
 
 
 
 

Designação do projeto | Percursos de Birdwatching no Vale do Tua  

Código do projeto | NORTE-04-2114-FEDER-000491 

Objetivo principal| Conservação, Proteção, Promoção e Desenvolvimento do Património 

Natural e Cultural 

Região de intervenção | Vale do Tua 

Entidade beneficiária | AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO VALE DO TUA - 

ASSOCIAÇÃO ADRVT  
 

 

Data de aprovação | 16-12-2019 
Data de início | 28-08-2020  
Data de conclusão | 27 - 08 -2022 
Custo total elegível | 164.820,00€ 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 140,097,00 € 

 
 

Descrição do Projeto: 

• Implementar Percursos de Birdwatching dotados com sinalética, 
informação e estruturas de observação das aves; 
Estes Percursos encontram-se articulados com as Portas de Entrada 
do PNRVT, e são essencialmente de cariz rodoviário, tendo 
associados pequenos trilhos pedestres devidamente dotados de 
sinalética, estruturas de observação e de relação com a natureza e 
de suportes de informação, destinados a permitir a adequada 
orientação e informação de diferentes tipos de turistas. 
 

• Criar condições de suporte à visitação informada e ambientalmente 
consciente, através de ações de sensibilização de guias de 
observação das aves e desenvolvendo materiais comunicacionais e 
guias ornitológicos especializados, de modo a alertar e informar os 
agentes relevantes ligados à atividade turística no território para o 
potencial ornitológico existente e para a importância de preservar 
as espécies de avifauna ocorrentes no Vale do Tua; 
Estes Guias ornitológicos são produzidos essencialmente para 
facilitar a visitação autónoma e elaborados para cada um destes 



 
 
 

percursos, salientando os pontos de maior importância e 
destacando as espécies cuja observação é mais provável. 

• Desenvolver ações de marketing territorial, através da comunicação 
e disseminação do projeto, suas ações e resultados, junto de 
públicos-alvo específicos e cujas preferências se insiram no 
segmento do turismo de natureza e ornitológico. 
Assim, a ação de sensibilização de guias de observação de aves 
deverá ser orientada para diferentes operadores da região, onde se 
incluem colaboradores de municípios ou de entidades de 
alojamento, de restauração ou de animação turística. 
 

Resultados Esperados: 

 
• Aumento do número esperado de visitantes a sítios de património 

cultural e natural e a atrações que beneficiem de apoio; 

• Intervenções em Áreas Classificadas; 

• Intervenções em áreas associadas à conservação de recursos 

naturais; 

• Variação do número de visitantes nas áreas classificadas (diferença 

entre o número de visitantes antes e após a intervenção). 

 

 


