
 

 

Designação do projeto | Alto Minho 4D Viagem no tempo 
Código do projeto | NORTE-04-2114-FEDER-000068 
Objetivo principal| Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética 
Região de intervenção | Norte 
Entidade beneficiária | Coordenador: Comunidade Intermunicipal do Alto Minho; 
cobeneficiário 1 Município de Caminha; cobeneficiário 2 Município de Monção; cobeneficiário 
3 Município de Arcos de Valdevez; cobeneficiário 4 Município de Melgaço; cobeneficiário 5 
Município de Ponte da Barca; cobeneficiário 6 Município de Ponte de Lima; cobeneficiário 7 
Município de Paredes de Coura; cobeneficiário 8 Município de Viana do Castelo; cobeneficiário 
9 Município de Valença; cobeneficiário 10 Município de Vila Nova de Cerveira 

 

Data de aprovação – 29/06/2016 

Data de início – 01/09/2016 

Data de conclusão – 30/06/2021 

Custo total elegível – 1. 993.399,50€ 

Apoio financeiro da União Europeia - FEDER – 1.694.389,58€ 

Apoio financeiro público nacional/regional – 299.009,93€ 

 
Custo total elegível do Município de Caminha | 98.416,61€   
Apoio financeiro da União Europeia do Município de Caminha | FEDER 83.654,12€  
Apoio financeiro público nacional/regional do Município de Caminha | 14.762,49€ 

 

Objetivos | Estruturar, implementar e promover a rede turística do Alto Minho 4D - Viagem no 
Tempo, uma rede de rotas cronológicas culturais, baseadas na história e nos bens patrimoniais 
do Alto Minho, enquanto recurso turístico que pode ser mobilizado numa estratégia de 
desenvolvimento territorial capaz de atrair novos fluxos de turistas e visitantes e, 
simultaneamente, contribuir para a sua preservação e conservação integrada. 

Atividades | Ação 1 - Conceção e implementação da rede de estações de promoção turística do 
património histórico e cultural associado à rede de rotas cronológicas culturais - Alto Minho 4D 
- Viagem no Tempo com o seguinte objetivo operacional: Criação da rede de estações - Alto 
Minho 4D - Viagem no Tempo, enquanto centro intermunicipal de recursos partilhados 
baseados na história e nos bens patrimoniais do Alto Minho, contribuindo dessa forma para a 
promoção da autenticidade e da identidade do território e para a mobilidade turística na região. 
/ Ação 2 - Dinamização, capacitação e promoção turística do património histórico e cultural 
associado à rede de rotas cronológicas culturais do Alto Minho 4D - Viagem no Tempo, com o 
seguinte objetivo operacional: Desenvolver um programa de capacitação, dinamização e 
promoção turística e cultural centrado na herança. 



 
Resultados esperados/atingidos | A construção de uma oferta turística integrada, que se 
mostre competitiva e potencie as valências e recursos territoriais, poderá constituir um 
mecanismo de dinamização do turismo, divulgando as grandes marcas do território e 
promovendo, valorizando e projetando no exterior o potencial endógeno da região. 

 

 


