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Designação da Operação 
Mata de Vilar: turismo Verde e Acessível das Terras do Vale do Sousa 
 
Código do projeto 
PDR2020-10.2.1.6-FEADER-070613 
 
Objetivo principal 
Dinamizar os territórios rurais 
 
Região de intervenção: 
Lousada (NUT III) 
 
Entidade beneficiária 
Município de Lousada 
 
Data de Aprovação: 01/11/2021 
Data de início: 14/05/2021 
Data de conclusão: 17/11/2023 
Custo total elegível: 163 336,44€ 
Apoio Financeiro da União Europeia: FEADER – 111 068,72€ 
Comparticipação Nacional – 19 600,41€ 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 
Com este projeto objetiva-se globalmente a requalificação da Mata de Vilar com vista à fruição turística acessível, ao acolhimento e informação de visitantes e à 
educação ambiental, promovendo o uso eficiente dos recursos presentes e a otimização turística das valências culturais e ambientais, dotando-as de 
infraestruturas, investimentos e apetrechamentos necessários e a sua integração em circuito sólido no turismo regional e desenvolvimento rural. Em concreto, 
pretende-se a prossecução dos seguintes objetivos específicos: (1) requalificação da Mata de Vilar com vista à fruição turística Verde e Acessível, ao acolhimento 
e informação de visitantes e à educação ambiental, promovendo o uso eficiente dos recursos presentes e a otimização turística das valências culturais e 
ambientais, dotando-a das infraestruturas e apetrechamentos necessários; (2) promover a integração do turismo em espaço natural com o turismo de âmbito 
cultural; (3) desenvolver um plano de marketing territorial integrado, capaz de agregar novos e diferenciados públicos, capacitando-os sobre o relevante 
património regional; (4) dinamizar um programa inovador, integrado e coerente, que promova a cultura turístico-científica acessível e verde da Mata de Vilar e da 
região e dissemine as boas práticas em turismo de natureza.  
No sentido de prosseguir a valorização e visitação da Mata de Vilar, propõe-se um conjunto de medidas de reabilitação e promoção da mesma, através de três 
grandes eixos, “Qualificar”, “Afirmar “ e “Promover o Futuro das Terras do Sousa”. O projeto “Mata de Vilar: turismo Verde e Acessível das Terras do Vale do 
Sousa” compreende as seguintes medidas e ações: Medida 1 - QUALIFICAR: Proteção e utilização eficiente dos recursos; a presente medida pretende fazer 
cumprir o disposto de que o investimento visa proteger e melhorar a eficiência energética na utilização dos recursos, nomeadamente a construção de pórtico e 
receção à Mata de Vilar e a colocação de access points e postos de carregamento como estruturas de apoio à visitação e de monitorização ambiental. Medida 
2 - AFIRMAR: Capitalizar o valor histórico, ambiental, económico e social da Mata; a presente medida promove, preserva e conserva os elementos patrimoniais 
e ambientais florestais da Mata de Vilar e em clara articulação com o rio Sousa cumprindo o objetivo estratégico de “Qualificar e afirmar o território” da EDL do 
DLBC Rural | Terras de Sousa 2020, nomeadamente a preservação e manutenção dos caleiros históricos, a refuncionalização acessível dos trilhos e a animação 
turística ambiental e sociocultural. Medida 3 - PROMOVER O FUTURO DAS TERRAS DO SOUSA, promovendo a projeção nacional e internacional deste 
importante ativo regional. 
 

 


