
 

 

Designação do projeto | Qualificação das Experiências de Turismo de Natureza no Minho - 
Escalada na Serra D'Arga/Caminha 
Código do projeto | NORTE-06-3928-FEDER-000188 
Objetivo principal| Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral 
Região de intervenção | Norte 
Entidade beneficiária | Município de Caminha 

 

Data de aprovação | 28/01/2021 

Data de início | 04/01/2021 

Data de conclusão | 31/12/2022 

Custo total elegível | 60.130,84€ 

Apoio financeiro da União Europeia - FEDER | 51.111,21€ 

Apoio financeiro público nacional/regional | 9.019,63€ 

 

Objetivos | Este projeto âncora tem como objetivo contribuir para a classificação, a 
preservação, a certificação e a qualificação dos recursos patrimoniais em que assenta este 
produto turístico, tendo em vista a estruturação em rede da oferta turística. 

Assim, os objetivos do projeto âncora são: (i) classificação, a preservação e a valorização dos 
itinerários culturais e paisagísticos; (ii) melhorar a acessibilidade ao património cultural e 
paisagístico, material e imaterial, na região do Minho; (iii) organizar, promover e qualificar os 
itinerários culturais e paisagísticos no Minho; (iv) favorecer a integração do Minho em rotas e 
itinerários com relevância e notoriedade internacional, articulando e potenciando a oferta 
turística. 

 

Atividades | Este projeto integra um conjunto de intervenções da iniciativa municipal e de 
caráter eminentemente material, seja infraestruturas ou equipamentos, mas também de 
natureza imaterial, destinadas a contribuir efetivamente para a melhoria da experiência de visita 
no âmbito do Touring Cultural. 

 

Resultados esperados/atingidos | (i) estruturação, classificação e preservação dos itinerários 
culturais e paisagísticos presentes no Minho; (ii) reforço da oferta turística regional, 
nomeadamente do número e qualidade de rotas e redes turísticas assentes no património 
cultural, material e imaterial; (iii) intervenções em equipamentos de apoio ao funcionamento 
do Touring Cultural; (iv) aumento do número de visitantes na região; (v) aumento do número de 
dormidas na região; (vi) qualificação da oferta do Produto Turístico Aldeias de Portugal (Minho). 


