DESIGNAÇÃO DO PROJETO | Caminhos Jacobeos do Oeste Peninsular
CÓDIGO DO PROJETO | 0477_CAMINOS_6_E
OBJETIVO PRINCIPAL | Proteger e valorizar o património cultural e natural, como suporte de
base económica da região transfronteiriça
REGIÃO DE INTERVENÇÃO | Plurirregional
ENTIDADES BENEFICIÁRIAS | Beneficiario Principal: Diputación provincial de Badajoz
Beneficiários: Turismo do Alentejo, ERT Diputación provincial de Cáceres; Dirección General de
Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural. Consejería de Cultura e Igualdad, Junta de
Extremadura; Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la
Diputación Provincial de Cádiz; Município de Barcelos; Diputación provincial de Huelva;
PRODETUR S.A.E.; Diputación provincial de Córdoba; Instituto Orensano de Desarrollo
Económico – INORDE; Diputación provincial de Pontevedra, Diputación provincial de Zamora;
Turismo Centro Portugal
DATA DE APROVAÇÃO | 28-03-2019
DATA DE INÍCIO | 01-07-2018
DATA DE CONCLUSÃO | 31-12-2021
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL | 2.435.790,15 EUR
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA | FEDER 1.826.842,62 EUR (através do POCTEP)
OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS
O objetivo geral do projeto CAMINOS é valorizar os caminhos jacobeus do oeste peninsular com
a finalidade de acrescentar valor ao património histórico, paisagístico e cultural do território
incrementando melhorias, tanto em sinalização física como através de novas tecnologias;
recuperar e valorizar espaços e áreas naturais envolventes dos Caminhos Jacobeus como motor
de desenvolvimento; posicionar o espaço de cooperação como um destino turístico ligado ao
património histórico e cultural através de uma estratégia de marketing que permita posicionar
nacional e internacionalmente os Caminhos Jacobeus do Oeste Peninsular como um destino de
natureza e património, e instaurar uma forma de trabalho conjunto quanto à proposta de valor
dos caminhos, propiciando por sua vez a dinamização e desenvolvimento económico das zonas

rurais, através do respeito pelos recursos ambientais e monitorização dos elementos de
sustentabilidade ambiental.
As atividades a desenvolver são:
1. Estratégia de sinalização e aplicação das novas tecnologias aos Caminhos Jacobeus;
2. Estratégia de dinamização dos Caminhos e recuperação do património edificado;
3. Estratégia de Marketing dos Caminhos Jacobeus do Oeste Peninsular;
4. Rede Transfronteiriça dos Caminhos Jacobeus do Oeste Peninsular.
Os principais resultados do projeto são:
- Promover o desenvolvimento económico de ambos os territórios através de recursos
associados ao turismo;
- Aumentar o número de viajantes e peregrinos nos diferentes Caminhos Jacobinos do
Oeste Peninsular;
- Aumentar a competitividade da área, aumentando o emprego no setor do turismo;
- Melhorar a qualidade dos serviços e produtos de turismo transfronteiriço.

Mais informações em: https://www.caminosjacobeos.eu/

