AGENDA ROTA VICENTINA
Depois de uma expansão na rede de Trilhos
Pedestres e do lançamento de uma rede de
Percursos para Bicicletas, a Rota Vicentina
inicia agora um caminho que irá levar além
das paisagens e da natureza.

O QUE É O PROJECTO ?
De braços dados com a comunidade na promoção
sustentável do património através do turismo, nasceu
o ID Rota Vicentina, um projecto que propõe uma
viagem pela cultura local do Sudoeste de Portugal.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
E EVENTOS CULTURAIS

COMUNIDADE LOCAL
AGENTES
TURÍSTICOS

+

Cultura local e sector do turismo em
ofertas integradas

AGENTES
CULTURAIS

Levantamento
Encontros temáticos
Networking

COMUNICAÇÃO

Embrace
Protect
Support

AS RECOMENDAÇÕES
RESPONSABILIDADE E
SUSTENTABILIDADE
Estando consciente do seu impacto
social, ecológico e económico

MANIFESTO
RECOMENDAÇÕES
PARA PRÁTICAS
SUSTENTÁVEIS

CULTURA LOCAL
(material e imaterial)

De Santiago do Cacém a Lagos,
um retrato transversal do território
Uma abordagem também sectorial

Press Trips

331 atividades e mais de 32.000
visualizações desde Julho de 2020

Marketing Digital

A origem e a autenticidade no
centro das preocupações

QUALIDADE

COMÉRCIO +
COMUNICAÇÃO

Um produto ou serviço orientado
para o mercado

O PROGRAMA
Programa itinerante, desde Santiago do Cacém até Lagos
Resultado de um trabalho em rede da comunidade local:

CULTURA LOCAL

POR LOCALIDADE,
POR CATEGORIA

Selo ID

BOAS PRÁTICAS

TURISMO

Grande diversidade de ofertas,
com destaque para baixa temporada

SEMANA ID

de todos para todos
Colóquio (presencial e online) para reflexão acerca da

AGENDA ID

sustentabilidade do território através do turismo responsável

OFERTA INTEGRADA RV

pela costa e pela serra

A Rota Vicentina é uma Associação sem Fins Lucrativos, responsável pela gestão do
projecto Rota Vicentina e ID Rota Vicentina, apoiada por uma rede de 200 empresas
de diferentes sectores assim como um conjunto de agentes locais, comprometidos
não só com uma oferta de alta qualidade como com a sustentabilidade da região.

Mostra de turismo e cultura local numa viagem original

DISPONÍVEL NO SITE E
NA APLICAÇÃO MÓVEL
DA ROTA VICENTINA
Facilita o acesso à
informação
Aproxima os interesses/
necessidades de turistas
e residentes

