Alvão. Nesse âmbito, a Operação tem um conjunto de objetivos específicos
eoperacionais, a saber:
- Despertar o interesse de novos públicos turísticos pela área;
- Contribuir para valorizar os recursos naturais e promover o desenvolvimento social, cultural e económico do mundo
rural;
- Orientar o turista de forma a poder maximizar a sua visita e usufruir dos valores do território de uma forma ordenada
e organizada;
- Promover novas atitudes face ao valor da biodiversidade;
- Reforçar o papel de Vila Real como uma referência nacional na temática da preservação da biodiversidade;
- Promover a informação e divulgação sobre o valor biológico das áreas classificadas junto de toda a comunidade, em
especial o público nacional, mas também internacional contribuindo para promover o ecoturismo.

Resultados|
Indicadores de Realização:
- Intervenções em Áreas Classificadas – META:2 (nº)
Indicadores de Resultado:
- Área classificada abrangida por intervenções – META: 7.220,00 (ha)

