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CRIAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO
DA VIA ALGARVIANA- ASSINATURA
DE CONTRATO
No dia 09 de Fevereiro decorreu a assinatura do
contrato referente à prestação de serviços –
criação do modelo de gestão da “ Via Algarviana
II”. O referido contrato foi celebrado entre a
Associação almargem e a empresa Other Signs Consultoria Organizacional, Lda no âmbito de uma
das acções mais relevantes do projecto “Via
algarviana II – Ecoturismo no Interior do Algarve”.
Esta acção tem como principal objectivo a criação
de um modelo de gestão que vise a autosustentabilidade do projecto Via Algarviana.
A par desta acção, a equipa de gestão, elaborou
um caderno de normas que está neste momento a
ser apresentado a agências, operadores turísticos,
empresas de animação turística e similares em
reuniões personalizadas, com a finalidade de
estabelecer uma rede de parceiros que contribuam
para a manutenção e auto-sustentabilidade do
projecto atribuindo-lhes um selo de qualidade.
A Via Algarviana é marca registada (imagem,
nominativo e misto) uma informação desconhecida
por vários agentes que utilizam a sua marca sem
qualquer limitação, e nalguns casos é mesmo
utilizada sem autorização prévia da entidade
promotora, a Associação Almargem, daí a
necessidade de serem elaboradas regras de
utilização. Espera-se com esta acção distinguir a
Via Algarviana como uma marca de qualidade e
excelência no Ecoturismo do Algarve.

SABIA QUE …
- Já chegámos aos 1000 "GOSTO”, numa
semana? Agora temos que continuar...
A equipa da Via Algarviana agradece a todos os
que contribuíram!
- As inscrições na 5ª Travessia, na Modalidade
de BTT, esgotaram em 3 dias?
- A caminhada das Árvores Monumentais, de dia
26 de Fevereiro, teve lotação esgotada, o limite
de 35 pessoas foi atingido em menos de 3 dias?
O passeio foi um sucesso com a ajuda de todos.

NOVIDADES
- A equipa técnica da Via Algarviana já se
encontra a trabalhar no reconhecimento do
traçado do percurso áudio-guiado de Loulé.
Esta acção está a ser realizada em articulação
com a C.M. Loulé e junta de Freguesia de
Querença.
- A futura ligação do município de São Brás
à Via Algarviana também já se encontra em
desenvolvimento, estamos neste momento a
estudar as alternativas para o referido percurso.
- Na Rota das Árvores Monumentais: os
trabalhos de definição desta rota, que irá ser
concebida no município de Monchique, estão
quase finalizados.
Mais fotografias destas novidades podem ser
consultadas no Facebook da Via Algarviana.

ESTIVEMOS PRESENTES EM …
A Associação Turismo do Algarve (ATA) marcou
presença na Fiets & Wandelbeurs em Amesterdão,
Holanda, de 11 a 12 de fevereiro. Em destaque
estiveram as últimas novidades do segmento do
turismo de natureza, nomeadamente a Via
Algarviana.

Para se inscrever na nossa lista de
contactos ou deixar de receber esta
informação, por favor envie-nos um
E-mail para:
asantos@almargem.org

ALMARGEM – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve: Rua de São Domingos, Nº65, 8100 Loulé–Portugal
Tel.: 00351 289 412 959 . Fax: 00351 289 414 104 . E-mail: almargem@mail.telepac.pt . Homepage: www.almargem.org1

