Designação do projeto – Percursos do Homem e do Garrano
Código do projeto - Norte-04-2114-FEDER-000183
Objetivo principal – Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética
Região de intervenção - Norte
Entidade beneficiária - Município de Viana do Castelo
Data de aprovação - 20/10/2016
Data de início - 02/01/2017
Data de conclusão - 31/12/2018
Custo total elegível - 145.345,72€
Apoio financeiro da União Europeia - FEDER – 123.540,46€
Apoio financeiro público nacional/regional - 21.801,25€

Objetivo Geral
Consolidar a estratégia de valorização e promoção dos valores ambientais, paisagísticos e
culturais presentes nas áreas classificadas do concelho de Viana do Castelo, designadamente a
nível turístico e didático.
Atividades
- Criação de três itinerários, articulados entre si, para utilização enquanto percursos pedestres
e equestres, para a prática de turismo de natureza, com especial ênfase nos passeios a cavalo;
- Produção de diversos materiais e eventos, com fins informativos, de educação ambiental e
promoção, destinados ao público em geral, à comunidade escolar, à comunidade científica e a
praticantes de turismo de natureza.
Resultados esperados/atingidos
Com este projeto o Município de Viana do Castelo ambiciona alcançar as seguintes metas: a)
Aumentar o usufruto e a visitação turística das suas áreas classificadas, através da consolidação,
expansão e diversificação de modalidades da sua rede de percursos; b) Valorizar o caracter único
do seu mosaico paisagístico, através da veiculação de uma leitura interdisciplinar das
características das suas diferentes unidades de paisagem com base na interpretação conjugada
de valores ambientais e histórico-culturais; c) Estimular o crescimento com qualidade do
Turismo de Natureza, do Turismo em Espaço Rural e do Touring cultural e paisagístico, já
implementados na região e com potencial de expansão; d) Divulgar o Garrano como raça
autóctone e a Serra de Arga como espaço privilegiado para sua observação no seu habitat
próprio; e) Incrementar o conhecimento das populações locais sobre o valor cultural e natural
do Garrano, através de ações de educação ambiental e de divulgação.

