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" Abraçamos este movimento que as pessoas do Sudoeste
iniciaram e queremos dar-lhe força, forma, abertura,
reflexão, acção, cidadania."
Manifesto Rota Vicentina
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Introdução a este e-book
Cultura e turismo de braços dados na promoção sustentável
da região: assim nasceu o projecto ID Rota Vicentina.
Este e-book interactivo resume as conclusões principais
da Semana ID 2021, um evento 100% online que celebrou
os frutos deste projecto e contou com colóquios,
formações, lives no Instagram e, entre outras actividades
co-construídas com a comunidade, a antestreia
do Documentário de Natureza "A Costa das Cegonhas
- Retrato Natural do Sudoeste".
Para uma melhor compreensão sobre este evento
escolhemos algumas citações-chave que convidam
a querer saber mais e a (re)descobrir o que foi uma
semana repleta de conteúdos relevantes para
o Sudoeste e para quem pensa a sustentabilidade
e o turismo nos dias de hoje.

Guia de ajuda
Sempre que vir este símbolo [ ] saiba que pode clicar
nos botões que o levam a saber mais.
Ao clicar nos botões será redirecionado para o canal
de YouTube da @rotavicentina onde temos disponíveis
todas as gravações da Semana ID 2021.
Para ilustrar a discussão ao longo dos Colóquios
selecionamos algumas citações que são clicáveis,
para o levar directamente para a respectiva parte do vídeo.
Para acesso integral a este evento, clique neste botão
e aceda à página oficial da Semana ID 2021.
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O que aconteceu
na Semana ID 2021?
PROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA - 24 MAR.

DOMINGO - 21 MAR.

Conversas sobre as Artes
do Sudoeste

Sessão de Abertura
Conversas sobre identidade e
sustentabilidade: o que nos guia?
Antestreia & Conversa:
Documentário “A Costa das
Cegonhas - Retrato natural do
Sudoeste”

SEGUNDA-FEIRA - 22 MAR.
Colóquio Cycling e a Cultura
(de mobilidade?) local
Conversas sobre trilhos e viagens:
vamos partilhar memórias?
Recertificação do Caminho
Histórico: Leading Quality Trails

Conversas sobre trilhos
e viagens: vamos pedalar?
Como cuidar dos
Trilhos Pedestres?

QUINTA-FEIRA - 25 MAR.
Plantas Invasoras no Sudoeste:
identificação e controlo
Conversas nos trilhos:
como está o tempo aí?

SEXTA-FEIRA - 26 MAR.
Colóquio Quem é o turista
nacional que procura
sustentabilidade?

TERÇA-FEIRA - 23 MAR.

Conversas de Alpendre:
quem são os anfitriões da RV?

Conversas de Alpendre: quem são
os anfitriões da Rota Vicentina?

SÁBADO - 27 MAR.

Colóquio Costa Sudoeste: o
último reduto da liberdade?

Conversas sobre trilhos e viagens:
vamos caminhar?
ID e Agora? - Conversa com a
comunidade e encerramento
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Cronograma
Semana ID 2021?
MARÇO 2021
21

22

23

24

25

26

Sessão de
Abertura

27
Encerramento
ID: e agora?

Colóquio 1

Colóquio 2

Conversa live
Instagram 1

Conversa live
Instagram 2

Colóquio 3
Conversa live
Instagram 3

Conversa live
Conversa live
Instagram 4 e 5 Instagram 6

Conversa live
Instagram 7

Antestreia do
Documentário
Recertificação
do Caminho
Histórico
Formação
Sessão Zoom

COLÓQUIOS
1 | Colóquio Cycling e a Cultura (de mobilidade?) local
2 | Colóquio Costa Sudoeste: o último reduto da liberdade?
3 | Colóquio Quem é o turista nacional que procura sustentabilidade?
CONVERSAS EM DIRECTO NO INSTAGRAM @ROTAVICENTINA
1 | Conversas sobre identidade e sustentabilidade: o que nos guia?
2 | Conversas sobre trilhos e viagens: vamos partilhar memórias?
3 | Conversas de Alpendre: quem são os anfitriões da Rota Vicentina?
4 | Conversas sobre as Artes do Sudoeste
5 | Conversas sobre trilhos e viagens: vamos pedalar?
6 | Conversas de Alpendre: quem são os anfitriões da RV?
7 | Conversas sobre trilhos e viagens: vamos caminhar?
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Como é que a comunidade
esteve envolvida neste evento?
De serões na aldeia a concertos no meio da Natureza, foram muitas as
actividades co-construídas com a comunidade a fazer parte do programa.
Ao longo de todo o projecto ID a comunidade foi convidada a participar
do projecto, contribuindo para a reflexão e assumindo o seu papel de
"agente cultural" que fornece bens e serviços que constituem a própria
identidade do território.
Desenhado o Guia ID, estavam lançadas as bases de orientação
para a co-construção desta programação. Com uma noção crescente
que o evento teria que ser online, a ambição complicou-se, mas
a comunidade não baixou os braços e preparou várias propostas
que nos deliciaram pela qualidade, diversidade, genuinidade e calor
humano, mesmo através do ecrã.
Algumas propostas repetiram-se depois deste evento e outras
integraram programas turísticos que foram desenvolvidos pelos
parceiros da Rota Vicentina e lançados durante esta semana.

Guia ID
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Resumo Semana ID 2021
por Marta Cabral, presidente da
Associação da Rota Vicentina
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Resumo Semana ID 2021
A Semana ID arrancou como um momento de viragem,
em relação ao projecto ID, à Rota Vicentina, e acredito
que ao contexto do turismo na região e no mundo.
Têm sido muitos anos a reflectir acerca da necessidade
de soluções sustentáveis para que a dinâmica
da Rota Vicentina vá respondendo gradualmente
aos desafios do território e da sua comunidade.
No último ano, a pandemia tornou urgente a necessidade
de pensar em conjunto e as reuniões semanais
com parceiros e associados criaram a noção conjunta
do movimento que está em pleno curso na Costa
Alentejana e Vicentina.
A Semana ID reflectiu esse movimento e apenas pecou
por excesso de conteúdo fundamental para compreender
a sua dinâmica. Além do vídeo resumo, este ebook
pretende resumir e sublinhar algumas mensagens
e conteúdos particularmente relevantes para orientar
os próximos passos.
A visita ao Sudoeste fez-se por via digital, mas ficou
bem documentada a promessa de dias melhores,
com vários vídeos de promoção dos novos programas
preparados pelas empresas parceiras da RV com
o foco na identidade local.
Também a Agenda ficou recheada de propostas
de eventos vários, não só das empresas mas também
de pessoas e entidades que tão bem representam
o Sudoeste e a sua cultura. E saltámos de trilho em trilho,
de alpendre em alpendre, numa série de directos com
empresários, voluntários, projectos artísticos e amigos
da RV espalhados pelos trilhos fora.

Rever
Directos no
Instagram
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A conclusão é obvia: os trilhos ligam todo um território
recheado de pessoas que fazem a sua essência, trabalham
para oferecer produtos e serviços sem os quais esta terra
não seria o que é. Essas pessoas juntaram-se a nós e a
mensagem tornou-se clara e bem ilustrada do potencial
que nos espera.
Mas pensámos ainda mais do que visitámos, por conta
da pandemia. Três colóquios trouxeram-nos uma visão
actual e integrada sobre as prioridades para o território,
numa perspectiva de desenvolvimento das melhores
condições para o seu desenvolvimento sustentável
a partir do sistema turístico.
Base comum de reflexão foi a emergência climática,
o pacto ecológico europeu e uma evidente alteração
do paradigma de desenvolvimento territorial acelerado
pela pandemia que o planeta partilha há mais de um ano.
Por outro lado, o reconhecer que o Sudoeste é um lugar
especial, que responde ao luxo por conter tanto do que
é tão raro, no país e no mundo.
Atentar na comunidade local, na sua cultura e nas suas
actividades como elemento central de atractividade
turística, e o papel que a Rota Vicentina pode
desempenhar no apoio a esta dinâmica socio-económica.

Vídeo resumo
Programas de
cultura e paisagem

Clique para descobrir
as sugestões de programas
que resultam do contributo
das empresas da rede
a este desafio de trazer
os elementos identitários
para a oferta turística.
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Começámos por focar na natureza com a antestreia
do documentário “Retrato do Sudoeste - A Costa das
Cegonhas”, que tornou evidente para muitos, a infinita
riqueza que se esconde em cada recanto desta região,
do mar à serra, passando pelos rios e vales.
Fica o desafio de fazer chegar
este filme a todos os que fazem
parte do futuro desta terra.

Conversa com os
realizadores do
documentário

Teaser do
documentário
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Os trilhos também tiveram a atenção de todos,
entre a recertificação do Caminho Histórico como
Leading Quality Trail e a importância que este
caminho tem numa experiência de caminhada
mais integrada e fiel à narrativa do território
e da comunidade que o cuida a cada dia,
em complemento ao atrativo do mar
e do tão desejado Trilho dos Pescadores.

Rever
Recertificação do
Caminho Histórico

Para além dos desafios do território, também
nos dedicámos a pensar o próprio projecto, porque
ID vem de Identidade e essa pertence ao território.
No primeiro dia lançámos as bases do trabalho feito
e fechámos a semana a perguntar “ID: e agora?”.
Muitos se juntaram a nós numa reflexão preciosa,
e facilmente concluímos que estamos no caminho
certo, nós e uma enorme comunidade de gente
que declara o seu amor esta terra.

Conversa sobre
a base de trabalho
do ID

A cultura é uma manifestação que nos rodeia
e tem que estar cada vez mais presente na oferta
turística da região, sendo esse o seu principal factor
de diferenciação.
0711

Prosseguimos com o foco na comunidade local, facilitando
a aproximação à natureza que nos rodeia e motivando a
capacidade de acolher as propostas mais diversas.
Agregamos valor ao produto mas também à produção,
mapeamos o que temos, com foco nas novas gerações,
fomentamos o seu envolvimento criativo e
contemporâneo. Monitorizamos os impactos deste
trabalho e reajustamos sempre que necessário.
Reconhecemos que este movimento em direcção
a um Sudoeste sustentável já existe e se reforça com
o compromisso da Rota Vicentina, enquanto nos cumpre
igualmente fazer chegar a mensagem aos parceiros
públicos e aos nossos governantes, num processo
de participação que estruturamos e veiculamos.
A celebração do Sudoeste... sentimo-la em cada minuto
desta semana. Foram tantos momentos de partilha,
histórias, ambições, risadas e compromissos, tanta
esperança no futuro e tanta união em torno deste
que é um dos cantinhos mais cobiçados da Europa
mas que continua a ser nosso, dos que verdadeiramente
amam esta terra!

Marta Cabral
Presidente da Associação Rota Vicentina
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Sobre os Colóquios da Semana ID
resumo das conclusões
e citações dos convidados
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Colóquio: Cycling e a Cultura
(de mobilidade?) local
22 de Março 2021
Sendo o cicloturismo uma prática de usufruto da natureza em bicicleta,
respondendo a uma forma de lazer e mobilidade mais sustentável,
qual o seu potencial para inspirar os territórios e as comunidades que visita?
De que forma se poderá responder às expectativas dos cicloturistas,
integrando formas mais holísticas e sustentáveis de fazer turismo?
Pode este desenvolvimento do turismo ciclável ser o motor de aceleração
da transição para uma nova cultura local de mobilidade suave, mais
saudável, limpa e de futuro?
Como se deve preparar o território e os seus agentes públicos
e privados para assimilar estes modos de vida e de visitação?

Moderador
Pedro Pedrosa (PP) | Empresário e Consultor A2Z & Responsible Trails
Intervenções
Jana Apih (JA) | Empresária e Consultora, Goodplace – Slovenia Green
Joana Ivónia (JA) | Ciclaveiro
Nadja Frener (NF) | Massa Crítica de Aljezur
Mesa Redonda
Eduardo Santos (ES) | BTTista & Residente no Sudoeste
João Mariano (JM) | Aljezurense & Soul Rider de bicicleta de montanha
Ricardo González (RG) | BTTista & Empresário BikeToursPortugal
Teresa Fernandes (TF) | Multi-campeã nacional de BTT & Professora

16

Colóquio Cycling e a Cultura
(de mobilidade?) local
Do primeiro Colóquio sobre o “Cycling e a Cultura (de mobilidade?) local”
ficou bem clara a necessidade de olhar para o território numa perspectiva
de transição para a mobilidade sustentável, envolvendo a comunidade local
no desafio da circulação em bicicleta, mas também as entidades públicas
na estruturação de vias cicláveis.
Entender que o investimento não é apenas obrigatório mas começa
a ser urgente, com uma comunidade cada vez mais orientada para
modos de vida sustentável e a importância das dinâmicas locais na
capacidade de atracção e sustentação logística e económica associada
ao turismo que vê na bicicleta um elemento indispensável ao seu estilo
de vida – e de viagem.

Pedro Pedrosa

Nadja Frener

Jana Apih

Eduardo Santos

Joana Ivónia

João Mariano

Rever
Colóquio

Ricardo González

Teresa Fernandes
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Colóquio Cycling e a Cultura
(de mobilidade?) local
“Esta preocupação (das
alterações climáticas) está a
ser incorporada pelas
pessoas que no dia a dia
utilizam a bicicleta. Mas
também por aquelas
pessoas que pensam em
fazer umas férias e se
preocupam com a pegada
ecológica . Em vez de usarem
carro, autocarro ou mota
começam a optar pela
bicicleta.”
PP
“Mesmo neste contexto
pandémico, os estudos
apontam que as atividades
como o walking e o cycling ,
que já tinham um
crescimento de 8-10%, em
relação a outras formas de
turismo, e vão continuar a ser
alvo da atenção dos turistas.”
PP
“Existe uma relação
de animosidade,
os automobilistas não
se sabem relacionar com
os ciclistas e vise versa.”
JM
Clique para ouvir mais

“Um ponto fundamental
é a necessidade de
investimentos mais pesados
se quisermos securizar
alguns dos troços na região.”
PP
“A construção de um sentido
de pertença pela bicicleta,
implica um trabalho
continuado, colaborativo
e participativo, envolvendo
a comunidade.”
JI

“Mesmo em zonas balneares
as pessoas usam demasiado
o carro. Eu sinto que é um
problema eu querer
desfrutar do lugar e estar
entupido com
estacionamento automóvel
quando poderíamos estar
a utiliza-lo de outra forma.”
JI

“Importa que sejam
chamados os utilizadores
de bicicleta para poderem
dar um contributo de como
estes projetos poderiam ser
implementados.”
RG
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Colóquio Costa Sudoeste,
o último reduto da liberdade?
23 de Março 2021
A Costa Sudoeste corresponde a um Parque Natural e é tida há vários anos
como um dos exemplos de destino de natureza do país, sendo hoje uma
referência também a nível internacional. O que faz desta costa um destino
sustentável e com capacidade de evitar a massificação? Existem restrições
sérias à construção, o que poderá evitar o rumo que outras áreas costeiras
sofreram a esse nível, mas novos desafios se levantam ao nível do
ordenamento do território (agricultura e floresta intensiva).
Por outro lado, a falta de resposta de alojamento aliada a um posicionamento
orgânico associado a estilos de vida alternativos e ao contacto com a natureza
trouxeram um movimento de campistas e caravanistas que ocupam a área
mais nobre do parque natural como se de uma área de campismo se tratasse,
mas sem as respectivas infraestruturas de apoio.
Sendo esta uma tendência local, mas também global, como pode a região
responder com um posicionamento inalienável de compromisso com a
sustentabilidade social e ambiental?

Moderadores
Luísa Schmidt (LS) | Socióloga & Jornalista
Marta Cabral (MC) | Presidente da Associação Rota Vicentina
Intervenção
Ann Heidi Hansen (AH) |Case Study Noruega
Mesa Redonda
Carla Cabrita (CC) | Guia de Natureza da Walkin´Sagres
Luís Carmo Costa (LC) | Neoturis
Pedro Clemente (PC) | Investigador FCT, Universidade Nova de Lisboa
Pedro Prista (PP) | Antropólogo
Mensagens Especiais
Paula Canha (PC) | Bióloga local
Laura Canha (LC) | Movimento Juntos pelo Sudoeste
Nuno Carvalho (NC) | RWSW - Rewilding Sudoeste
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Colóquio Costa Sudoeste,
o último reduto da liberdade?
Do Colóquio “A Costa Sudoeste: o último reduto da liberdade?”,
concluiu-se que a liberdade tem que ser associada a uma maior
cultura de consciência, e que o trabalho de estruturar uma estratégia
de desenvolvimento do turismo como um meio e não um fim em si
mesmo tem que ser desenvolvida de forma progressiva e participativa.
Pensar porque queremos turismo, o que queremos oferecer e quem
queremos convidar activamente são pontos de partida incontornáveis.
Reconhecer que a capacidade de carga é difícil mas importa identificar
as suas componentes. E devolver o protagonismo ao anfitrião, que por
sua vez exige dos governantes um compromisso sério com a necessária
gestão equilibrada e sistémica do território.

Luísa Schmidt

Carla Cabrita

Marta Cabral

Luís Carmo Costa

Ann Heidi Hansen

Pedro Clemente

Rever
Colóquio

Pedro Prista
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Colóquio Costa Sudoeste,
o último reduto da liberdade?
"PNSACV foi criado devido
à riqueza natural e valor
paisagístico, e à situação
geográfica com importância
nacional, europeia
e mundial, uma espécie
de placa de articulação
oceânica e continental.”
LS
“As zonas mais vulneráveis
do Parque são as orlas
costeiras que têm estado
sujeitas a cargas excessivas
e risco de destruição
dos valores que dão
sentido ao próprio Parque.”
LS
“O Pacto Ecológico Europeu
vem claramente dizer que
é urgente criar uma cultura
efectiva de conservação
e restauro da natureza
como pilar para a nossa
sobrevivência colectiva
e isto implica uma
mudança de paradigma."
LS
“Portugal tem uma
responsabilidade neste
caminho. Não faz sentido
continuar nesta situação
caótica em que este
Parque vive. Temos que virar
a página deste bem comum
que é de todos nós.”
LS

"O Turismo é uma ferramenta,
não um objectivo em si.
O objetivo é criar valor
para a comunidade local."
AH
“Já não estamos numa
época de crescer sem limites.
Nos últimos anos estamos a
lidar com pessoas que usam
a liberdade sem consciência.”
CC
“É difícil definir um número
mas é importante reflectir
sobre as diversas
componentes da capacidade
de carga.
O que vemos numa área
como a Costa Vicentina
é que caminha para
insustentabilidade ambiental.
Quando nos apercebermos
dos danos já será tarde para
voltar para trás.”
PC
“Precisamos parar de querer
somente volume, importa
começar a procurar
realmente o valor. Surge
a questão: como medimos
o sucesso do turismo?
A primeira pergunta deveria
ser 'O que o turismo pode
fazer por nós'? Fomos
inspirados pelo Método de
Investigação Persistente: o
quê, onde, quando, quem,
como?”
AH
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Colóquio Costa Sudoeste,
o último reduto da liberdade?
“O avanço descontrolado
das explorações agrícolas
tem vindo a arrasar um
património natural único
e de riqueza incalculável
e a esgotar a já debilitada
Barragem de Santa Clara."
LC
“Os mais recentes estudos
nacionais e internacionais
mostram que a floresta
autóctone é aquela que
se deve preservar e ampliar,
seja pelos serviços ecológicos
que fornecem, seja pela
rentabilidade a médio longo
prazo."
NC
“Autocaravanismo
é fortíssimo em vários países
da Europa, onde há muitas
infraestruturas e serviços
para caravanas, mas não
é autorizada a pernoita em
parques naturais e áreas
protegidas. Portugal ainda
não está preparado para
o autocaravanismo.”
LPC
“É urgente a activação do
debate e da preocupação
colectiva, desde logo nos
processos de planeamento
participado e colaborativo."
LS

“Não conseguimos fugir
de pensar de alto a baixo
o turismo como indústria
global. Vai ser muito
importante fazer uma
inversão do protagonismo.
Habituámo-nos a dar
o protagonismo ao turista,
é importante dar
o protagonismo ao anfitrião.
O turismo não é a indústria
do transporte,
é da hospitalidade.
PP
"É fundamental investirmos
na reflexão e sensibilização
antes de ser necessário criar
leis rígidas proibitivas."
PP
“As grandes indústrias
globais têm todas elas
a mesma subordinação
a uma ideia a meio caminho
entre o global e o delirante,
aquilo a que jáse chamou
de teologia do mercado."
PP
“As novas gerações têm uma
atitude muito diferente
porque percebem que o seu
futuro pode estar em causa,
temos que contar com eles
para isto."
LS
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Colóquio: Quem é o turista
nacional que procura
sustentabilidade?
26 de Março 2021
Com a pandemia Covid-19, a proximidade geográfica no turismo tornou-se
um elemento primordial, não apenas por questões de segurança sanitária
mas também por factores que se revelam as tendências do futuro, como
sejam o flight shaming, o slow tourism e a responsabilidade ambiental
e social associadas a uma cultura de imersão, por oposição às deslocações
frequentes e “colecionáveis” para as redes sociais.
Vários países depararam-se frente-a-frente com os respectivos mercados
internos e Portugal não foi excepção. Para as áreas naturais que
em Portugal dependiam de (enormes) nichos de mercado internacionais
muito experientes na interacção com a natureza e muito sensibilizados
para as questões da sustentabilidade, o último Verão trouxe uma nova
realidade mais desafiante a diversos níveis e revelou fragilidades que,
se já eram evidentes, passaram a ser críticas.
Está o país preparado para, à semelhança do que já faz nos mercados
externos, investir no conhecimento do turista português, seus perfis,
expectativas e necessidades, ter no fundo uma estratégia de comunicação
diferenciada? Qual o plano para a promoção das áreas mais sensíveis
em conjunto com a co-responsabilização do visitante e orientação
para boas práticas? Como podem as regiões e o país articular-se
para melhor garantir este objectivo?
Moderadora
Eglantina Monteiro (EM) | Antropóloga e Empresária
(Companhia das Culturas e 8950)
Convidados da Mesa Redonda
Alfredo Sendim (AS) | Empresário (Herdade do Freixo do Meio)
Paula Cosme Pinto (PP) | Ex-Jornalista & Consultora
Assessora d’ O Apartamento
Artur Pegas (AP) | Empresário (Papa Léguas)
Paula Silva (PS) | Empresário (Figueirinha Ecoturismo)
e Residente no Sudoeste
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Colóquio: Quem é o turista
nacional que procura
sustentabilidade?
No último colóquio concluiu-se que este turista não está ainda identificado
e não há uma orgânica de comunicação que responda às suas necessidades.
Falou-se da importância de organização territorial para dotar a comunicação
de uma “literacia para a sustentabilidade”, sem a qual promovemos a moda
da natureza mas não asseguramos a sua preservação nem estimulamos uma
economia local resiliente e ancorada nos valores naturais e socio-culturais.
Investir na capacidade crítica do consumidor, empoderar as comunidades
locais e desenvolver uma nova narrativa de resposta aos desafios globais da
sociedade, a ser abraçada tanto por empresários quanto pelo poder público.

Eglantina Monteiro

Alfredo Sendim

Paula Cosme Pinto

Rever
Colóquio

Artur Pegas

Paula Silva
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Colóquio: Quem é o turista
nacional que procura
sustentabilidade?
“Nesta manhã, ressalta
a prática pedagógica que
as diferentes empresas
têm vindo a desenvolver,
em contraste com uma
não-pedagogia por parte
das entidades públicas,
como seria exigível.”
EM
“Viver de uma forma
sustentável dá trabalho,
mas vale a pena a vários
níveis: saúde mental, física,
planeta e economicamente.”
PS
“Temos que transformar
este território num território
de inspiração, de futuro
e de esperança.”
AS
“O destino não pode
ser vítima do seu próprio
mediatismo por falta
de estratégia.”
PP

“O cliente certo é o que está
“O cliente certo é o que está
receptivo a receber este tipo
receptivo a receber este tipo
de conteúdos.”
de conteúdos.”
AP
AP
“Hoje o ‘contacto com
a natureza’ é uma moda
aspiracional, com influencers
e percursos de mimetismo
sem consciência.”
PP
“Enquanto empresários
temos que ir estendendo
estes valores: o que
procuramos para nós
não tem que ser prejudicial
aos outros, pelo contrário.”
AS
“Quando comunicamos
um destino temos o dever
de passar ferramentas
de sustentabilidade para
o cliente final, imprensa,
operadores turísticos, etc.”
PP
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Colóquio: Quem é o turista
nacional que procura
sustentabilidade?
“Quando a comunicação
social simplifica com listas
dos “10 melhores lugares
para...”, os lugares idílicos
deixam de o ser quando
de repente são visitadas
por massas sem preparação
para visitar em consciência.
As assessorias têm que
dar esta ajuda aos media.”
PP
“Tem que haver uma literacia
para a 'sustentabilidade',
sem ela, a palavra
continuará a ser oca.”
AP
"Queremos comunicar
uma moda ou ter uma
comunicação por
si só sustentável?"
PP
“A sustentabilidade
é um acto per si intrínseco
ao cidadão; e o cidadão
às vezes viaja; e prefere
destinos onde este tema
esteja pensado e preparado.”
AP

“O luxo de poder usufruir
da natureza, do desligar;
mas para isso temos que ter
um ecossistema preparado,
para podermos desligar.”
AP
“Um dos trabalhos que
a RV deverá continuar
a desenvolver é a ligação
às actividades económicas
locais, correspondendo
a uma valorização
económica efectiva. Uma
pequena produção pode
ser de excelência e ser uma
excelente opção económica.
Não se trata de saudosismo.”
EM
“O nosso país é por si só
um destino de turismo de
natureza. Falta uma rede
nacional de partilha de
'know how', nomeadamente
ao nível governamental.”
PP
“Os desafios que a
humanidade hoje atravessa
são tão grandes que apenas
com a visão de todos podem
ser resolvidos.”
AS
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Informação detalhada sobre
a conversa com comunidade
resumo das conclusões
da conversa "ID e agora?"
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ID e agora?
Conversa com a comunidade
No encerramento da Semana ID, convidamos toda a comunidade
a participar numa conversa descontraída e aberta.
O único mote era fazer o balanço da semana e lançar ideias de próximos
passos neste caminho da sustentabilidade. Tudo porque acreditamos que
só com o envolvimento de todos podemos realmente construir este caminho.
A conversa online terminou com um brinde ao Sudoeste,
à resiliência e à Semana ID!
Participações Especiais
Marta Cabral | Presidente da Rota Vicentina
Giacomo Scalisi | Lavrar o Mar
João Ministro | Proactivetur
Álbio Nascimento | The Home Project

Rever
conversa

32

ID e agora?
Conversa com a comunidade
"A cultura pode viver sozinha,
mas o turismo precisa
da cultura como
uma mais valia."

"Precisamos de um turismo
altamente sustentável
e responsável que tenha
especial foco na cultura."

Giacomo Scalisi

João Ministro

“A cultura é uma
manifestação que
nos rodeia."

“A RV pretende dinamizar
um movimento consistente
que tem por base a vida
e o trabalho da comunidade
local."

João Ministro
"É importante aproximar
a população local da
natureza em que vivem,
mostrando o que está
por trás da beleza."

Marta Cabral
“O movimento já está criado,
o desafio é como proteger
esta identidade, sem desviar
do caminho.”

Nuno Barros
João Ministro
“Importa capacitar as
pessoas que viveram no
território, porque estas além
de valorizarem a identidade
local, também a exercem."
Fernando Parreira

“A Semana ID mostrou
grande parte do que
se passa no território com
um denominador comum:
Estamos todos a trabalhar
na mesma direcção.”
Giacomo Scalisi
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ID e agora?
Conversa com a comunidade
"O que está na essência
deste movimento?
O 'Amor a esta terra'.
A Rota Vicentina está
a fazer um caminho que
se conecta muito mais
com a vida do que com
o turismo.
O turismo é uma ponte."

"Fazer parte da rede de
associados da Rota Vicentina
é um importante canal
para trazer clientes, mas
mais importante que isso
é perceber que este
é um canal para fazer
a diferença na região."
Joaquim Lourenço

Marcus Pavani

"As emoções e a vivência
deste lugar requer tempo,
importa que os turistas
despendam tempo
para esta conexão."

“Para estimular
o envolvimento cívico
é preciso mostrar
consequências desse
envolvimento continuado."
Manuel Ruiz

Sara Sessão

“A pandemia permitiu
desconectar para
reconectar, a partir
da necessária mudança
de paradigma.
Cada um terá que ter
mais atenção ao seu
impacto."

“Estou muito optimista
em relação às gerações
futuras, acredito que
muitos jovens sentem
a sua responsabilidade
por este território e querem
voltar para contribuir
e defendê-lo."
Giacomo Scalisi

Álbio Nascimento
“A Rota Vicentinas será
aquilo que fizermos dela
porque a Rota Vicentina
é de todos nós."
Marta Cabral
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Colecção de vídeos
criados no âmbito do Projecto ID e
apresentados durante a Semana ID
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Vídeos recomendados
Vídeo Resumo
Semana ID 2021
Com os momentos mais marcantes
da programação.

Playlist Vozes ID
Podcasts sobre 5 casos de estudo
de agentes turísticos e culturais.
Complemento ao Guia ID.

Guia ID
Resumo Programas
de Cultura e Paisagem
Experiências curtas ou programas
para se perder no tempo
e na paisagem. Porque o melhor da
Rota Vicentina são mesmo as pessoas!

Manifesto Rota Vicentina
Porque somos o projecto de uma
verdadeira Comunidade, de um
conjunto de pessoas que partilham
esta terra e a ela se afeiçoam
e dedicam.

Manifesto Rota Vicentina
Depoimentos do vídeo
Amor a esta Terra
Depoimentos do vídeo
Residentes e turistas, portugueses
Amor acaminhantes
esta Terrae não
e estrangeiros,
só, unidos no amor por esta terra,
com vontade de investir num futuro
sustentável.

Clique para assistir
ao vídeo completo
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Rota Vicentina

21 - 27 MAR. 2021

Promotor

Parceiros estratégicos

Co-Financiado por

Parcerias

" Abraçamos este movimento que as pessoas do Sudoeste
iniciaram e queremos dar-lhe força, forma, abertura,
reflexão, acção, cidadania."
Manifesto Rota Vicentina

Uma semana para pensar, visitar e celebrar o Sudoeste.

2ª EDIÇÃO
7 dias que resultam do trabalho conjunto
ao longo de mais 1 ano,
entre agentes culturais e turísticos
da Costa Alentejana e Vicentina

Rota Vicentina

3 - 9 ABR. 2022

