
 

 

Designação do projeto - Valorização dos Caminhos de Santiago – Caminho Português da 

Costa 

Código do projeto - Norte-04-2114-FEDER-000138 

Objetivo principal - Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética 

Região de intervenção - Norte 

Entidades beneficiárias 
Coordenador Município de Viana do Castelo; cobeneficiário 1 Município de Caminha; cobeneficiário 2 Município de 
Esposende; cobeneficiário 3 Município da Maia; cobeneficiário 4 Município de Matosinhos; cobeneficiário 5 
Município do Porto; cobeneficiário 6 Município de Póvoa de Varzim; cobeneficiário 7 Município de Valença; 
cobeneficiário 8 Município de Vila do Conde; cobeneficiário 9 Município de Vila Nova de Cerveira 
 

Data de aprovação - 26/08/2016 
Data de início – 28/10/2015  
Data de conclusão - 30/04/2019 
Custo total elegível – 1. 692 939,83€ 
Apoio financeiro da União Europeia - FEDER – 1.438 998,86€  
Apoio financeiro público nacional/regional – 253.940,97€ 

 
Objetivo  

Qualificar os ativos histórico-culturais públicos com vocação turistica, contribuindo para o enriquecimento da oferta 

turística regional e para o desenvolvimento do “turismo cultural”, potenciando a atração de turistas nacionais e 

estrangeiros de proveniências muito diversificadas, aumentando, assim, a sustentabilidade, a médio e longo prazo, 

de uma tipologia de turismo, que manifesta indicadores robustos de crescimento.  

 

Atividades  

A presente Operação traduzirá numa notável melhoria das condições oferecidas pelo Caminho Português da Costa e 

irá refletir-se de uma forma muito positiva sobre a opinião que os peregrinos têm deste itinerário.  

O Plano de Comunicação além de prever ações de comunicação de massas prevê a utilização das novas formas de 

comunicação através das redes sociais e dos novos “fazedores de opinião” que são os “bloggers”.  

O conjunto transversal de Equipamento de Sinalética, visam dar uma imagem uniforme, normalizada e fluente da 

sinalização em todo o percurso do Caminho Português da Costa.  

O conjunto ações designadas “Sons do Caminho”, pretendem ser mais do que uma designação, um conceito. 

Peregrinar é sentir e fruir o espaço em todo os eu esplendor. Os “Sons do Caminho” querem construir uma rede de 

eventos que animem, que deem notícia, que promovam a integração do caminheiro com o autóctone.  

As ações de recuperação e valorização de sítios e outro patrimonial cultural, possibilitaram a fruição do valor em 

causa, quer pela recuperação e/ou salvaguarda, quer pela sua interpretação e a criação, recuperação ou 

apetrechamento de infraestruturas e equipamentos que permitem tornar o Caminho mais atrativo e utilizável, 

visando contribuir para uma consolidação do património comum que é o Caminho Português da Costa. 

 

Resultados esperados/atingidos 

A execução deste projeto terá consequências extremamente positivas no desenvolvimento do Caminho Português da 

Costa e gerará condições de uma maior interoperabilidade entre as diversas etapas do Caminho entre as cidades do 

Porto e de Valença. De igual modo, criará condições para que os diversos municípios envolvidos nesta rede 

estabelecessem mais fortes laços de cooperação, com claros benefícios no que diz respeito à promoção, ao estudo, 

à preservação e valorização deste património imaterial, enquanto produto turístico diferenciado e de excelência.  

 

http://www.caminhoportuguesdacosta.com/pt 
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