
 

 

 

 

 

 

Código do projeto: 0462_FORTOURS_II_5_E 

Designação da operação: "FORTours II: Fortificaciones de Frontera: fomento del turismo 

cultural transfronterizo 

Área de Cooperação: 5 - ALENTEJO - ALGARVE- ANDALUCIA 

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: Ayuntamiento de Aracena. 

Beneficiários do projeto:  

Dirección General de Bienes Culturales y Museos - Secretaría General de Cultura - Consejería 

de Cultura - Junta de Andalucía, Município de Alcoutim, Município de Castro Marim e 

Município de Serpa. 

 

Data de aprovação: 28/03/2019 

Data de início: 01/10/2018 

Data de conclusão: 31/12/2021 

Custo total elegível: 107.010,00€ 

Apoio financeiro da União Europeia - FEDER: 80.257,50€ 

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

Objetivos do projeto: 

→ Criação de um itinerário cultural transfronteiriço do conjunto de fortificações de defesa da 

fronteira; 



→ Sinalização do itinerário cultural e valorização através de conteúdos de divulgação do 

turismo cultural; 

→ Geolocalização e implementação TIC dos recursos culturais; 

→ Organização de visitas, conceção e produção de material de divulgação; 

→ Valorização, conservação e restauração do património histórico defensivo para adaptação 

à sua visita pública; 

→ Equipamentos dos centros de receção dos visitantes para atrair fluxos turísticos; 

→ Organização de eventos da agenda cultural transfronteiriça; 

→ Plano de comunicação. 

 

Resultados do projeto: 

→ Conformação de uma rede transfronteiriça de recursos culturais como fator de 

desenvolvimento económico; 

→ Aumento dos fluxos turísticos em virtude da valorização do roteiro cultural e programação 

de eventos culturais; 

→ Promoção de novas tecnologias para a promoção do turismo cultural; 

→ Conservação, restauração e valorização do património histórico defensivo e adaptação à 

sua visita pública; 

→ Dinamização e intercâmbio cultural. 

 

Ações a desenvolver pelo Município: 

 Posto de informação de eventos e património de Alcoutim; 

 Sinalética turística-cultural da vila de Alcoutim; 

 Expositores de mercado; 

 Promoção turística dos recursos culturais do território. 

 


