Bienal Turismo de Natureza Algarve'19

A Bienal Turismo Natureza Algarve’ 19 está a chegar! Será já nos dias entre 22 e 24 de
fevereiro de 2019
, no espaço
Multiusos de Aljezur
, que se irá realizar mais uma edição deste evento. Com a missão de promover o
desenvolvimento do turismo de natureza no Algarve, contribuindo para o desenvolvimento
social, económico e ambiental das comunidades, através da preservação da identidade,
desenvolvimento do conhecimento e competências e adesão a padrões internacionais de
turismo sustentável. Para tal e para um desafio de um
Algarve + Sustentável
, este evento irá ter um
Espaço de debates
, um
Espaço expositivo
, um
Espaço B2B
, um
Espaço Oficinas do Conhecimento
e um
Espaço Arraial
:

Espaço Debates: reunir as principais entidades certificadoras de turismo sustentável,
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nacionais e internacionais de forma a termos um olhar sobre o potencial da Região do Algarve,
com enfoque nas áreas de Rede Natura 2000, para se afirmar como destino turístico
sustentável a nível social, económico e ambiental.

Espaço Expositivo: expor soluções sustentáveis para o desenvolvimento do território:
produtos, equipamentos e serviços.

Espaço B2B: assente na plataforma da Enterprise European Network gerida pela CCDR,
organizado em articulação com a
ATA – Associação de Turismo do Algarve
, onde se irão juntar agentes do mercado nacional e internacional, com vista à concretização de
contactos e contratos comerciais.

Espaço Oficinas do Conhecimento: reunir uma forte ação de promoção de conhecimento em
Turismo de Natureza, capaz de contribuir para o
desenvolvimento de um turismo mais sustentável, assente no conhecimento do território ao
nível das atividades de natureza, recursos endógenos, identidade e modelos atuais de gestão
de empresas turísticas.

Espaço Arraial: espaço ilustrativo da identidade do Algarve, desde o Barlavento ao
Sotavento. Inspirado nas festas, usos e costumes das comunidades locais, através da música,
danças e cantares, gastronomia de raiz mediterrânea, artesanato, jogos e vendas tradicionais,
pretende-se uma animação contemporânea ancorada nas tradições da Região.

Já restam poucos dias para se inscrever nas Oficinas do Conhecimento promovidas pela BT
NA’19
no
Espaço Multiusos de Aljezur
, entre os
dias 22 e 24 de fevereiro
. Veja os links de cada um dos dias e organize a sua agenda de trabalho. Acreditamos que esta
é uma oportunidade de enriquecer pessoal e profissionalmente o seu conhecimento sobre a
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região do Algarve.

Dia 22:

https://www.facebook.com/pg/btnalgarve/photos/?tab=album&amp;album_id=1087397538107
304

Dia 23:

https://www.facebook.com/pg/btnalgarve/photos/?tab=album&amp;album_id=1087567084757
016

Dia 24:

https://www.facebook.com/pg/btnalgarve/photos/?tab=album&amp;album_id=1088027798044
278

Inscreva-se já clicando nas oficinas que mais lhe interessam. Os lugares são limitados e
algumas Oficinas já estão esgotadas. Inscreva-se já em www.btn.pt #btnalgarve.
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