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#GreenwaysHeritage  

Greenways HERITAGE  

 O projeto Greenways 

HERITAGE tem por objetivo 

promover as Ecopistas e o 

Património UNESCO 

greenways and the UNESCO 

O conteúdo desta brochura representa apenas a visão do autor/autora e é da sua exclusive responsabilidade; não se pode 

considerar que reflete a visão da Comissão Europeia e / ou a Agência Executiva para as Pequenas e Média Empresas ou 

de qualquer outro órgão da União Europeia. A Comissão Europeia e a Agência não aceitam qualquer responsabilidade pelo 

uso que possa ser feito da informação que contém. 

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme


 

 

 

  

O objetivo deste projeto é o 

desenvolvimento e a diversificação 

da oferta turística europeia, através 

da criação de um novo produto de 

turismo, combinando UNESCO + 

ECOVIAS, como destinos comuns.  

 

Um enfâse particular no uso de 

tecnologias relacionadas com as 

Indústrias Culturais e Criativas (ICC), 

ligando-as com as ECOVIAS e os Sítios 

UNESCO, está previsto para melhor 

informar os visitantes e melhorar a 

sua experiência. 

UM PRODUTOS TURÍSTICO QUE 
COMBINE ECOVIAS E SÍTIOS UNESCO  



  

 
 PRODUTO TURÍSTICO 

 

 Desenvolver novos produtos turísticos ligados a sítios UNESCO e a Ecopistas e 

Ecovias com património na Europa que acrescenta valor e aumenta a atratividade 

de ambos os recursos.  

 Melhorar a competitividade das PME’s em torno dos sítios UNESCO e das ecopista 

e Ecovias  e reforçar a cooperação público-privada. 

 

 INFORMAÇÃO, CONHECIMENTO E EXPERIENCIA NAS INDÚSTRIAS  CULTURAIS E 
CRIATIVAS (ICC) 
 Promover o uso de tecnologias aplicadas aos sítios UNESCO e às Ecovias vizinhas. 

 Estabelecer um web-SIG multiplataforma  com informação útil sobre o 

património cultural UNESCO e as Ecovias com ele relacionadas, capaz de correr 

em qualquer aparelho e usando as mais recentes tecnologias de web-SIG. 

 Desenvolver uma ação inovadora de reinterpretação do património usando 

sistemas de realidade aumentada: A experiência de realidade virtual 360º 

UNESCO & Ecovias.  

 Produzir um guias para as boas práticas na aplicação de novas tecnologias nos 

sítios culturais UNESCO e nas Ecovias.  

  

 PROMOÇÃO & COMUNICAÇÃO: 
 
 Atrair mais turistas e gerar um impacto económico positivo nos territórios que têm 

ao mesmo tempo Ecovias  e património UNESCO e em particular nas PME’s 

localizadas nas suas imediações. 

 Atingir um máximo de produção internacional do projeto, das Ecovias e dos sítio 

UNESCO enquanto destinos comuns.  

PRINCIPAIS OBJECTIVOS DO PROJETO GREENWAYS HERITAGE 



  

 

 

  

 

OBJETIVO: 

 
 Promover o património 

UNESCO e outros bens 
culturais na proximidade de 
Ecovias como uma parte 
essencial dessas Ecovias. 

 Promover a associação destes 
dois valiosos recursos 
enquanto destino comum.  

 

ABERTA: 
 

Pode ser assinada por vários 
tipos de entidades numa base 
voluntária e tomando em linha 
de conta as possibilidades de 
ação dos diferentes tipos de 
organizações: 
 Locais, regionais, nacionais e 

autoridades Europeias. 
 Autoridades de gestão de 

Ecovias e autoridades de 
gestão de caminhos de ferro, 
canais e caminhos florestais. 

 Autoridades UNESCO. 
 O setor privado e as ONGs. 

Ecovias e Património UNESCO na Europa: o 
alto potencial da sua promoção conjunta. 

 
As Ecovias são um destino muito apelativo para 
turistas ativos que usam transportes não 
motorizados como forma principal de explorar 
novos territórios urbanos ou rurais. Especialmente 
para os últimos as Ecovias têm um papel muito 
importante no desenvolvimento económico local.  
Hoje, estes itinerários sustentáveis expandem-se 
paulatinamente por todo o continente europeu.  
 
Eles são, em dúvida, bens culturais, históricos e 
naturais com uma grande atratividade. A futura 
conversão de ferrovias abandonadas em Ecopistas, 
representa um grande potencial de crescimento, 
para não mencionar as Ecovias baseadas em 
caminhos de sirga, junto a canais, e explorando o 
património europeu de engenharia hidráulica.  
 
O Turismo Cultural ligado aos sítios UNESCO é 
considerado um fator chave para o turismo da EU. 
Muitas Ecovias têm património UNESCO na 
proximidade, apesar de até agora não tenha havido 
um esforço conjunto que beneficie estes dois 
importantes recursos culturais.  
 
Assim, a riqueza e apelo dos sítios UNESCO e das 
Ecovias como destinos separados pode ser 
multiplicado se os destinos fossem combinados. Os 
dois bens refletem a história da Europa, uma 
identidade comum e são uma oportunidade para 
atingir um segmento mais largo de turistas. 



 

  

1. VISIBILIDADE E PROMOÇÃO CONJUNTA 

 

2. CONEXÃO FÍSICA  
 

3. CRIAÇÃO DE NOVOS PORDUTOS TURÍSTICOS 
 
4. MELHOR INFORMAÇÃO PELO USO DE NOVAS 

TECNLOGIAS E ICC 
 

5. ENVOLVIMENTO DE PME’S LOCAIS 
 

6. PARCERIAS DE GOVERNANÇA  
 

7. TOMADA DE CONSCIÊNCIA 
 
8. PROMOÇÃO TURÍSTICA 
 

9. AÇÕES INOVADORAS 
 

10. MEDIÇÃO DO IMPACTO DO TURISMO 
UNESCO + ECOVIAS. 

 

A DECLARAÇÃO DE GUIMARÃES  
É baseada nos seguintes 10 pontos chave que cobrem uma série de ações e atividades que 
consideramos essenciais para atingir um promoção conjunta mais eficiente.  

 

 



 

 

 

 European Greenways Association (coordenador) (nível Europeu) 

www.aevv-egwa.org 

 Latvijas Zalo Celu Asociācija (Latvian Greenways Association) 

(Letónia) www. greenways.lv  

 Fundación de los Ferrocarriles Españoles (Espanha) 

www.viasverdes.com  

 Stad Mechelen (Bélgica) www.visit.mechelen.be 

 Universita Degli Studi di Milano (Itália) www.unimi.it  

 Turismo Vivencial SL (Espanha) (PME)  www.turismovivencial.com  

 Comunidade Intermunicipal do Ave (Portugal) www.cim-ave.pt  

 Provincie Antwerpen (Bélgica) www.provincieantwerpen.be  

 

O projeto é cofinanciado a 75% pelo 
Programa COSME da União Europeia 
que procura, entre outros objetivos, 
impulsionar o crescimento económico 
na Europa ao melhorar a 
competitividade das pequenas e médias 
empresas.  
Tem um orçamento total de cerca de 
400,000 e uma duração de 18 meses. De 
1 de Maio de 2018 a 31 de Outubro de 
2019. 

8 parceiros da Espanha, Itália, Bélgica, 
Letónia e Portugal estão a implementar o 
projeto, coordenado pela European 
Greenways Association, que tem uma 
dimensão europeia. 
 
1 PME especializada em turismo de 
experiências faz parte do consórcio de modo 
a facilitar o marketing dos produtos 
desenvolvidos durante o projeto. 
 

A European Greenways Association (EGWA) é uma associação europeia sem fins 

lucrativos que foi criada em 1998, em Namur (Bélgica), com o objetivo de encorajar 

a criação e promoção de Ecovias na Europa. Ela junta mais de 50 organizações de 

16 países europeus, envolvidas no desenvolvimento de Ecovias. Desde 2009 que o 

secretariado geral  e a direção executiva se encontram sediados em Madrid, na 

sede da Fundação Ferroviária Espanhola. www.aevv-egwa.org 

www.greenwaysheritage.org 
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