
Designação Código do Projeto
Custo Total 

Elegível
Comparticipação Breve Descrição Obs.

Plano de Paisagem das 

Terras de Coura

NORTE-04-2114-

FEDER-000023
184.500,00 € 156.825,00 €

O Plano de Paisagem que se pretende 

fazer em Paredes de Coura constitui um 

Projeto-Piloto em Portugal, uma vez que 

não existem metodologias de abordagem 

da Paisagem à escala local, em 

instrumento autónomo.

Meandros do Coura - 

Percurso Interpretativo 

do Rio - Fase 1

NORTE-04-2114-

FEDER-000152
350.000,00 € 297.500,00 €

O projeto Meandros do Coura dá 

cumprimento ao programa de definição 

de um percurso interpretativo ao longo 

do rio Coura. Este percurso ocupará uma 

extensão de aproximadamente 1.200 

metros, de topo a topo, compreendida 

entre a Praia Fluvial do Taboão e a ponte 

da estrada N1069 à Peideira. No seu 

total, trata-se de uma área de, 

sensivelmente, 17 hectares estendidos 

ao longo de um vale.

Centro de BTT do Corno 

de Bico

NORTE-04-2114-

FEDER-000246
221.199,32 € 188.019,42 €

Tendo por base a Rede Natura 2000, a 

Área de Paisagem Protegida do Corno de 

Bico (APPCB) e o respectivo Centro de 

Educação e Interpretação Ambiental 

(CEIA), e trabalhando em parceria com a 

Associação Encostas do Corno de Bico, a 

Junta de Freguesia de Vascões e a 

Associação Amigos da Montanha, 

adequando as potencialidades para o 

turismo de natureza do território e dos 

equipamentos já existentes, pretende o 

Município criar as infraestruturas 

necessárias para se instalar um Centro 

de BTT dedicado à prática de Cross 

Country, homologado pela União 

Velocipédica Portuguesa/Federação 

Portuguesa de Ciclismo (UVP/FPC), e 

que cobrirá a quase totalidade da área 

geográfica de Paredes de Coura, 

incluindo as zonas que fazem parte da 

Rede Natura 2000 (RN2000) e da APPCB.

Reabilitação da Escola EB 

2,3/S de Paredes de Coura

NORTE-08-5673-

FEDER-000023
2.081.500,00 € 1.769.275,00 €

O projeto apresentado, e que mereceu 

parecer favorável do Ministério da 

Educação (26/04/2016), tem por objeto 

três blocos, estendendo-se ainda a um 

pequeno volume (sector D) o para um 

unidade de Ensino Articulado, : áreas 

exteriores cobertas, acessibilidades para 

pessoas com mobilidade reduzida, 

recuperação de áreas e ampliação de 

instalações.

Reabilitação do Centro 

Coordenador de 

Transportes de Paredes 

de Coura

NORTE-03-1406-

FEDER-000010
276.268,25 € 234.828,01 €

Integrada na estratégia e objectivos 

definidos no PAMUS do Alto Minho, esta 

operação visa avançar com a mais 

prioritária das acções propostas no 

referido documento a implementar no 

Concelho de Paredes de Coura - a 

reabilitação do Centro Coordenador de 

Transportes (CCT).
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O Lobo e o Homem: 

proteger, valorizar e 

sensibilizar

NORTE-04-2114-

FEDER-000242
162.426,00 € 138.062,10 €

Integrada na estratégia do Município de 

se desenvolver através do 

aproveitamento do seu Património 

Natural, esta operação visa, sobretudo, 

dinamizar o Concelho e valorizá-lo 

turisticamente através da potenciação 

da figura do lobo-ibérico enquanto 

elemento valorizador do território, 

capaz de criar riqueza, sobretudo devido 

ao património natural, cultural e 

etnográfico existentes nas regiões onde 

a espécie ocorre. Pretende-se, então, 

preservar e proteger o ambiente natural 

que rodeia o concelho. O território do 

concelho abrange o território de duas 

alcateias caracterizadas por uma 

instabilidade na ocorrência de 

reprodução e um reduzido efetivo 

populacional e enquadra-se na região do 

Alto Minho - área de influência do 

parque Nacional Peneda-Gerês. 

Quartel das Artes de 

Paredes de Coura

NORTE-01-2316-

FEDER-000136
204.761,77 € 174.047,50 €

O projeto visa a valorização e a 

promoção de um edifício público, à data 

devoluto, sito no centro de Paredes de 

Coura, com história e património 

cultural. Com a reabilitação deste 

edifício, cuja valência foi de Quartel dos 

Bombeiros e Cineteatro do concelho, 

pretende-se reavivar o espaço, para que 

seja capaz de albergar e mobilizar 

diferentes manifestações culturais e 

artísticas. Ou seja, um espaço flexível e 

polivalente que ofereça condições 

adequadas a grupos ou indivíduos que 

desenvolvam com regularidade 

atividades no âmbito artístico. Desta 

forma, reabilita-se e requalifica-se 

património público em desuso ou 

degradado e, por outro lado, valoriza-se 

o património, associando-o à promoção 

da dinâmica cultural do território.

E-GOV Alto Minho 2020 -

Paredes de Coura

NORTE-09-05504-

FEDER-000041
93.713,71 € 79.656,65 €

Com esta operação pretende-se

promover a modernização dos serviços

do Município, tornando os processos

mais efeicientes, digitais e acessíveis,

habilitando-se, dessa forma, a

disponibilizar bens públicos de

qualidade, em menor tempo, através de

uma inetração mais eficaz,

nomeadamente promovendo a cobertura

dos pontos principais e dos pontos de

interesse turístico com redes sem fios

(acess points, controladores e

plataformas de gestão) garantindo,

assim, a usabilidade de aplicações

mobile de interpretação, bem como a

promoção turística e cultural e de

disponibilização de Mupis interativos.



Plano de Combate ao 

Insucesso Escolar - 

SCHOOL4ALL de Paredes 

de Coura

NORTE-08-5266-

FSE-000100
241.898,00 € 205.613,30 €

O projeto integra o "Plano Integrado e 

Inovador de Combate ao Insucesso 

Escolar PIICIE - Alto Minho School4All" e 

o seu principal objetivo é a diminuição 

dos níveis de retenção e abandono 

escolar no concelho de Paredes de 

Coura, numa estratégia transversal a 

todos os Municípios e cuja articulação 

das diferentes ações é feita pela CIM Alto 

Minho. O projeto visa a implementação 

de 5 ações que vão de encontro às 

necessidades e características do 

Agrupamento de Escolas de Paredes de 

Coura e, por inerência, a todos os 

públicos que integram a comunidade 

educativa (pais, encarregados de 

educação, famílias, pessoal docente e 

não docente, associações de pais, 

instituições locais e outros parceiros que 

fazem parte do conselho geral do 

agrupamento). O desenvolvimento deste 

projeto vai ter em conta toda a atividade 

do Serviço Educativo do Município que, 

anualmente, estabelece um conjunto de 

parcerias com entidades locais e 

regionais no sentido de proporcionar à 

comunidade escolar um conjunto de 

ações que permitam elevar os níveis de 

sucesso escolar.


