
Melhoria das Condições de Visitação nos 
Cinco Municípios do Parque Nacional da 
Peneda-Gerês – Município de Ponte da 
Barca

Designação do projeto | Melhoria das Condições de Visitação nos Cinco Municípios do 
Parque Nacional da Peneda-Gerês – Município de Ponte da Barca

Entidade Beneficiária | Município de Ponte da Barca

Data de Assinatura do Contrato de Financiamento| 10/07/2020

Data de início | 10/07/2020

Data de conclusão | 30/11/2022

Investimento Total | 151 485,13 EUR

Apoio Fundo Ambiental: 100 000,00 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | O projeto “Melhoria das condições de

visitação nos cinco municípios do Parque Nacional da Peneda-Gerês – MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA” terá subjacente

a criação de melhores  condições  de  visitação,  através  da implementação  de estruturas  e informação que visam

melhorar a qualidade e a mobilidade do acolhimento turístico e pedagógico, disponibilizando serviços complementares

e de apoio ao núcleo do Castelo e ao núcleo de Espigueiros, que permitam o planeamento das visitas, a transmissão e



a divulgação da informação relativa ao património construído, aos costumes, à cultura local e à preservação ambiental

do território. Será criada e executada sinalética dos percursos interiores e exteriores de toda a área indicada em

planta anexa. Relativamente ao espaço ambiental mais alargado já se encontram definidos os percursos e a sinalética

adequados à orientação dos visitantes. 

A Porta do Lindoso consubstancia uma área programada e equipada para a receção, o recreio e o lazer dos visitantes

do Parque Nacional da Peneda-Gerês, enquadrados por um sistema de informação e sensibilização ambiental que os

prepara para a exploração do território envolvente e localiza-se no Lindoso, no limite da área protegida, no concelho

de Ponte da Barca.

A presente intervenção será realizada numa das infraestruturas que integram a Porta de Lindoso, o Castelo de Lindoso,

que tal  como já antes  referido,  se  identifica como um equipamento dedicado ao acolhimento dos  visitantes  no

território do PNPG, desenvolvendo com estes uma abordagem que integra valores como a sensibilização ambiental e a

preservação dos valores naturais presentes no território. Deste modo, a implementação do projeto contribuirá para

realização dos objetivos da Porta de Lindoso, que se identificam com a promoção do conhecimento e sensibilização

para a conservação do património natural e geológico, com especial relevo para os habitats de conservação prioritária

e as espécies autóctones/endémicas representativas destes habitats. A operação contribuirá ainda para a valorização

do Programa de Educação Ambiental, que integra, entre outros, a realização de workshops, palestras, seminários e

percursos pedestres interpretados, alguns dos quais passarão a incidir sobre os percursos agora propostos. 

O projeto permitirá criar condições para que a comunidade e visitantes do PNPG possam conhecer os aspetos naturais

deste território, os apreendam, interpretem e desta forma adquiram uma maior consciencialização para a proteção e

conservação da natureza.


