
Designação  do  projeto | Plano  de  Valorização  da  Biosfera  2017  -  Desenvolvimento  de

Conteúdos para a Porta do Lindoso

Código do projeto | POSEUR-03-2215-FC-000072

Obje�vo principal | Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energé-ca

Região de intervenção |NUT III Minho-Lima

En�dade beneficiária |Município de Ponte da Barca

Data de aprovação | 17-08-2017    

Data de início | 02-01-2018

Data de conclusão | 31-12-2022

Custo total elegível | 297 911,40 EUR

Apoio financeiro da União Europeia |FC – 253 224,69 EUR

Apoio financeiro público nacional/regional | 44 686,71 EUR

Obje�vos,  a�vidades  e  resultados  esperados/a�ngidos | Esta  operação  assenta  a  sua

estratégia na interpretação de um conjunto de valores naturais com enfoque no entendimento

da biodiversidade, e dos sistemas de serviços ecológicos e na sua relação com a os restantes

valores naturais presentes nos sí-os classificados no concelho de Ponte da Barca u-lizando

ferramentas com capacidade para inovar a informação disponibilizada e deste modo renovar

as ações de sensibilização e educação ambiental de forma a garan-r público ao longo dos

anos. A operação promoverá e consubstanciará o Programa de Educação Ambiental da Porta

de Lindoso com a idealização, conceção e colocação de material exposi-vo i-nerante sobre a

Geologia do território da Reserva da Biosfera Gerês-Xurés,  no concelho de Ponte da Barca

(com especial relevo para o Museu do Quartzo e Porta de Lindoso) e sobre Geodiversidade e

Biodiversidade,  com  especial  enfoque  na  relação  direta  entre  as  espécies  presentes  em

determinados habitats e as litologias e recursos geológicos do território em questão. 

Resumo: Visa a promover o conhecimento e a sensibilização para a conservação do património

natural e geológico, com incidência prioritária junto dos jovens, em idade escolar. Para tal será

concebido e posto em prá-ca um Plano de Dinamização e Educação Ambiental, com recurso a

vários -pos de ações, com formatos e obje-vos diversificados, de modo a suscitar o interesse

pela descoberta e o usufruto responsável do território natural.


