Designação do Projeto| Tríade Turística: A Sustentabilidade do Turismo de natureza em Três Áreas
Classificadas
Código do Projeto| NORTE-04-2114-FEDER-000668
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| 26/08/2021
Data de Início|05/04/2021
Data de Conclusão| 31/12/2022
Custo Total Elegível| €153.967,45
Apoio Financeiro da União Europeia| FEDER - €130.872,33
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional| CMVR - €23.095,12
Objetivos, Atividades e Resultados Esperados/Atingidos
Atividades | Esta operação centra-se no pedestrianismo e na fruição de espaços naturais classificados,
apoiados na intenção de qualificar 10 percursos de natureza do concelho de Vila Real, reconhecidos pelo seu
elevado valor biológico e natural, associadas à RCFN e assumem singularidade pelo facto de Real possuir
elevada biodiversidade que permite reunir 1 amplo/diversificado leque de paisagens, habitats/espécies num
espaço reduzido e a sua visitação.
Objetivos |
O objetivo principal da Operação é contribuir para a dinamização do ecoturismo, baseado no conhecimento e
divulgação dos valores naturais dos territórios inseridos na Rede Fundamental de Conservação da Natureza
(RFCN), conforme definido pelo artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 142/2008 (republicado pelo Decreto-Lei
n.º242/2015, com particular destaque para a Zona Especial de Conservação (ZEC) do Alvão/Marão, que integra
a Rede Natura 2000 (RN2000) e o Parque Natural do Alvão (PNA), inserida na Rede Nacional de Áreas Protegidas
(RNAP). Para além destas áreas classificadas, a Operação abarca áreas integradas no Domínio Público Hídrico
(DPH), tal como definido no diploma citado.
A Operação tem um conjunto de objetivos específicos e operacionais, que apresentamos de seguida:
- 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;
- Reforçar o papel de Vila Real como uma referência nacional na temática da preservação da biodiversidade;
- Promover o ecoturismo nacional e internacionalmente, criando condições, sensações e emoções únicas, a
todos os que visitarem o território
Resultados| Indicadores de Realização:
- Aumento do número esperado de visitantes a sítios de património cultural e natural e atrações beneficiários
de apoio – META: 8.270,00 (nº)
- Intervenções em Áreas Classificadas – META:3 (nº)
Indicadores de Resultado:
- Área classificada abrangida por intervenções – META: 15.033,00 (ha)
- Variação do número de visitantes nas áreas classificadas (diferença entre o número de visitantes antes e após
a intervenção) – META: 8.270,00 (nº)

