NOTA DE IMPRENSA [29/09/2014]

ALJEZUR AFIRMOU O TURISMO DE NATUREZA NO ALGARVE!
A Bienal de Turismo de Natureza que decorreu no Espaço Multiusos de Aljezur, entre 26 e 28 de Setembro,
organização conjunta das ADL´s, Associação Vicentina, Associação In Loco e Associação Terras do Baixo
Guadiana, com o apoio da Câmara Municipal de Aljezur, mostrou toda a importância, capacidade e força do
Turismo de Natureza enquanto produto turístico.
Um produto turístico que incorpora interpretação, contemplação e usufruto da natureza nas suas
vertentes desportiva, cultural e ambiental. É um produto que dá mostras crescentes de implantação na
economia, pelos números que vamos podendo conhecer sobre esta realidade e dos negócios a ela ligados.
Afigura-se como um elemento fundamental da fruição dos valores naturais e da biodiversidade em
presença, bem como de todos os valores culturais próprios dos territórios, em particular das áreas
protegidas.
Estamos portanto perante um produto de excelência, fundamental para uma estratégia económica
sustentada, quer do ponto de vista local como regional.
Estão de parabéns todos os que estão ligados ao sector, muitos dos quais se mostraram nesta Bienal.
Durante estes três dias ficou claro que o Algarve das Baixas Densidades se afirma com todo o seu potencial
e ativos diversos, encerrando na sua genuinidade, a intemporalidade, a etnografia, as tradições rurais, a
gastronomia, as lendas, a história… alguma inocência e nostalgia apaixonantes!
A reforçar e demonstrar a força e a importância do produto Natureza estiveram o Ministro Adjunto e do
Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Maduro, bem como o Secretario de Estado do Ordenamento do
Território, Miguel Castro Neto, que na inauguração da Bienal deixaram bons indicadores para o sector e
para as baixas densidades, bem como compromissos por parte do Governo na inversão do processo de
desvalorização económica e social a que estes territórios têm sido submetidos, reforçando a importância
desta iniciativa.
Mas se nos orgulha o facto deste evento ter decorrido em Aljezur, o que mais ressalta é o facto de se ter
finalmente assumido a natureza como produto estratégico, que deve unir os vários agentes económicos e
políticos para consolidar a afirmação da região.
Parabéns a todos!
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