
 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO PROJETO 

Código do projeto: 0758_CICLOSEND_SUR_6_E 

Designação da operação: “Red Transfronteriza de Ciclosenderos en 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 

Beneficiário Principal: Agencia de obra publica de Andalucia. 

Beneficiários do projeto: Consejeria de fomento, infraestructuras y ordenación del territorio, 

Junta de Andalucia Agencia Publica de Puerto de Andalucia, Consejeria de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Empresa publica para la gestion del turismo y del 

deporte de Andalusia, S.A., Associação para estudo e defesa do patrimonio natural e cultural 

do Concelho de Mértola, Câmara Municipal de Alcoutim, Câmara Municipal de Castro Marim, 

Diputacion provincial de Caceres, Diputacion de Badajoz e Diputacion de Huelva.  

Data de aprovação: 29/04/2021  

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 

Objetivos do projeto: 

 Melhorar a conexão territorial entre as regiões, potenciando e criando diferentes rotas 

ciclo peatonais, construindo o território como um contínuo, sem fronteiras, para o 



desenvolvimento de uma atividade turística responsável e respeitosa com o meio 

ambiente, mas também para facilitar uma mobilidade local sustentável; 

 Criar uma rede de ciclovias; 

 Criar um plano de ação a 2030 que incluirá um modelo de gestão conjunta, uma estratégia 

de promoção turística e ferramentas específicas para fomentar o tecido empresarial.  

 

Resultados do projeto: 

 CICLOSEND_SUR permitirá identificar uma rede de itinerários não motorizados como 

recursos ecoturísticos transfronteiriços, e irá propor um plano de ação para ampliar e 

melhorar as condições existentes. Desenvolver uma promoção da conservação, 

valorização e dinamização socioeconómica do território, envolvendo o setor empresarial 

nesta proposta de turismo sustentável; 

 Os principais envolvidos nesta iniciativa de promoção conjunta do destino turístico 

sustentável serão as administrações públicas e as PME locais; 

 Identificar e comunicar com o público-alvo destes novos destinos de turismo de bicicleta 

e percursos pedestres, através dos operadores turísticos e turistas de Portugal, Espanha, 

entre outros. 

 

Atividades a desenvolver pelo Município: 

 O Município devido ao seu posicionamento transfronteiriço, irá valorizar e cativar a 

aproximação das povoações portuguesas e espanholas; 

 A relação dos projetos em parceria permite potenciar os territórios com menos recursos, 

oferece às povoações residentes de ambos os países um conjunto de vantagens de 

variadas índoles: cultural, social, económico, natural, etc.; 

 As atividades a desenvolver com a operação permitirão diversificar e impulsionar a oferta 

de serviços no âmbito do turismo. Com a potenciação dos recursos endógenos da região 

e promoção de novos produtos direcionados para o utilizador de veículos não 

motorizados, pretende-se captar mais turistas nacionais e internacionais, e reduzir 

também a sazonalidade turística.    

 A construção da ciclovia permitirá o aumento da oferta de um turismo transfronteiriço 

sustentável, como também contribuirá para a melhoria das condições de deslocação dos 

cidadãos da região. 

 


