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Requalificação da Zona de Lazer do Açude da Ribeira de Ervedal da Beira

 CENTRO-07-2114-FEDER-000356 

Contribuir para a valorização e qualificação da experiência de visitação de Áreas Classificadas 
através da criação de condições físicas de apoio à visita, nomeadamente percursos pedonais, 
sinalética de orientação e informativa, estruturas sustentáveis de observação, informação, 
interpretação e de relação com a natureza; Reforçar a atratividade do concelho, e 
consequentemente da região, tornando-a num destino turístico de natureza de excelência, através 
da promoção dos espaços naturais protegidos, sensibilizando para os valores ecológicos de 
conservação e preservação.

NUT II - Região CENTRO; NUT III - Comunidade Intermunicipal - Região de Coimbra

Variação do número de visitantes nas áreas classificadas ( diferença entre o número 
de visitantes antes e após a intervenção) 

68 125,24 €

Rqualificação da zona de lazer do Açude da Ribeira, em Ervedal da Beira, através da criação de 
percursos pedonais, da possibilidade de atravessamento da linha de água, da criação de uma zona 
de estar/miradouro e de condições de estacionamento, para promover a conservação, proteção e 
promoção do património natural, enquanto instrumento de diferenciação e competitividade dos 
territórios designadamente através da sua valorização turística. 

Contribuir para a valorização, preservação, dinamização e qualificação do património natural e dos 
valores ambientais, recursos naturais e produtos endógenos associados às Áreas Classificadas. 
Aumentar o número de visitantes no concelho e, consequentemente na região, através da captação 
de novos públicos-alvo, tendo por base a criação de um novo e diferenciador produto turístico para 
a região.

Aumento do número esperado de visitantes a sítios de património cultural e natural e 
atrações beneficiários de apoio 

443 446,36 €

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Intervenções em Áreas Classificadas 
Intervenções em áreas associadas à conservação de recursos naturais 
Área classificada abrangida por intervenções 

17/02/2022

08/09/2020

441 554,26 €

375 321,12 €

0,00 €

31/12/2022


