Designação do projeto | Fronteira Esquecida Limia-Lima (Acrónimo: Fronteira Esquecida)
Código do projeto | 0538_FRONTEIRA_ESQUECIDA_1_E
Eixo | 3 – Crescimento sustentável através da cooperação transfronteiriça para a prevenção de
riscos e a melhoria da gestão dos recursos naturais.
Objetivo temático | 6 – Conservar e proteger o meio ambiente e promover a eficiência dos
recursos.
Prioridade de investimento | 6C – Conservação, proteção, fomento e desenvolvimento do
património natural e cultural.
Objetivo específico | Proteger e valorizar o património cultural e natural, como suporte de
base económica da região transfronteiriça.
Categorias de intervenção | 091 – Desenvolvimento e promoção do potencial turístico dos
espaços naturais.
Objetivos do projeto | Potenciar os recursos naturais e culturais do rio Limia-Lima e a sua
envolvente, e com base nele criar e desenvolver uma estrutura de gestão e promoção
conjunta que realce o aproveitamento turístico da zona.
Desenvolver, em conjunto, uma série de atividades (de carácter tanto físico como através das
novas tecnologias) que relancem o espaço do rio Limia-Lima como um Geo-destino turístico de
qualidade e sustentável, através da cooperação direta com os diferentes atores relevantes no
âmbito turístico, natural e cultural de ambos os lados da fronteira.
Região de intervenção | Área envolvente do rio Limia-Lima (ambos os lados da fronteira)
Entidades beneficiárias | Deputación de Ourense; Xunta de Galicia – Património Natural;
Confederação Hidrográfica Miño-Sil; Municípios de Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte
de Lima, Viana do Castelo e CIM Alto Minho.
Data de aprovação | 28/03/2019
Data de início | 01/07/2019 Data de conclusão | 31/12/2021
Custo total elegível | 1.609.632,16€ (sendo a CIM Alto Minho um dos parceiros do projeto
com um investimento de 39.120,00€)
Apoio financeiro da União Europeia | INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) - FEDER (75%)
– 1.207.224,12€
Fundos Próprios | 401.408,04€

Este projeto, através do desenvolvimento de ações de identificação, habilitação e valorização
do património natural e cultural do espaço envolvente do rio Limia-Lima, pretende revitalizar e
revalorizar a área, tornando-a mais atrativa tanto para os residentes como para os
visitantes/turistas.
A criação de uma rede conjunta de gestão e promoção da área através da cooperação
transfronteiriça permitirá unir esforços e gerar uma série de sinergias que relancem o espaço
envolvente ao rio Limia-Lima como um destino de qualidade e sustentável, através de um
enfoque inovador, no qual as novas tecnologias terão um papel essencial.
Este projeto engloba uma série de atividades que vão ser desenvolvidas e promovidas em
conjunto e tendo sempre o Rio Lima como elemento agregador, as quais, passam, entre
outras, pela catalogação e recuperação do património natural e cultural do rio Limia-Lima; e
pela criação da rede turística rio Limia-Lima, que terá como tarefas a gestão conjunta e
promoção de recursos e itinerários do rio Limia-Lima.

