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NOTA DE IMPRENSA  [27/10/2015] 
 

 

 
 

CÂMARA DE ALJEZUR APROVA ACORDO  

DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO ROTA VICENTINA 

 

“Cerca de três anos passados desde a sua inauguração oficial, a Rota Vicentina é hoje uma realidade no 
território, incluindo cerca de 400 km, envolvendo formalmente 120 empresas e contribuindo decisivamente 
para estimular a economia local, em particular nos períodos de época média e baixa.” 

“Tem ainda provado a sua capacidade de afirmação institucional, ligação efectiva à comunidade e ligação 
ao mercado internacional, aspectos naturalmente ainda carentes de muito investimento.” 

O Acordo de colaboração agora aprovado radica no desenvolvimento e consolidação do projeto Rota 
Vicentina particularmente no que ao Município de Aljezur diz respeito, sua manutenção, gestão e 
coordenação, bem como a preparação de novas iniciativas que respondam às prementes necessidades do 
projecto e dos seus diversos beneficiários. 

No âmbito do presente acordo de colaboração, compete à Associação entre múltiplos aspetos :Garantir a 
perfeita qualidade do traçado, trilhos e sinalética, dinamizando uma equipa de voluntários que se 
responsabilizem pela monitorização e trabalhos mais leves, percorrendo todo o traçado anualmente para 
verificação da condição do mesmo e sinalética existente, envolvendo as juntas de freguesia e o próprio 
município em casos de maior complexidade técnica; Dinamizar toda a componente de sensibilização junto 
dos diversos públicos-alvo, atendendo às necessidades específicas de comunidades locais e institucionais; 
Promover a Rota Vicentina enquanto infraestrutura pública e produto turístico do concelho e da região, no 
pressuposto da sua vertente maioritariamente privada e autossustentável, a nível local, nacional e 
internacional, com todos os meios disponíveis ao seu alcance e em parceria com outras entidades 
parceiras; investir nos seus ativos comerciais e promocionais. 

À Câmara Municipal de Aljezur competirá, também entre múltiplos aspetos: Disponibilizar anualmente à 
Associação Rota Vicentina o valor de 4.800,00€ (quatro mil e oitocentos euros), para garantir a boa 
execução do projeto em todas as suas vertentes nos Município de Aljezur; Apoio logístico e de 
manutenção; Colaboração na componente de sensibilização e boas práticas de sustentabilidade; 
Divulgação da Rota. 

O presente Acordo corporiza e reflete a estratégia há muito assumida na afirmação do Turismo da 
Natureza como “produto” gerador de oportunidades e riqueza, potenciando-o numa lógica de 
desenvolvimento social e económico, sustentável, que tão bons retornos têm proporcionado à economia 
local. 

 


