
 

 

Código do projeto: 0758_CICLOSEND_SUR_6_E 

Designação da operação: "RED TRANSFRONTRIZA DE CICLOSENDEROS EM EL ALGARVE-

ALENTEJO-ANDALUCIA-EXTREMADURA 

Área de Cooperação: 6 -PLURIRREGIONAL 

Eixo:  

3 - Crescimento sustentável através da cooperação transfronteiriça para a prevenção de riscos 

e melhor gestão dos recursos naturais. 

Objetivo temático: 6 - Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos. 

Prioridade de investimento: 6C – Conservação, proteção, fomento e desenvolvimento do 

património natural e cultural. 

 

PARCERIA 

Beneficiario Principal: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. 

 

Beneficiários do projeto:  

Consejería de Fomento, infraestructuras y Ordenación del Territorio (Junta de Andalucía); 

Agencia pública de Puertos de Andalucía (Junta de Andalucía); Consejería de Agricultura, 

Ganadaría, Pesca y Desarrollo Sustenible; Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del 

Deporte de Andalucía, SA; Associação para o Estudo e Defesa do Património Natural e Cultural 

do Concelho de Mértola (ADPM); Município de Alcoutim; Município de Castro Marim; 

Diputación Provincial de Cáceres;  Diputación Provincial de Badajoz e Diputación Provincial de 

Huelva. 

 

Data de aprovação: 25/03/2021 

Data de início: 01/01/2020 

Data de conclusão: 31/12/2022 

Custo total elegível: 251.000,00€ 

Apoio financeiro da União Europeia - FEDER: 188.250,00€ 

 
Breve descrição - objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 



Objetivos do projeto: 

O projeto visa melhorar a ligação territorial entre as regiões, potenciando e criando diferentes 

rotas cicláveis e pedonais, tratando o território como um contínuo, sem fronteiras, para o 

desenvolvimento de uma atividade turística responsável e preservadora do meio ambiente, 

mas também para facilitar a mobilidade local sustentável. 

Algumas das ações mais importantes serão realizadas para criar uma rede de rotas cicláveis e 

pedonais, mas também elaborar um Plano de Ação para 2030, criar um modelo de gestão 

conjunta, uma estratégia de promoção turística e ferramentas específicas para promover o 

empreendedorismo empresarial. 

 

Resultados do projeto: 

Permitirá identificar uma rede de itinerários não motorizados como recursos de ecoturismo e 

a criação de um plano de ação para a sua extensão e melhoria. Isto promoverá a conservação, 

valorização e revitalização socioeconómica do território, envolvendo o tecido empresarial 

nesta proposta de turismo sustentável. 

Os destinatários são as administrações públicas e as PME locais, como as principais entidades 

envolvidas nesta promoção conjunta no âmbito da cooperação como destino turístico 

sustentável. Também serão destinatários operadores turísticos, turistas (Portugal, Espanha e 

outros Estados da UE) que poderão optar por novos destinos turísticos na vertente de 

cicloturismo ou caminhadas. 

 

Ações a desenvolver pelo Município: 

 Rota de arte na paisagem constituída por estátuas gigantes - “Gigantes do Guadiana”; 

 Plano de comunicação “Gigantes do Guadiana”. 

 
 


