
 

 

 

 

 

Designação do projeto | Requalificação do Espaço Natural da Louçainha 

 

 

Código do projeto | CENTRO-07-2114-FEDER-000144    

Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

Região de intervenção: NUTT II – Centro  

Entidade beneficiária: Município de Penela 

Data de aprovação: 18 de junho de 2021 

Data de início | 01 de novembro de 2021 

Data de conclusão | 31 de dezembro de 2022 

Custo total elegível | 248.674,45€ 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 104 129,97€ 

 

Objetivos: A presente operação compreende a ampliação das zonas servidoras dos equipamentos, prolongando-

os e melhorando-os, numa ótica de desenvolvimento sustentável de todo o espaço, sempre segundo um 

respeito pela iconografia e fenomologia pré-existente na Praia Fluvial da Louçainha. Esta intervenção encontra-se 

dividida em duas zonas: 

• Relativamente à Zona 1, pretende-se desenhar uma zona para lazer e colocação de toalhas, através de 

um ligeiro movimento de terras. Pretende-se ainda executar um novo acesso pedonal, ampliar o edifício 

dos balneários, substituir o pavimento em torno da piscina natural, bem como efetuar um tratamento 

paisagístico do espaço. 

• No que respeita à Zona 2 está prevista a ampliação da esplanada, bem como melhorar o acesso à 

mesma. 

Estas intervenções são essenciais na medida em que contribuem para melhorar as condições de estadia e 

diversificam a oferta turística enquanto elemento de afirmação dos territórios do interior. Contribui ainda para o 

desenvolvimento sustentado do tecido económico e social enquanto espaço de atração de visitantes e 

estruturação da oferta turística baseada nos recursos naturais e produtos identitários e endógenos da Região. 

Este projeto integra-se na Rede Fundamental de Conservação da Natureza, nomeadamente nas áreas de 

continuidade REN e Domínio hídrico. Por outro lado, e numa perspetiva de continuidade territorial com a Serra 

da Lousã, o Espaço Natural da Louçainha confina com uma área classificada como Rede Natura 2000- Sítio 

Serra da Lousã (PTCON0060), que apresenta um total de 16 habitats naturais e seminaturais, sendo alguns 

considerados habitats prioritários. O sítio é considerado no “Plano Setorial” como detendo um assinalável 



 

interesse paisagístico, e inegável dimensão patrimonial, com áreas importantes para a manutenção de ecótipos 

de elevado valor genético. 

Assim, esta intervenção permitirá preservar, valorizar e conservar os recursos e o património natural e 

paisagístico, bem como promover a atividade turística enquanto catalisador do desenvolvimento económico e 

da valorização do património natural. Por outro lado, permitirá também promover os recursos endógenos e 

identitários do Concelho de Penela. 

 

 

 


