
 
 

Designação do projeto 
  

AMP Património Cultural 

  

Código do Projeto 
  

NORTE-04-2114-FEDER-000149 

  

Eixo Prioritário  Qualidade ambiental 
  

Objetivo temático  Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência 
energética 

  

Prioridade de Investimento
  

A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do 
património natural e cultural 

  

Região de intervenção 
  

Região Norte 

  

Entidade beneficiária Área Metropolitana do Porto 
  

Data de aprovação  23-09-2016 
  

Data de início   01-01-2017 
  

Data de conclusão  31-10-2018 
  

Custo total elegível 347 475.00€ 
  

Apoio financeiro da União 
Europeia  

295 353.75€ (FEDER)   

  

Contrapartida Nacional 52 121.25€ 
  

Objetivos O Património Cultural encontra-se presente em todos os concelhos 
da AMP pelo que tem apetência potencial para gerar novos fluxos 
turísticos e distribuí-los de forma mais equitativa no tempo e no 
território. 
Assim, o projeto tem como objetivo estratégico contribuir para a 
preservação e valorização do património cultural, através de um 
modelo de desenvolvimento turístico assente na articulação em 
rede e na cocriação e disponibilização de ofertas turísticas 
inovadoras a partir da estruturação de rotas e itinerários culturais 
que valorizem a experiência turística, respondendo aos novos 
padrões da procura do Touring Cultural. Ao promover a 
racionalização e a gestão dos fluxos turísticos na Área 
Metropolitana do Porto, o projeto contribui, paralelamente, para a 
preservação e salvaguarda do Património Cultural, edificado e 
imaterial, apelando ao respeito dos limites de Capacidade de Carga 
e de Mudança Tolerada pelas populações e património. 
 

  

Descrição e Atividades A Área Metropolitana do Porto constitui hoje um polo de grande 
atratividade turística que representa a nível nacional. O Touring 



 
Cultural, enquanto produto turístico, constitui uma âncora para o 
desenvolvimento turístico deste espaço territorial. A atuação ao 
nível metropolitano dirigida à valorização do Património Cultural 
encontra justificação na importância deste sub-destino turístico no 
contexto da Região Norte, refletida nos números do turismo acima 
expostos, bem como na quantidade e na qualidade dos recursos 
patrimoniais culturais presentes na Área Metropolitana do Porto. 
Essa aposta consubstancia-se num conjunto de ações, 

designadamente: (i) Rede Metropolitana de Turismo, Cultura e 

Lazer; (ii) Roteiros do Património; (iii) Lendas e Narrativas; (iv) 

Património Virtual; (v) Marketing e Comunicação; (vi) Gestão e 
Coordenação. 

  

Resultados esperados 
 

O projeto AMP Património Cultural tem na sua génese a ideia de 
ação coletiva ao nível da NUTS III, protagonizada por uma rede 
colaborativa que agrupa os Municípios, a própria área 
Metropolitana, as entidades públicas e privadas com competências 
e ativas na área da promoção turística e da preservação e 
salvaguarda do Património Cultural. 

 

 

 

  

 

 

 

 


