
 

 

Designação do projeto – Geoparque do Litoral de Viana do Castelo 

Código do projeto - Norte-04-2114-FEDER-00065 

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 – 25/05/2016 

Data de início – 21/11/2016 

Data de conclusão – 01/07/2019 

Custo total elegível – 329.327,48€ 

Apoio financeiro da União Europeia - FEDER – 279.928,35€  

Apoio financeiro público nacional/regional – 49.399,12€ 

Objetivo Geral 

Promover o Geoparque Litoral de Viana do Castelo através da utilização de tecnologias 

interativas de última geração e conteúdos de elevado valor técnico-científico; 

Atividades 

- Produção de cinco painéis de acolhimento, para colocação em cada um dos cinco monumentos 

naturais locais de Viana do Castelo, com funções de sinalização, de localização das 

infraestruturas de interpretação dispersas na área, garantindo uma eficaz navegação do 

visitante e contendo vários níveis de detalhe de informação;  

- Produção de catorze painéis interpretativos, para colocação nos cinco monumentos naturais 

locais de Viana do Castelo, com funções de interpretação dos elementos de interesse nos locais.  

-  Produção de quarenta estruturas para implementação de códigos QR, para colocação nos 5 

(cinco) monumentos naturais locais de Viana do Castelo, com funções de acesso a informação 

detalhada acerca dos elementos de interesse nos locais onde estão implementadas.  

- Produção de quarenta placas sinalizadoras, para colocação nos acessos aos cinco monumentos 

naturais locais de Viana do Castelo.  

- Produção de conteúdos digitais para visitação virtual a cada um dos cinco monumentos 

naturais locais de Viana do Castelo, para inclusão em aplicação móvel e em portal da internet 

do Geoparque Litoral de Viana do Castelo.  

- Produção de aplicação móvel, portal da internet e conteúdos para utilização em computadores, 

tablets e telemóveis dedicada ao Geoparque Litoral de Viana do Castelo. 

Resultados esperados/atingidos 

O projeto Geoparque Litoral de Viana do Castelo irá permitir, quando plenamente 
infraestruturado, a organização de iniciativas de comunicação, informação e sensibilização 
associadas à proteção e conservação da natureza, bem como o reforço da visibilidade interna e 
externa do concelho de Viana do Castelo. Estas iniciativas permitirão a alavancagem da 
economia regional através, principalmente, do geoturismo e do desenvolvimento curricular das 
ciências naturais. 


