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Observatório de Turismo Sustentável do Alentejo 

 

Turismo de Portugal lança Observatório para a 
sustentabilidade 

 

O Turismo de Portugal concretiza uma das medidas de sustentabilidade 

previstas até 2020, com a criação do Observatório de Turismo Sustentável do 

Alentejo, cujo memorando de entendimento é assinado no dia 1 de junho, às 

12h15, no Hotel M’AR de AR (Évora), no âmbito da Conferência Green Project 

Awards dedicada ao Turismo Sustentável. 

 

Seguindo as recomendações da Organização Mundial de Turismo (OMT) para 

a sua Rede Internacional de Observatórios para o Turismo Sustentável, as 

linhas orientadoras de implementação deste observatório foram definidas pelo 

Turismo de Portugal, em parceria com a Turismo do Alentejo ERT, a 

Universidade de Évora, o Instituto Politécnico de Portalegre e o Instituto 

Politécnico de Santarém. 

 

Considerando a importância da sustentabilidade na Estratégia Turismo 2027, o 

Turismo de Portugal uniu esforços à OMT na promoção do Ano Internacional 

do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, a decorrer em 2017, e lança 

hoje um conjunto de medidas de sustentabilidade para o setor, a implementar 

até 2020.  

 

Além da criação de um observatório regional de sustentabilidade no Alentejo, e 

de forma a cumprir o seu Plano de Ação para a Sustentabilidade 2017-2020, o 

Turismo de Portugal está a desenvolver o programa de turismo inclusivo 

Tourism ALL for ALL; o projeto Portuguese Waves, de gestão sustentável das 

praias ‘surf spots’; o Portuguese Trails, programa de valorização e 

sustentabilidade dos traçados âncora de Cycling & Walking das regiões 

turísticas portuguesas; parcerias com ONG’s para promover a sensibilização 
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ambiental dos agentes do setor; e, finalmente, o Programa Valorizar, enquanto 

instrumento centrado na regeneração e reabilitação dos espaços públicos com 

interesse para o turismo, a valorização turística do património cultural e natural 

do país, promovendo condições para a desconcentração da procura, a redução 

da sazonalidade e a criação de valor.  

 

A sustentabilidade está no centro da Estratégia Turismo 2027, cujo principal 

objetivo é afirmar o turismo como hub para o desenvolvimento económico, 

social e ambiental em todo o território, posicionando Portugal como um dos 

destinos turísticos mais competitivos e sustentáveis do mundo. 

 
 
Sobre o Turismo de Portugal  
Integrado no Ministério da Economia, o Turismo de Portugal é a Autoridade Turística Nacional 
responsável pela promoção, valorização e sustentabilidade da atividade turística, agregando 
numa única entidade todas as competências institucionais relativas à dinamização do turismo, 
desde a oferta à procura. Com uma relação privilegiada com as outras entidades públicas e os 
agentes económicos no país e no estrangeiro, o Turismo de Portugal está empenhado em 
cumprir o desígnio de reforçar o turismo como um dos pilares do crescimento da economia 
portuguesa.  
Info: turismodeportugal.pt  
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Esta e outras notas à Comunicação Social estão disponíveis para consulta na área Media no 

Portal do Turismo de Portugal – www.turismodeportugal.pt.  

Siga-nos em: 

  www.facebook.com/tdportugal 

  twitter.com/turismoportugal   

 linkedin.com/company/turismo-de-portugal 

 youtube.com/user/TurismodePortugal 
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