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Fronteira esquecida

ÁREA DE COOPERACIÓN 
GALICIA-NORTE DE PORTUGAL

Fronteira Esquecida Limia-Lima é un proxecto de 
cooperación transfronteiriza entre Galicia e o Norte de 
Portugal que ten como obxectivo desenvolver unha 
estrutura de xestión e promoción conxunta que 
realce o aproveitamento turístico da zona en ambos 
os lados da fronteira. Inclúe un conxunto de actuacións, 
executadas entre 2020 e principios do 2023, para a 
identificación, valorización e promoción do patrimonio 
natural, cultural e paisaxístico dos espazos circundantes 
ao río. 
 

Trátase dunha cooperación transfronteiriza estendida 
ao longo dos 108 km do río Limia-Lima desde o 
seu nacemento nas serras galegas para percorrer 
as comarcas ás que dá nome, Alta e Baixa Limia, e 
terminar nun impresionante tramo final polas terras 
do norte de Portugal de Ponte de Lima e Viana do 
Castelo, onde desemboca no océano Atlántico.

Para potenciar os recursos naturais e culturais do 
río Limia-Lima e a súa contorna, este proxecto conta 
cun orzamento total de 1 450 887,16 €, financiado 
nun 75 % polo Fondo FEDER (Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional) da Unión Europea.

Lima

Limia

Orzamento: 
1 450 887,16 € FEDER 75 %



Na fronteira atópase o Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, un espazo natural con características 
biolóxicas e paisaxísticas especiais. A contorna recibiu o devandito status de protección no 1993, en virtude da 
Lei 4/1989 de conservación de espazos naturais e da flora e fauna silvestres. Este Parque Natural e o Parque 
Nacional da Peneda-Gêres  de Portugal forman a Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.

Dentro deste espazo territorial atopamos varias marabillas naturais, que atraen innumerables especies de fauna, 
como a aguia real (Aquila chrysaetos), ademais das decenas de especies catalogadas como ameazadas e en 
perigo de extinción, e unha flora característica que favorece a biodiversidade das especies endémicas, como as 
carballeiras, as formacións arbustivas e a vexetación ripícola.

Un corredor ambiental 
con máis de 1 600 000 hectáreas…

A contorna do río Limia-Lima afronta un progresivo despoboamento do territorio, que se agudiza máis nas zonas 
rurais, motivado polo progresivo envellecemento da poboación e a emigración da escasa xente nova ás zonas máis 
urbanas. Este lugar conta cunha impresionante riqueza patrimonial, cultural e paisaxística que fai imprescindible 
a súa recuperación e revalorización, acompañadas dunha xestión e promoción conxunta do destino.

Por iso, o traballo común en canto á revalorización do patrimonio natural e cultural da zona de actuación 
representou unha enorme oportunidade de cooperación, así como un aproveitamento das oportunidas que 
ofrece a zona para constituír e consolidar un destino de calidade e sostible, ademais da contribución á súa 
dinamización turística e, por conseguinte, económica.

Unha xestión coordinada dos recursos e itinerarios 
turísticos do espazo do río Limia-Lima

PARQUE NACIONAL DA PENEDA-GERÊS
PARQUE NATURAL BAIXA LIMIA-SERRA DO XURÉS
RESERVA DA BIOSFERA TRANSFRONTEIRIZA GERÊS-XURÉS (RBTGX)

Unha contorna privilexiada en conservación e 
valorización do patrimonio natural...

A UNESCO declarou o territorio transfronteirizo 
Gerês-Xurés como Reserva da Biosfera en 2009

+260 000 hectáreas +250 taxons 
de vertebrados ≈ 1200 taxons 

de invertebrados ≈ 900 taxons 
vexetais



Potencial turístico: 
Desenvolvemento e promoción do 
potencial turístico dos espazos 
naturais da contorna do territorio 
transfronteirizo do río Limia-Lima.

Patrimonio protexido: 
Protección, valorización e desenvolve-
mento do patrimonio natural e 
cultural como base económica para a 
rexión transfronteiriza.

Crecemento sostible: 
Cooperación transfronteiriza para 
promover a eficiencia de recursos, a 
prevención de riscos e a conservación 
do medio ambiente.

O proxecto Fronteira Esquecida desenvolveuse 
de acordo con estes eixes:

Este proxecto é liderado pola Deputación de Ourense e conta coa participación, na parte española, da Dirección 
Xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia e da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e, no lado portugués, 
da CIM Alto Minho e dos Concellos de Ponte de Lima, Arcos de Valdevez, Viana do Castelo e Ponte da Barca.

Socios do proxecto
Un partenariado con ampla experiencia na 

cooperación terr itorial  transfronteir iza
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Actividade 1: Patrimonio río Limia-Lima 

Catalogáronse os diferentes elementos que forman 
parte do patrimonio material e inmaterial ao redor do 
río Limia-Lima, o que permitiu recuperar unha serie 
de espazos naturais no río e na súa contorna.

Obxectivo: Catalogación e recuperación do patrimonio 
natural e cultural do río Limia-Lima.

Actividade 3: Rede turística río Limia-Lima 

Potenciación dunha xestión coordinada dos recursos, 
servizos e itinerarios turísticos de riqueza patrimonial, 
cultural e paisaxística ao redor do río Limia-Lima para 
garantir a súa sostibilidade futura.

Obxectivo: Desenvolvemento de paquetes e produtos 
turísticos conxuntos para promocionar o Destino Río 
Limia-Lima en feiras con axentes especializados e 
accións de márketing con axentes e "influencers".

Actividade 2: Valorización río Limia-Lima

Desenvolvemento de actuacións conxuntas no territorio 
que permitiron darlle visibilidade, mediante accións 
que fomentaron a accesibilidade aos recursos naturais 
e culturais, así como a mobilidade, o lecer e o deporte 
relacionados coa natureza, a aventura e a paisaxe.

Obxectivo:Accións de habilitación, accesibilidade e 
mellora de ecopistas, rede e proba de BTT, paseos fluviais 
e itinerarios fotográficos para o uso e gozo do público.

Actividade 4: Limia-Lima 4.0

Desenvolveuse unha Web App do Destino Río 
Limia-Lima e diferentes accións de promoción en 
redes, así como accións con “influencers” e blogueiros 
para dar a coñecer este destino a todo o público  
ofrecendo experiencias turísticas por medio das novas 
tecnoloxías.

Obxectivo: Definición de accións de interacción 
coa persoa visitante e promoción do Destino Río 
Limia-Lima a través de campañas promocionais nas 
redes e en foros especializados.

Fronteira Esquecida desenvolveu un intenso labor en materia de comunicación e difusión do 
Destino Río Limia-Lima. A través de canles dixitais, da prensa, das redes sociais e de informes 
científicos, logrouse alcanzar públicos especializados e a sociedade en xeral.

Para acceder á información detallada das actividades e e dos informes do proxecto, visite a Web 
App:  www.fronteiraesquecida.eu

Desde o 2020 levouse a cabo un plan de traballo de revalorización natural e cultural do patrimonio entre todos 
os socios do proxecto para realzar o aproveitamento turístico da zona

Río Limia: 
Un destino turístico de calidade e sostible

02

04

O proxecto contribuíu á valorización e promoción dun 
destino de calidade, sostible e medioambientalmente 
responsable, enmarcado na zona do río Limia-Lima. 
As actuacións realizadas puxeron en valor a 
biodiversidade, a riqueza cultural e o seu patrimonio, 
que son onde residen as maiores fortalezas desta zona, 
e contribuíron á dinamización do sector turístico e a 
atraer visitantes.

Os resultados do proxecto

01

03

RUTAS DE FOMENTO 
DA MOBILIDADE 
PEONIL

RUTA BTT TRANSFRONTEIRIZA 
AO REDOR DO RÍO

ESPAZO WEB APP
PERFÍS NAS REDES 
SOCIAIS

REDE 
TRANSFRONTEIRIZA 
DE ITINERARIOS 
FOTOGRÁFICOS

ESPAZOS NATURAIS 
VALORIZADOS

ESPAZOS DE VALOR
INCORPORADOS ÁS 
RUTAS

CATÁLOGO
HISTORIA CULTURAL
E PATRIMONIAL

PAQUETES/PRODUTOS
TURÍSTICOS DE 
PATRIMONIO, 
DEPORTE-AVENTURA 
E GASTRONOMÍA

ACTUACIÓNS DE MÁRKETING
CON AXENTES 
ESPECIALIZADOS 
E "INFLUENCERS"



Rehabilitación da caseta de pescadores en Bande 

Na parroquia de Nigueiroá de Bande, os pescadores e paseantes do Limia contan cun renovado refuxio onde 
poden gorecerse das condicións climatolóxicas. A reforma consistiu en mellorar o estado da caseta, que, ademais 
de ser usada como refuxio por parte dos afeccionados á pesca fluvial, tamén supón un punto de referencia turística 
na ruta paralela ao río Limia-Lima.

Ruta xeolóxica, coa colocación de 21 monólitos de interese xeolóxico  

Colocáronse 21 monólitos que, mediante códigos QR, dirixen a guía xeolóxica con información relacionada cos 
lugares de interese xeolóxico (LIX) do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés.

Posta en valor do patrimonio natural, xeolóxico e etnográfico da 
serra do Xurés-Gerês

Rehabil itación de elementos patr imoniais  e etnográficos na contorna do 
r ío Limia-Lima

02

01

�

Guía xeolóxica do Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés  

Guía de referencia para a divulgación do patrimonio xeolóxico 
da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés, con fichas 
descritivas dos lugares de interese xeolóxico.

03

Ligazón guía



Restauración da ponte de Soutelo no concello de Bande    

Rehabilitación da ponte histórica que permitiu atravesar o río Limia, unindo os municipios de Muíños e Bande. 
04
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Mellora da contorna do Corgo no concello de Muíños

Os traballos habilitaron un espazo para que as persoas visitantes poidan realizar actividades de lecer e tempo 
libre nunha contorna natural.

06

Monólito representativo do proxecto no nacemento do río Limia

Colocación dun monólito no nacemento do río en Sarreaus, cunha placa informativa do proxecto que reflicte o 
curso do río polos diferentes municipios na parte galega e portuguesa.

07

Restauración hidrolóxico-forestal no río Limia 

Tarefas de restauración hidrolóxica e forestal en varias zonas do último tramo do río Limia por territorio español.
05

Tramo 3. FinalizadoTramo 3. Antes de actuarTramo 14. Antes de actuar Tramo 14. Finalizado



Mellora do coñecemento da flora e fauna na contorna do río 
Limia- Lima

Divulgación e promoción do coñecemento dos ecosistemas da conca do 
Limia-Lima

A biodiversidade contempla a riqueza biolóxica de toda a diversidade biolóxica que nos rodea e que representa 
un factor crucial do patrimonio natural. Por iso mesmo, levouse a cabo diferentes traballos que serviron para 
coñecer dúas grandes áreas como son a fauna e a flora do territorio.

Ligazón estudo 

Avaliación da presenza e proposta de 
medidas para a conservación do rato de 
almiscre (Galemys pyrenaicus) na bacía 
do río Limia 

02 Ligazón estudo 

Poboacións de odonatos (libélulas) 
das zonas húmidas da bacía do río 
Limia

03 Ligazón estudo 

Estudo da flora do Parque Natural 
Baixa Limia-Serra do Xurés e a súa 
zona de influencia 

04 Ligazón estudo 

�

�

�

�

Estudio y propuestas de mejora de 
las poblaciones autóctonas de 
salmónidos y ciprínidos en la cuenca 
del río Limia 

01 Estudo e propostas de mellora das 
poboacións autóctonas de salmóni-
dos e ciprínidos na conca do río 
Limia 



Descubrindo o Destino Río Limia-Lima como destino turístico

Actuacións en espazos f ís icos para o uso e gozo de actividades ao aire l ibre

01 Guía do Parque Natural Baixa 
Limia-Serra do Xurés
Puntos de interese do Parque Natural 
cos detalles de 12 rutas

01 Ligazón da guía

�

Neste espazo natural protexido, promovéronse accións que permitiron a dinamización do destino, ligada ao 
aproveitamento de recursos a través de equipamentos turísticos e accións de dixitalización, dunha melhora da 
accesibilidade e dunha rexeneración do patrimonio natural, social e cultural. Todo isto promove un uso turístico 
responsable e sostible, ligado a unha identidade que potencia os valores naturais, arquitectónicos, paisaxísticos, 
históricos ou etnográficos e que pon en valor o potencial turístico da zona.

Limia-Lima Eco-Aventura

Mapa-folleto turístico e ruta piloto
Desenvolvemento de mapas dos 
lugares de interese do Destino Río 
Limia-Lima

03 Ligazón do mapa

�

Mapa-folleto da ruta BTT transfronteiriza
Destino Río Limia-Lima
Guía esencial para explorar turística e 
deportivamente os lugares de cada área 
natural protexida e os seus municipios 
contiguos

02 Ligazón do mapa



Limia-Lima Paisaxístico e Fotográfico

01 Descubrindo o Destino Río 
Limia-Lima mediante microvídeos
Percorrido audiovisual a través dos 20 
municipios da bacía do río 
Limia-Lima

01 Ligazón da videoteca

�

Catálogo de elementos culturais e 
naturais do río Limia-Lima
108 fichas descritivas dos elementos 
máis destacados, dispoñibles en versión 
en liña e para descargar

02 Ligazón do catálogo

�

Libro de fotografías de elementos 
culturais e naturais do río Limia-Lima
Libro de fotografías que recolle 
algúns dos elementos máis 
relevantes desde o nacemento 
á desembocadura do río

03 Ligazón do libro

�

Itinerario fotográfico 
Destaca os recursos naturais e 
culturais do Destino Río Limia-Lima 
na parte galega da fronteira, coa 
realización dun mapa-folleto e a 
colocación de 7 soportes para tirar 
fotografías en lugares 
cun gran valor paisaxístico

04 Ligazón do itinerario

�



  Limia-Lima Accesible

Mellora da contorna do Corgo no concello de Muíños
Mellora da accesibilidade do paseo fluvial do Corgo, en Muíños01

Melloras nas sendas peonís da contorna do río  
Obras de mellora e acondicionamento en diversos tramos da ecovía do río Limia02

Miradoiro en Cunhas e plataforma flotante na Ecovía de Ermelo en Arcos de Valdevez
Construción dun miradoiro sobre o río Limia en Cunhas, Soajo, e unha plataforma flotante en Vilarinho de Souto, 
na Ecovía de Ermelo

03



Unha viaxe para os sentidos no torno ao 
Destino Río Limia-Lima

Como fixemos partícipe a sociedade do proxecto

O público puido descubrir o proxecto Fronteira Esquecida a través de actividades culinarias e ao aire libre, 
exposicións fotográficas e experiencias instantáneas 4.0., que permitiron consolidar unha marca ao redor do río 
Limia-Lima.

Paquetes turísticos transfronteirizos
Paquetes turísticos na zona transfronteiriza do río Limia-Lima de diversas temáticas: Deporte-Aventura, 
Cultura-Arqueoloxía, Cultura-Saúde-Benestar, Cultura-Natureza, Gastronomía-Enoturismo e 
Gastronomía-Cultura

01

BTT Xurés Bike Tour Fronteira Esquecida
Proba BTT transfronteiriza “Xurés Bike Tour” nos días 18, 19 e 20 de xuño de 2021, coa reunión de máis de  200 
deportistas e afeccionados ao ciclismo

02

Xurés Bike Tour

Blog trip 

Experiencias 4.0. Blog trip 
Promoción do destino transfronteirizo a través das redes sociais, do 1 ao 3 de xullo de 2022  03



Adventure trip

Adventure trip polo Alto Minho
Actividades de aventura polo Alto Minho (Portugal),  do 6 ao 9 de maio de 2021 04

06 Participando en feiras e eventos turísticos

INTUR, Valladolid, do 18 ao 20 de novembro de 2022

INTUR

Nauticampo, Lisboa, do 16 ao 20 de febreiro de 2022

Nauticampo

Vivindo a gastronomía desde a tradición05
GastroLimia, Lobios, 4 de abril de 2022

Gastronomía Lima-Limia, Viana do Castelo, 21 de outubro de 2022

Lobios (Ourense)

Viana do Castelo



Exposicións fotográficas 07
Ourense, maio 2022 Xinzo de Limia, xullo 2022

DitPortugal, Fundão (Castelo Branco – Portugal) 14 de outubro de 2022

DitPortugal

08 Estratexia Dixital Destino Río Limia-Lima

Estratexia Dixital para a captación de segmentos turísticos específicos do 
Destino Río Limia-Lima como destino turístico sostible e de calidade

09 Web App turística

Esta ferramenta permite obter información acerca dos paquetes turísticos 
dispoñibles na rexión do Limia. Pódese atopar unha gran variedade de 
actividades relacionadas coa natureza e co medio ambiente que promoven 
un turismo sostible.

Rexión do Limia



Fronteira Esquecida
 

Un proxecto de cooperación transfronteiriza e boas 
prácticas ao redor do río Limia- Lima

Reto futuro
 un destino por descubrir…

02

04

01

03

Rede Turística: 
Creouse unha Rede Turística Río Limia-Lima que permite 
identificar o patrimonio material e inmaterial da zona do 
río.

Innovación: 
A innovación na definición de rutas, produtos turísticos e 
itinerarios conectados permitiu fortalecer a cohesión dos 
municipios en ambos os lados da fronteira. 

Aumento da actividade: 
Grazas ao desenvolvemento de actuacións conxuntas no 
territorio, conseguiuse aumentar a actividade turística e 
económica da zona mediante a promoción de servizos, 
itinerarios e servizos turísticos.    

Tecnoloxías: 
Co uso das tecnoloxías, as persoas visitantes poden acceder 
á Web App, onde atoparán un acceso a toda a información 
ambiental, de patrimonio e cultural de todo o território 

Fortalecer a marca DESTINO RÍO LIMIA-LIMA a través de recursos, servizos e itinerarios turísticos de riqueza 
patrimonial, cultural e paisaxística que permitan a comercialización e promoción conxunta do destino 
transfronteirizo do río Limia-Lima para garantir a súa sostibilidade futura.

Río 
Limia-Lima

Caudal de emocións ∙ Caudal de emociones ∙ Caudal de emoções

España - Portugal

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

FRONTEIRA ESQUECIDA LIMIA-LIMA
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