Designação do projeto | Naturminho II
FEDER-000025
Código do projeto |NORTE-06-3928-FEDER
Objetivo principal Num território
rio com grande diversidade de experiências turísticas relacionadas com a Natureza, onde mais de
200 agências de animação turística
stica tornam viáveis
vi
ofertas estruturadas, o Naturminho II irá apoiar trêês novas rotas de Cycling &
Walking e uma quarta rota já homologada, articulando-as
artic
com os Portuguese Trails, do Turismo de Portugal
Portugal.
Região de intervenção |Nut´s III Cávado,
vado, Ave e Alto Minho
C
e ADERE Peneda e Gerês.
Entidades beneficiárias |CIM Alto Minho, CIM Ave, CIM Cávado

Data de aprovação | 31/01/2019
Data de início | 01/10/2018
Data de conclusão | 30/09/2021
Custo total elegível | 588 190.92 €
Apoio financeiro da União
o Europeia | 499 962.28 € FEDER (85%)
Apoio financeiro público
blico nacional/regional |-88 228.64€

O Naturminho II será um projeto muito focado no desenvolvimento de ações imateriais
tendentes à resolução
o de problemas identificados no âmbito da primeira iniciativa, muito
assente na lógica da estruturação do produto/subprodutos
produto/
e na qualificação e promoção de
equipamentos de excelência ambiental
biental para consolidar e gerar inovação na atual oferta de
Turismo de Natureza. Considera-se
se prioritário
priorit
e estratégico para o turismo de natureza no
Minho, focar a atenção na valorização,
o, estruturação
estrutura
e promoção de produtos turísticos
ajustados às caraterísticas e atributos diferenciadores do território,
territ
numa abordagem que
promova a identidade turística
stica do Minho.
Minho Visando ainda o alinhamento do Naturminho II com
a estratégia nacional de estruturação
o e de promoção
promo
do turismo de natureza em Portugal, sob
orientação
o da tutela, o Turismo de Portugal, na visão
vis que definiu através do projeto
estruturante “Portuguese Trails” a presente operação
opera
consagra como objetivo operacional a
implementação e valorização
o de um conjunto de
d grandes rotas, que serão intervencionadas
como “rotas-âncora” para a organizar e conectar as ofertas existentes, projetando-as
projetando para
serem os itinerários/rotas de excelência
ncia para visitar, descobrir e experienciar o Minho, na
medida em que proporcionarão o contacto com os principais recursos e atrações do território
e a sua ligação com os serviços
os e atividades de apoio.

