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Ao longo de toda a manhã têm-se registado imensas filas nas
instalações do SEF no aeroporto de Lisboa
Ao longo de toda a manhã têm-se registado imensas filas nas instalações do SEF no
aeroporto de Lisboa

Ao longo de toda a manhã têm-se registado imensas filas nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa
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https://www.sulinformacao.pt/2021/10/equilibrio-e-sustentabilidade-sao-desafios-que-se-colocam-ao-turismo-de-natureza-no-algarve/algarve-sustentavel_2/
https://www.sulinformacao.pt/2021/10/equilibrio-e-sustentabilidade-sao-desafios-que-se-colocam-ao-turismo-de-natureza-no-algarve/joao-fernandes-3/
https://www.sulinformacao.pt/2021/10/equilibrio-e-sustentabilidade-sao-desafios-que-se-colocam-ao-turismo-de-natureza-no-algarve/jose-apolinario-2-2/
https://www.sulinformacao.pt/2021/10/equilibrio-e-sustentabilidade-sao-desafios-que-se-colocam-ao-turismo-de-natureza-no-algarve/jose-goncalves-3/
https://www.sulinformacao.pt/carla-ponte-e-goncalo-pescada_er_01/
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PSD lembra promessa falhada do ferry Madeira-Continente feita
há 26 meses
PSD da Madeira criticou Governo da António Costa por não terem existido avanços em
relação à ligação, por ferry, entre a Madeira e Portugal Continental.

O PSD/Madeira criticou esta segunda-feira o Governo da República por ter falhado com a região em
matéria de mobilidade, lembrando que continua por cumprir a promessa da ligação marítima entre o
arquipélago e o continente, feita há 26 meses.

“Temos um Governo da República que falha, a todos os níveis, no que à mobilidade respeita e um
Governo que, sem fazer qualquer sentido, continua de propósito a não regulamentar aquela que foi uma
decisão da Assembleia da República para não facilitar a vida dos madeirenses e porto-santenses no que
toca ao subsídio de mobilidade”, declarou o parlamentar social-democrata na Assembleia da República
Paulo Neves.

Numa iniciativa partidária no Funchal, o deputado apontou que “já se passaram 26 meses desde esta
promessa e, como se vê, não há ferry nem todo o ano, nem metade do ano, nem sequer nos três
meses de verão”.

O deputado considerou que isto significa “falar de 26 meses em que o PS continua a abandonar a
Madeira, 26 meses em que o PS não cumpre com a lei nacional, não é solidário com os madeirenses e
não cumpre com a sua palavra”.

Falando sobre as promessas por cumprir do Governo da República, destacou “o reiterado esquecimento
do PS de António Costa face aos compromissos que, na área da mobilidade, tem vindo a assumir para
com a região”.

O deputado argumentou que “estão em causa princípios constitucionais que são ignorados”.

“Os deputados eleitos pelo PSD/Madeira à Assembleia da República vão continuar a insistir para que o
primeiro-ministro cumpra com a sua palavra e vamos também reiterar a necessidade de a Constituição
Portuguesa ser respeitada”, nomeadamente no que concerne ao cumprimento do princípio da
continuidade territorial, enfatizou.

No seu entender, “26 meses teria sido tempo suficiente não só para garantir o ferry e para encontrar
soluções que pecam por tardias e, tal como espelha o Orçamento do Estado ora em avaliação,
continuam votadas ao esquecimento”.

Mas se aqui no Funchal olhamos e não vemos nada no que respeita ao ferry, também no inverno, se
chegarmos ao Aeroporto do Porto Santo, também não iremos ver aviões da TAP”, ironizou.

Para Paulo Neves, é uma “vergonha nacional a população do Porto Santo ficar privada das ligações da
TAP, uma companhia que é paga por todos os portugueses” e acaba por abandonar uma das parcelas do
território que enfrenta o problema da dupla insularidade.

O parlamentar sublinhou que esta é uma “decisão inaceitável que o PSD/Madeira tem vindo a rebater,
desde a primeira hora, no parlamento nacional”.
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Longas filas e mais de duas horas de espera nas instalações do
SEF no Aeroporto de Lisboa
As pessoas estão a esperar pelo menos duas horas para passar pelo centro de controlo.

Ao longo da manhã desta segunda-feira registaram-se longas filas nas instalações do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no Aeroporto de Lisboa. Ao que o CM apurou, as pessoas estão a
esperar pelo menos duas horas para passar pelo centro de controlo. Desde as 6h00 da manhã há registo
de que pelo menos sete aviões aterraram, mas a coordenação não autorizou os passageiros a
desembarcarem devido à falta de espaço no centro de controlo. Leia também Sorte e maldição Greve do
SEF provoca enchente no aeroporto de Lisboa e filas de espera de mais de 4 horas Greve dos inspetores
do SEF gera caos no Aeroporto de Lisboa e atrasos de quatro horas
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O aeroporto de Faro está este fim de semana com uma enorme
enchente
O aeroporto de Faro está este fim de semana com uma enorme enchente

O aeroporto de Faro está este fim de semana com uma enorme enchente
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Nova SBE inaugurou novo centro dedicado ao turismo e
hospitalidade
Concretização de parceria com o grupo internacional de hotelaria Westmont Hospitality
contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
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Os novos desafios da aviação civil
Num setor que representava, antes da covid-19, cerca de 4% do PIB das exportações e
que foi dos mais atingidos pela pandemia, colocam-se agora novas barreiras que urge
ultrapassar.
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O bom tempo de Outubro nos Açores está a levar um número
invulgar de turistas ao arquipélago
O bom tempo de Outubro nos Açores está a levar um número invulgar de turistas ao
arquipélago

O bom tempo de Outubro nos Açores está a levar um número invulgar de turistas ao arquipélago
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Escolas do Turismo de Portugal anunciam novo curso executivo
de Turismo Literário
O T urismo de Portugal anunciou que a sua rede de Escolas passou a contar com um novo
curso executivo de Turismo Literário, para profissionais do sector do turismo e da cultura.

O Turismo de Portugal anunciou que a sua rede de Escolas passou a contar com um novo curso
executivo de Turismo Literário, para profissionais do sector do turismo e da cultura.

O curso, segundo um comunicado, destina-se a profissionais que “exercem actividade em informação
turística, agentes de animação turística, operadores e agentes de viagem, colaboradores de Casas de
Escritores ou Centros Interpretativos, produtores de eventos, profissionais de entidades públicas ou
privadas com oferta de serviços relacionados com o turismo literário”.

A primeira edição do curso, em formato online a partir de 23 de Novembro, decorre a partir da Escola do
Oeste, fruto da ligação a Óbidos – Cidade Criativa da Literatura (UNESCO) e promotora do FOLIO -
Festival Literário Internacional de Óbidos.

A formação é flexível e modular, permitindo aos formandos “optarem por um ou vários módulos,
específicos, não obrigando à participação na totalidade do curso”.

“O objetivo é atrair novos profissionais para o turismo, dotar as empresas com maior capacidade para
gerir projetos de Turismo Literário, bem como de captar e reter talento, e ainda, de desenvolver novas
competências nos profissionais de turismo e nos agentes culturais”, acrescenta o comunicado.

A nova formação, inserida no Programa de Acção para o Turismo Literário, foi apresentada na sexta-feira
pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, no âmbito da realização do Festival FOLIO.

“Tendo em conta o potencial de desenvolvimento do Turismo Literário em Portugal, prevê-se um
impacto directo no reforço da coesão territorial, na promoção do turismo ao longo de todo o ano e no
desenvolvimento de novos motivos de visita que proporcionem experiências inovadoras”, salientou a
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secretária de Estado do Turismo, citada no comunicado.
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Turismo do Algarve promove destino junto de viajantes que
preferem visitar região fora da época alta
O T urismo do Algarve está a promover o destino junto de viajantes apreciadores de um
turismo mais sustentável, menos sensíveis ao fator preço e que prefiram visitar a região
fora da época alta. Entre os principais mercados que reúnem este perfil de turista estão
os países do norte da Europa e do continente americano.

O Turismo do Algarve está a promover o destino junto de viajantes apreciadores de um turismo mais
sustentável, menos sensíveis ao fator preço e que prefiram visitar a região fora da época alta. Entre os
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principais mercados que reúnem este perfil de turista estão os países do norte da Europa e do continente
americano.

 

Segundo a Associação de Turismo do Algarve (ATA) em comunicado, a estratégia que está a ser seguida,
«passa pelo reforço da promoção do destino junto de mercados que, de acordo com as características
do seu perfil de turista, sejam relevantes e capazes de contribuir para um desenvolvimento sustentado
da região». 

 

Entre os principais mercados capazes de dar resposta a este perfil estão, conforme indica a ATA, os
países do norte da Europa, como a Suécia e a Dinamarca, que, muito motivados pela prática de golfe na
região, se revelam muito apetecíveis para a promoção de visitas ao destino durante o inverno. A estes
juntam-se ainda o Brasil, os Estados Unidos e o Canadá, cujo interesse em torno do Algarve tem vindo a
crescer de forma significativa, nomeadamente no que diz respeito a produtos como a gastronomia, a
cultura e o turismo de natureza.

 

Seguindo esta estratégia, a Associação Turismo do Algarve tem, até ao final do mês de outubro,
presença marcada em quatro eventos:

 

- International Golf Travel Market (18 a 21 de outubro), considerado o maior ponto de encontro para
profissionais de viagens de golfe. A representar o Algarve neste evento, realizado no País de Gales,
esteve a ATA, juntamente com 17 empresas associadas da região.

 

- The Quality Travel Fair (22 a 24 de outubro), evento de refere^ncia, direcionado à Dinamarca e aos
países nórdicos, que reúne, em Copenhaga, os mais importantes agentes de turismo desses mercados.
Vocacionado para o turismo de luxo, esta feira contou, em 2019, com 17 mil participantes, entre
profissionais e turistas.

 

- MCE South Europe (24 a 26 de outubro), um fórum profissional que coloca destinos e prestadores de
serviços da indústria de eventos do sul da Europa em contacto com organizadores de eventos
internacionais. A edição deste ano tem como palco Vilamoura (no hotel Pestana Vila Sol) e contou com a
intervenção da ATA na captação desta iniciativa para a região. Ao longo de três dias, o Algarve irá
receber cerca de 80 profissionais europeus qualificados da área da Meeting Industry, que terão a
oportunidade de conhecer in loco a oferta que o destino dispõe vocacionada para este segmento.

 

- ILTM Latin America (26 a 29 de outubro), um dos mais aclamados eventos vocacionados para o
turismo de luxo junto dos mercados da América Latina. A decorrer em São Paulo, esta ação caracteriza-
se pela escolha criteriosa dos participantes, entre os quais alguns dos principais especialistas na a´rea do
"turismo up-scale", desde operadores e age^ncias de viagens exclusivamente dedicadas a este
segmento, "private travel designers" e "lifestyle and travel consultants". A ATA terá a possibilidade de
criar e consolidar relações com alguns destes profissionais, em mais de 50 reuniões que estão já
agendadas.

Notícia
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Turismo do Algarve aposta em mercados que contribuam para o
desenvolvimento sustentado da região
Continuar a crescer em valor e consolidar a perceção da qualidade diferenciada da oferta
da região face aos principais destinos concorrentes são alguns dos objetivos que o
T urismo do Algarve tem, neste momento, definidos como prioritários. Para os alcançar, a
estratégia que está a ser seguida passa pelo reforço da promoção do destino junto de
mercados que, de acordo com as características do seu perfil de turista, sejam relevantes
e capazes de contribuir para um desenvolvimento sustentado da região.

Continuar a crescer em valor e consolidar a perceção da qualidade diferenciada da oferta da região face
aos principais destinos concorrentes são alguns dos objetivos que o Turismo do Algarve tem, neste
momento, definidos como prioritários. Para os alcançar, a estratégia que está a ser seguida passa pelo
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reforço da promoção do destino junto de mercados que, de acordo com as características do seu perfil
de turista, sejam relevantes e capazes de contribuir para um desenvolvimento sustentado da região. A
corresponder a este perfil desejado estão viajantes que sejam apreciadores de um turismo mais
sustentável, com poder de compra e menos sensíveis ao fator preço e que, de acordo com as suas
motivações de viagem, prefiram visitar o Algarve fora da época alta.

Entre os principais mercados capazes de dar resposta a este perfil estão os países do norte da Europa,
como a Suécia e a Dinamarca, que, muito motivados pela prática de golfe na região, se revelam bastante
apetecíveis para a promoção de visitas ao destino durante o Inverno. A estes juntam-se ainda o Brasil,
os Estados Unidos e o Canadá, cujo interesse em torno do Algarve tem vindo a crescer de forma
significativa, nomeadamente no que diz respeito a produtos como a gastronomia, a cultura e o turismo
de natureza.

Seguindo esta estratégia, a Associação Turismo do Algarve (ATA) tem, até ao final do mês de outubro,
presença marcada em quatro eventos:

- International Golf Travel Market (18 a 21 de outubro), considerado o maior ponto de encontro para
profissionais de viagens de golfe. A representar o Algarve neste evento, realizado no País de Gales,
esteve a ATA, juntamente com 17 empresas associadas da região;

- The Quality Travel Fair (22 a 24 de outubro), evento de referência, direcionado à Dinamarca e aos
países nórdicos, que reúne, em Copenhaga, os mais importantes agentes de turismo desses mercados.
Vocacionado para o turismo de luxo, esta feira contou, em 2019, com 17 mil participantes, entre
profissionais e turistas;

- MCE South Europe (24 a 26 de outubro), um fórum profissional que coloca destinos e prestadores de
serviços da indústria de eventos do sul da Europa em contacto com organizadores de eventos
internacionais. A edição deste ano tem como palco Vilamoura (no hotel Pestana Vila Sol) e contou com a
intervenção da ATA na captação desta iniciativa para a região. Ao longo de três dias, o Algarve irá
receber cerca de 80 profissionais europeus qualificados da área da Meeting Industry, que terão a
oportunidade de conhecer in loco a oferta que o destino dispõe vocacionada para este segmento; 

 

- ILTM Latin America (26 a 29 de outubro), um dos mais aclamados eventos vocacionados para o
turismo de luxo junto dos mercados da América Latina. A decorrer em São Paulo, esta ação caracteriza-
se pela escolha criteriosa dos participantes, entre os quais alguns dos principais especialistas na área do
«turismo up-scale», desde operadores e agências de viagens exclusivamente dedicadas a este
segmento, «private travel designers» e «lifestyle and travel consultants». A ATA terá a possibilidade de
criar e consolidar relações com alguns destes profissionais, em mais de 50 reuniões que estão já
agendadas.

Notícia
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Turismo do Algarve aposta no desenvolvimento sustentado
Continuar a crescer em valor e consolidar a percepc ̧ão da qualidade diferenciada da
oferta da região face aos principais destinos concorrentes são alguns dos objectivos que
o Turismo do Algarve tem, neste momento, definidos como prioritários.

Continuar a crescer em valor e consolidar a percepc¸a~o da qualidade diferenciada da oferta da região
face aos principais destinos concorrentes são alguns dos objectivos que o Turismo do Algarve tem, neste
momento, definidos como prioritários.

A estratégia que está a ser seguida para tal passa pelo reforço da promoção do destino junto de
mercados que sejam relevantes e capazes de contribuir para um desenvolvimento sustentado da região.

Entre os principais mercados capazes de dar resposta a este perfil estão os países do norte da Europa,
como a Suécia e a Dinamarca, que, muito motivados pela prática de golfe na região o Brasil, os Estados
Unidos e o Canadá.

Nesse sentido, a Associação Turismo do Algarve (ATA) participou no International Golf Travel Market
(País de Gales, de 18 a 21 de Outubro), no The Quality Travel Fair (Copenhaga, de 22 a 24 de Outubro),
e mais recentemente no MCE South Europe, começou ontem em Vilamoura, no Algarve, e termina hoje,
26 de Outubro.

Também e a partir de hoje, a ATA estará presente no ILTM Latin America, um evento que se realiza em
São Paulo, Brasil, vocacionado para o turismo de luxo junto dos mercados da América Latina.
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Turismo do Algarve reforça aposta em Mercados que Contribuam
para o Desenvolvimento Sustentado da Região
T urismo do Algarve está a promover o destino junto de viajantes apreciadores de um
turismo mais sustentável, menos sensíveis ao fator preço e que prefiram visitar a região
fora da época alta. Entre os principais mercados que reúnem este perfil de turista estão
os países do norte da Europa e do continente americano.

O Turismo do Algarve está a promover o destino junto de viajantes apreciadores de um
turismo mais sustentável, menos sensíveis ao fator preço e que prefiram visitar a região fora
da época alta. Entre os principais mercados que reúnem este perfil de turista estão os países
do norte da Europa e do continente americano.

Continuar a crescer em valor e consolidar a percec¸a~o da qualidade diferenciada da oferta da regia~o
face aos principais destinos concorrentes sa~o alguns dos objetivos que o Turismo do Algarve tem,
neste momento, definidos como prioritários.

Para os alcançar, a estratégia que está a ser seguida passa pelo reforço da promoção do destino junto
de mercados que, de acordo com as características do seu perfil de turista, sejam relevantes e capazes
de contribuir para um desenvolvimento sustentado da região. A corresponder a este perfil desejado
estão viajantes que sejam apreciadores de um turismo mais sustentável, com poder de compra e
menos sensíveis ao fator preço e que, de acordo com as suas motivações de viagem, prefiram visitar o
Algarve fora da época alta.

Entre os principais mercados capazes de dar resposta a este perfil estão os países do norte da Europa,
como a Suécia e a Dinamarca, que, muito motivados pela prática de golfe na região, se revelam muito
apetecíveis para a promoção de visitas ao destino durante o inverno. A estes juntam-se ainda o Brasil,
os Estados Unidos e o Canadá, cujo interesse em torno do Algarve tem vindo a crescer de forma
significativa, nomeadamente no que diz respeito a produtos como a gastronomia, a cultura e o turismo
de natureza.

Seguindo esta estratégia, a Associação Turismo do Algarve (ATA) tem, até ao final do mês de outubro,
presença marcada em quatro eventos:
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- International Golf Travel Market (18 a 21 de outubro), considerado o maior ponto de encontro para
profissionais de viagens de golfe. A representar o Algarve neste evento, realizado no País de Gales,
esteve a ATA, juntamente com 17 empresas associadas da região.

- The Quality Travel Fair (22 a 24 de outubro), evento de refere^ncia, direcionado à Dinamarca e aos
países nórdicos, que reúne, em Copenhaga, os mais importantes agentes de turismo desses mercados.
Vocacionado para o turismo de luxo, esta feira contou, em 2019, com 17 mil participantes, entre
profissionais e turistas.

- MCE South Europe (24 a 26 de outubro), um fórum profissional que coloca destinos e prestadores de
serviços da indústria de eventos do sul da Europa em contacto com organizadores de eventos
internacionais. A edição deste ano tem como palco Vilamoura (no hotel Pestana Vila Sol) e contou com a
intervenção da ATA na captação desta iniciativa para a região. Ao longo de três dias, o Algarve irá
receber cerca de 80 profissionais europeus qualificados da área da Meeting Industry, que terão a
oportunidade de conhecer in loco a oferta que o destino dispõe vocacionada para este segmento.

- ILTM Latin America (26 a 29 de outubro), um dos mais aclamados eventos vocacionados para o
turismo de luxo junto dos mercados da América Latina. A decorrer em São Paulo, esta ação caracteriza-
se pela escolha criteriosa dos participantes, entre os quais alguns dos principais especialistas na a´rea do
"turismo up-scale", desde operadores e age^ncias de viagens exclusivamente dedicadas a este
segmento, "private travel designers" e "lifestyle and travel consultants". A ATA terá a possibilidade de
criar e consolidar relações com alguns destes profissionais, em mais de 50 reuniões que estão já
agendadas.

"Todos estes eventos são montras privilegiadas para promovermos o Algarve num
posicionamento que temos vindo a construir em torno da qualidade, da diversidade e do caráter
diferenciador da oferta do destino", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve,
explicando que a participação do destino nestas ações prima pela apresentação de propostas
surpreendentes que atestam a riqueza e a autenticidade das experiências que podem ser vividas na
região.

(Link)
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Equilíbrio e sustentabilidade são desafios que se colocam ao
turismo de natureza no Algarve
«Algarve + Sustentável» vai decorrer em três fases, ao longo de um ano, até Novembro
de 2022

Um grupo de caminhantes, de mochila às costas, botas nos pés e bastão na mão, falando entre
si em holandês, passou ao lado da tenda onde decorria a apresentação do «Algarve +
Sustentável», como que a dar o mote para a iniciativa. Foi na sexta-feira à tarde, no pequeno
jardim junto à ribeira, em Aljezur.

Como lembrou João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), entidade que, a par
da Vicentina, Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, organiza a primeira edição do «Algarve +
Sustentável», trata-se de «um projeto de um ano que arranca aqui em Aljezur», juntando duas
iniciativas, «já com créditos firmados», nascidas ambas em 2014, que são a Bienal de Turismo de
Natureza, iniciativa da Vicentina, e a Algarve Nature Week, promovida pela RTA.

O projeto, financiado no âmbito do CRESC Algarve 2020, desenvolve-se em três fases, a primeira das
quais teve início nessa sexta-feira, dia 22, com caminhadas temáticas, e se prolonga até 26 de
Novembro, incluindo ações de capacitação.
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A segunda fase irá decorrer nos meses de Março e Abril do próximo ano, com a promoção de oficinas do
conhecimento, campanha de sensibilização, atividades de turismo de natureza e debate. Finalmente, a
terceira fase terá lugar de Setembro a Novembro, e incluirá ações de promoção, de debate e uma feira
virtual.

 

Apresentação da iniciativa, com Aura Fraga a falar – Foto: Elisabete Rodrigues | Sul Informação
 

Aura Fraga, presidente da Vicentina, salientou a importância da «junção de dois eventos que já tinham
algum impacto e visibilidade na região», para mais tendo em conta que os «objetivos de ambos os
eventos eram complementares».

Destacou igualmente a «parceria virtuosa» entre «uma associação de desenvolvimento local, uma
entidade do turismo e os municípios», sublinhando que «é muito importante que assim aconteça».

O presidente da Região de Turismo fez ainda questão de «agradecer, às equipas da Vicentina e da RTA, a
abnegação que tiveram de, depois de anos a trabalhar nos seus projetos, serem capazes de gerar esta
simbiose para este projeto conjunto».

João Fernandes acrescentou que, hoje em dia, «todos nós temos presente a necessidade de atenuar a
sazonalidade, gerar novas motivações de visita, reduzir a litoralização, apostar na sustentabilidade,
valorizar recursos endógenos». Só que, frisou, «agora é preciso passar à ação».

«Temos já muito planeamento para a sustentabilidade, também temos, felizmente, no próximo quadro
comunitário, um envelope financeiro muito virado para as questões da sustentabilidade, mas depois é
preciso concretizar», ou seja, «não ficar apenas no planeamento», mas avançar com um «programa de
ação durante um ano», como aquele que é proposto pelo «Algarve + Sustentável».

 

João Fernandes – Foto: Elisabete Rodrigues | Sul Informação
 

As ações serão dirigidas «a vários públicos-alvo», a começar pelas crianças. «Vamos levar crianças do 5º
e 6º ano do concelho de Aljezur a serem turistas no seu próprio território, a poderem vivenciar aquilo
que os que nos visitam têm oportunidade de fazer», explicou o presidente da RTA. E isso será feito «não
só por uma experiência de aprendizagem, de ir observar golfinhos ou aves, de fazer uma caminhada
com interpretação do património natural e cultural», mas também porque esses miúdos «serão os
próximos promotores da oferta».
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«Desta forma, a capacidade de acolher visitantes sem sentir esse fenómeno como uma agressão será
naturalmente mais enriquecida por essa experiência».

Mas não foram esquecidos todos os outros residentes, para os quais estão pensadas «ações da
campanha de sensibilização para o respeito pelas questões ambientais, pelo usufruto dos espaços
naturais».

Outro público-alvo são naturalmente os agentes do turismo no território, as pessoas que efetivamente
têm ou querem ter os seus pequenos negócios ligados ao turismo de natureza. «Quando nos dirigimos
aos agentes do território com oficinas de capacitação em matérias como a eficiência hídrica, temos a
capacidade de chegar ao pequeno empresário e trabalhar com ele, implementar, de acordo com as
especificidades da sua unidade, a eficiência hídrica, a eficiência energética, a melhoria da gestão dos
resíduos», salientou João Fernandes.

Também os «agentes culturais» serão envolvidos, através de «oficinas para a valorização e
interpretação dos aspetos patrimoniais e da nossa história».

Mas porque é de economia que se está a falar em primeiro lugar, João Fernandes concluiu que haverá
igualmente «ações voltadas para a promoção e comercialização», trazendo ao Algarve «operadores
internacionais para visitas de familiarização», mas promovendo também «momentos de contacto, de
venda, entre a oferta, os nossos agentes do turismo de natureza e os operadores internacionais».

E não se pense que estas iniciativas caíram do céu: «tudo isto resulta do trabalho da Vicentina e da RTA
nos últimos anos».

 

José Apolinário – Foto: Elisabete Rodrigues | Sul Informação
 

José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do
Algarve, começou por sublinhar que este organismo tem também «responsabilidade de acompanhar,
dinamizar e apoiar projetos que tenham uma lógica regional». Ora, acrescentou, «este é projeto de
concertação e de cooperação entre diferentes entidades, alinhado com o objetivo da sustentabilidade».

O dirigente da CCDR Algarve recordou que «os turistas, hoje, valorizam um destino sustentável». Além
disso, «a escolha do turista, hoje, com todo o quadro de alternativas e de tecnologias até para a
contratualização, já não passa tanto pelas agências de turismo e hotéis, mas muito pelo alojamento
local, arrendamento por pequenos períodos, que levam a sítios onde de outra forma não iriam».

Essa tendência, frisou, «vai obrigar a que estes produtos [ligados ao turismo de natureza e sustentável]
apostem na componente da comunicação e de chegar mais facilmente ao cliente final».

José Apolinário destacou ainda «o trabalho persistente que a Vicentina tem feito, de criar sinergias, de
não desistir, de criar projetos inovadores, em termos de intervenção social, mas também para levar
riqueza às populações».

E concluiu: «a mobilização dos fundos europeus [para o Algarve + Sustentável] é consequência de ser
um bom projeto e os bons projetos devem ser apoiados».
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José Gonçalves – Foto: Elisabete Rodrigues | Sul Informação
 

José Gonçalves, presidente da Câmara de Aljezur, alertou para o desafio de encontrar o equilíbrio e de
definir no terreno o que é, realmente, turismo sustentável.

Começou por recordar que «há uns anos, o Ambiente era uma coisa que só nos trazia
constrangimentos, dificuldades. Hoje continuamos a ter alguns constrangimentos, mas estes territórios,
estas zonas mais rurais, até pela sua resiliência e pela necessidade de encontrarem caminhos, foram
encontrando as soluções, retirando forças do melhor que temos na região, a conservação da natureza,
os seus recursos, a fauna, a flora, as tradições».

De tal forma que, «nestes últimos quinze anos, as coisas mudaram muito», garantiu o autarca
aljezurense.

Reconhecendo «o lugar e o papel que o ambiente tem nestes territórios», José Gonçalves defendeu que
«é preciso procurar o equilíbrio: aí está o grande desafio para todos!»

«Seremos 100 mil a caminhar no próximo ano ou seremos 20 mil? Seremos 100 mil a fazer surf ou 20
mil? O que é que queremos ter? Como é que se controla?», interrogou, para logo responder: «temos
que equilibrar, onde começa e onde acaba a sustentabilidade».

Por isso, segundo o edil, «para territórios como Aljezur, Vila do Bispo, Monchique, Lagos, Lagoa, o
próprio Algarve como um todo, é este o desafio que se coloca».

E certamente que esta será uma questão que irá estar em cima da mesa ao longo do ano que esta
primeira edição do «Algarve + Sustentável» vai durar.

 

Carla Pontes e Gonçalo Pescada – Foto: Elisabete Rodrigues | Sul Informação
 

A apresentação oficial do «Algarve + Sustentável», que decorreu numa tenda junto à ribeira de Aljezur,
ao mercado e às suas pontes, contou ainda com a presença dos diretores regionais de Agricultura e da
Agência Portuguesa de Ambiente, Pedro Valadas Monteiro e Pedro Coelho, respetivamente, da vice-
reitora da Universidade do Algarve (Alexandra Teodósio), do presidente da Câmara de Monchique (Paulo
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Alves), da vice-presidente da Câmara de Castro Marim (Filomena Sintra), dos vereadores de Lagos
(Sandra Oliveira), Lagoa (Mário Guerreiro) e de Aljezur (Fátima Neto e António Carvalho), do secretário
Geral das Terras do Infante (José Amarelinho), das responsáveis pela Rota Vicentina (Marta Cabral) e
pela Via Algarviana (Anabela Santos), além de representantes de outras associações e empresários. A
sessão foi encerrada pela atuação da soprano Carla Pontes e do acordeonista Gonçalo Pescada, que
interpretaram temas de Zeca Afonso, Dulce Pontes e Astor Piazzola.

 

Fotos: Elisabete Rodrigues | Sul Informação

(Link)
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