Designação do Projeto| VILA REAL │O DESTINO DA BIODIVERSIDADE
Código do Projeto| NORTE-04-2114-FEDER-000376
Objetivo Principal| Proteção, desenvolvimento e promoção de ativos públicos e patrimoniais
Região de Intervenção| Norte
Entidade Beneficiária| Município de Vila Real em Parceria com a Zona Livre- Associação Cultural
Data de Aprovação|17-05-2017
Data de Início|
Data de Conclusão|07-06-2019
Custo Total Elegível|€290.970,16
Apoio Financeiro da União Europeia| FEDER -€247.324,63
FEDER (CMVR) – €242.324,64
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional| €43.645,52
CMVR - €42.879,88
Objetivos, Atividades e Resultados Esperados/Atingidos
Objetivos| A Operação apresenta os seguintes objetivos específicos e operacionais: Promover novas atitudes
face ao valor da Biodiversidade e da Rede Natura 2000; 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, com especial interesse no público, nacional,
contribuindo para promover o ecoturismo e Contribuir para valorizar os recursos maturais e promover o
desenvolvimento social, cultural e económico do mundo rural.
Atividades | Esta Operação assenta na execução de uma Ação designada “Organização de Eventos de carácter
nacional ligados ao tema da Biodiversidade” que conduzem ao desenvolvimento de três projetos distintos e
simultaneamente complementares:
Projeto 1 – O Valor dos Simples: natureza, arte e gastronomia: visa promover a utilização de variedades
tradicionais de plantas silvestres com interesse alimentar; fomentar novas áreas de negócio em torno da
Biodiversidade; difundir formas sustentáveis de consumo e produção; promover Vila Real e a Região como
polo dinamizador de produção e comercialização de variedades vegetais únicas. Para tal prevê-se a
organização de workshops profissionais, eventos gastronómicos e formação de redes de comercialização.
Projeto 2 – Festival de curtas-metragens da Biodiversidade│ Encontro Internacional de Fotografia e
Cinegrafia: realização de um Evento nos anos de 2017 e 2018 ligado ao tema Biodiversidade, com forte
capacidade de atratividade nacional, dedicado à divulgação dos Ecossistemas e do Património Biológico através
da exibição de curtas-metragens, realização de encontros com especialistas mundiais na fotografia e
workshops de fotografia e cinegrafia.
Projeto 3-Exposições de Fotografia e de Desenho da Natureza: organização de eventos de interesse na arte
do desenho e da fotografaria, designadamente Concursos de Fotografia e de Desenho nos anos de 2017 e
2018 e Exposições dos respetivos trabalhos contribuindo de forma proactiva para a divulgação da
Biodiversidade e constituir um acervo/banco de imagens e de desenhos (Aves, Mamíferos e outra Fauna, Flor
e Paisagem). Está ainda previsto a organização de duas Exposições itinerantes e os respetivos Cadernos.
Resultados| Com a implementação e execução da operação pretendem-se obter os seguintes resultados:
- Realização de uma intervenção em Áreas Classificadas – Sítio/Alvão Marão
- Aumento do nº esperado de visitantes nos sítios e atrações naturais apoiadas indicando como Meta para o
final do Projeto, ano de 2019, 7600 visitantes
- Realização de 10 Eventos: 4 em 2017 (I Exposição Fotográfica, I Exposição de Desenho Científico e Desenho
da Natureza, I Festival de Curtas-Metragens e I Encontro Internacional); 5 em 2018 (I Exposição Fotográfica, I
Exposição de Desenho Científico e Desenho da Natureza, I Festival de Curtas-Metragens e I Encontro
Internacional e I “O Valor dos Simples”) e 1 em 2019 (Evento o “Valor dos Simples”)
- Realização de 18 Workshops: 4 em 2017, 8 em 2018 e 6 em 2019

