Designação do projeto – Geoparque do Litoral de Viana do Castelo – 2ª fase
Código do projeto - Norte-04-2114-FEDER-00430
Objetivo principal –Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética
Região de intervenção - Norte
Entidades beneficiárias: Coordenador Município de Viana do Castelo; cobeneficiário 1 Quercus
- Associação Nacional de Conservação da Natureza; cobeneficiário 2 Freguesia de Vila de Punhe;
cobeneficiário 3 Agrupamento de Escolas de Arga e Lima.
Data de aprovação – 17/03/2017
Data de início – 04/10/2017
Data de conclusão – 31/12/2019
Custo total elegível – 349.387,90€
Apoio financeiro da União Europeia - FEDER – 296.979,72€
Apoio financeiro público nacional/regional – 52.408,18€
Objetivo Geral
Requalificar as infraestruturas de apoio à valorização e visitação dos monumentos naturais do
geoparque, fundando-se as duas primeiras portas do geoparque (Porta das Argas e Porta do
Neiva), funcionando como centros de acolhimento e redireccionamento para setores específicos
do geoparque, permitindo a fruição de estruturas de informação, suportes de comunicação e
divulgação, mas também trilhos, estruturas de observação e rotas temática.
Atividades
- Apoio à interpretação dos 8 novos monumentos naturais locais de Viana do Castelo, integrados
na 2ª fase de desenvolvimento do geoparque e desenvolve-se em duas subações: A)
Infraestruturas de apoio à leitura direta da paisagem, nomeadamente mesas de leitura, painéis
de acolhimento e sinalização e B) Conteúdos digitais e visita virtual que irão complementar a
app (smartphone e tablets), website e postos interativos;
- Reabilitação ecológica dos monumentos naturais do geoparque, em especial os afetados pelos
incêndios florestais do verão de 2016, repondo parte dos serviços dos ecossistemas afetados
por aqueles eventos;
- Criação da Porta do Neiva do Geoparque Litoral de Viana do Castelo, que também terá como
valência o Museu do Mel e do Caulino;
- Criação da Porta das Argas do Geoparque Litoral de Viana do Castelo & Museu do Património
Mineiro, criando uma identidade gráfica para este espaço e integrar o espólio mineiro num
conceito cénico que aproxime o visitante da importante atividade económica e de profundas
repercussões sociais na margem norte do Lima.
Resultados esperados/atingidos
Para além da conservação e manutenção dos geosítios pretende-se efetuar a consolidação do
Geoparque do Litoral de Viana do Castelo, bem como, o consequente aumento, quer do número
de visitantes, quer do número de dormidas no concelho de Viana do Castelo, cumprindo assim
os indicadores de realização e de resultado do Programa Operacional.

