
 
 

  

 

Projetos Âncora 

Eixos Projetos Montante 
Global 

Montante 
PROVERE 

Promotor Descrição 

Centro Da 
Água 

 Aquanatur  Palace  869.070,00€ 739.000,00€ Município de 
Chaves 
 

Este projeto pretende criar, desenvolver e instalar 
um elemento simbólico representativo de todo o 
Alto Tâmega como sendo o território da água. 
Pretende-se que seja um elemento único, de 
grande potencial aglutinador e simbologia, que 
passe a ser um elemento diferenciador de 
promoção de todo o território. Nesse sentido será 
um elemento marcante de grande poder figurativo 
e arquitetónico e extremamente inovador em 
termos tecnológicos, capaz de, num espaço de 
grande atratividade ser capaz de recriar todo o 
potencial do ativo água nas suas diversas 
vertentes, tratando-se de um espaço físico onde 
os visitantes poderão ver e sentir todo o efeito das 
águas em todas as suas componentes. 
Incentivo a atividades turísticas  
Inovação social e tecnológica  

Requalificação 
dos Ativos 
Termais 

Fontes termais de 
Chaves e Sigirei 

130.000,00€ 110.500,00€ Município de 
Chaves  

Qualificação e Dinamização de polos rurais  

Águas do Cardal 175.000,00€ 148.750,00€ Município de Vila 
Pouca de Aguiar  

Incentivo a atividades turísticas, e de 
desenvolvimento de produtos tradicionais de 
qualidade, bem como de certificação de mais um 
ativo 

Valorização 
dos Cursos de 
Água 

- Ribeira da Fraga 50.000,00€ 
 

42.500,00€ 
 

Município de 
Valpaços  
 

Qualificação e Dinamização de centros rurais com 
potencial de atratividade e que interessa 
preservar. 
Incentivo a atividades turísticas 
 

- Ponte Romana em 
Pedras Salgadas 

50.000,00€ 42.500,00€ Município de Vila 
Pouca de Aguiar  

Qualificação e Dinamização de polos patrimoniais 
relacionados com a água 
Incentivo a atividades turísticas 
 
 

- Centro Aquícola 
da Truta Fário 

200.000,00€ 170.000,00€ Município de 
Montalegre 

Dinamização de um projeto com reflexos em todo 
o território 
Incentivo a atividades turísticas  
Valorização de sistemas turísticos  

Rede Lúdica da 
Água 
 

- Praia Fluvial do 
Rio Torto; 

75.000,00€ 
 

63.750,00€ Município de 
Valpaços  

Qualificação e Dinamização de polos de 
atratividade e conectividade com o tema 
Aquanatur situados em espaço rural 
Incentivo a atividades turísticas 

- Pista de Pesca do 
Rio Tâmega 

130.000,00€ 110.500,00€ Município de 
Chaves  

Incentivo a atividades turísticas 
 
 

- Percursos do Rio 
Rabaçal 

475.000,00€ 403.750,00€ Município de 
Valpaços  

Qualificação e Dinamização de um polo rural de 
grande interesse ambiental 
Incentivo a atividades turísticas 
 

- Centro Turístico 
da Barragem do 
Alto Rabagão 

235.000,00€ 199.750,00€ Município de 
Montalegre  

Qualificação e Dinamização de centro rural de 
grande impacto 
Incentivo a atividades turísticas 
 

- Praia do Rio Beça 
 
 

282.353,00€ 240.000,00€ Município de Ribeira 
de Pena 

Qualificação e Dinamização de polos de 
atratividade e conectividade com o tema 
Aquanatur situados em espaço rural 
Incentivo a atividades turísticas 



 
 

  

Eixos Projetos Montante 
Global 

Montante 
PROVERE 

Promotor Descrição 

Observação 
Ambiental 

- Centro de 
Observação da 
Mecânica da Água-  
Borralha; 

200.000,00€ 
 
 

170.000,00€ 
 

Município de 
Montalegre  
 

Qualificação e Dinamização de centros Rurais 
localizado numa aldeia emblemática 
Incentivo a atividades turísticas 
Valorização de sistemas turísticos 

- Centro de 
Observação da 
Natureza do 
Barroso  

317.647,00€ 270.000,00€ 
 

Município de Boticas  Qualificação e Dinamização de centros Rurais  
Incentivo a atividades turísticas 
Valorização de sistemas turísticos 

- Eco Parque da 
Lagoa do Alvão 
 

304.412,00€ 258.750,00€ Município de Vila 
Pouca de Aguiar  

Qualificação ambiental de um polo em meio rural 
Incentivo a atividades turísticas 
Valorização de sistemas turísticos  

Promoção do 
Território da 
água  

-“AGUA uma 
Experiência 
Cultural” 

200.000,00€  
 

170.000,00€  
 

CIMAT 
 
 

Iniciativa conjunta de promoção  

- Alto Tâmega – 
destino Termal  

323.000,00€ 274.550,00€  CIMAT Iniciativa conjunta de promoção 

 - Plano de 
Sinalética – 
AQUANATUR  

100.000,00€ 85.000,00€ CIMAT Iniciativa conjunta de promoção 

- Portal do Alto 
Tâmega  

300.000,00€ 255.000,00€ ADRAT Promoção conjunta, apoio técnico, promoção 
conjunta de produtos e serviços locais  

Assistência 
Técnica 

Gestão e 
Acompanhamento 
da EEC PROVERE 
AQUANATUR  

388.000,00€ 329.800,00€ ADRAT  

  4.804.482,00 4.084.100,00   

 


