
 

Designação do Projeto| PATRIMÓNIO NATURAL 

Código do Projeto| NORTE-04-2114-FEDER-000398 

Objetivo Principal| Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética 

Região de Intervenção| Norte 

Entidade Beneficiária| Município de Vila Real 
 

Data de Aprovação|20-07-2017 

Data de Início|29-11-2016 

Data de Conclusão|29-07-2019 

Custo Total Elegível|€249.212,24€ 
 

Apoio Financeiro da União Europeia| FEDER - € 211.830,40 
       

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional| CMVR - €37.381,84 
                                                                      
 

Objetivos, Atividades e Resultados Esperados/Atingidos 

Objetivos| Em termos de objetivos da Operação, podemos salientar que o Município de Vila Real pretende 3 

desideratos: 

a) Promover a requalificação e naturalização do Rio Corgo, criando as condições para a promoção da 

biodiversidade; 

b) Valorizar e Competir - Desenvolver a capacidade de atração ecoturística do Parque do Corgo, através da 

formalização de novos polos de interesse para a sua visitação, baseadas no património natural; 

c) Criar novos motivos de atração para o Parque do Corgo, através da dinamização de atividades culturais 

coerentes com os valores de preservação da natureza e da sua divulgação. 
 

Atividades |A “Valorização Ecológica do Corgo – Turismo de Natureza em Vila Real” é uma operação que visa 

promover e valorizar o património natural de um dos espaços naturais de Vila Real, que se constitui como o 

principal espaço verde e de lazer da cidade, designado Parque Corgo. 

As Ações/Projetos desenvolvidos no âmbito da VEC foram as seguintes: - Projeto I - Requalificação natural 

do Corgo – requalificação infraestrutural de determinadas zonas do rio, de forma a poder garantir a 

manutenção da sua função natural e a viabilização de um corredor ecológico de ligação entre as áreas da Rede 

Natura 2000 do município (Sítio Alvão-Marão - PT, valorizando a Flora e Fauna locais; 

 - Projeto II – Visita Guiada ao Corgo – criação de Exposição, na qual é mostrada a origem do Corgo como 

integrante da rede fluvial duriense, a evolução geomorfológica e biológica associada ao mesmo e, por último, 

a integração com a história da cidade de Vila Real. Desenvolveu-se uma App que permite uma visita virtual ao 

Parque onde o visitante interage com este ecossistema ripícola  

 - Projeto II – Utilização Cultural e Artística do Corgo – visou a utilização do espaço do Parque Corgo para 

novas tendências eminentemente artísticas e formativas, em consonância e respeito pelo espaço natural, 

nomeadamente através da implementação do Projeto “Arte no Parque”. 

 - Ação Comunicação e Divulgação que compreendeu as ações de promoção e divulgação de toda a Operação 

suportadas por um Plano de Comunicação previamente definido. 
 

Resultados| Indicadores de Realização: Aumento do número esperado de visitantes a sítios de património 

cultural e natural apoiados (visitantes/ano): 4.442 e Intervenções em áreas associadas à conservação de 

recursos naturais (nº): 1; 

Indicadores de Resultado: Área Classificada abrangida por intervenções (Hectares): 10 e Variação do número 

de visitantes nas áreas classificadas (diferença entre o número de visitantes antes e após a intervenção) 

(Nº):3.567 

 

 

 

 

 
 


