
 
 

 

“Casas Açorianas” associam-se às comemorações do Dia Mundial do Turismo 

 

 
As Casas Açorianas – Associação de Turismo em Espaço Rural associa-se, desde a sua fundação, às 

comemorações do Dia Mundial do Turismo, uma efeméride que valoriza a atividade à escala global, com 

particular incidência nos temas que são escolhidos, em cada ano. 

 

Esta associação assume convictamente que o turismo deve ser uma atividade económica, cultural, de 

intransigente defesa do ambiente e socialmente responsável, valores que abraçámos entusiasticamente 

desde o início. Essa nossa postura, ecologista e cultural, vai em linha com um dado maioritariamente 

aceite, pelo menos desde que, em 1970, precisamente a 27 de setembro, foi lançada a primeira carta de 

atividade e responsabilidade no sector. Isso mesmo está também destacado nos objetivos de 

desenvolvimento sustentável das Nações Unidas.  A responsabilidade de cumprir esses objetivos é 

contínua e adaptada a novos fatores que vão surgindo, mas convocando sempre visão e boas vontades 

para a sua concretização. 

 

O Dia Mundial do Turismo é assinalado esta ano num contexto muito especial, devido aos desafios 

impensáveis que a pandemia implicou. Por um vasto conjunto de razões, consideramos que o tema 

escolhido para as comemorações deste ano – Turismo para um crescimento inclusivo – é particularmente 

oportuno. 

 

Em abono da verdade, as Casas Açorianas sempre tiveram preocupações agora plasmadas nas intenções 

que enformam o tema escolhido para este ano, independentemente das consequências nefastas que a 

Covid19 acarretou. Sempre nos debatemos por uma atividade turística que valorize a comunidade no seu 

todo, por valores de não-descriminação, a todos os níveis, e por um intercâmbio cultural enriquecedor 

para visitantes e locais. 

 

Dentro das suas características especificas e da sua dimensão, as unidades associadas das Casas Açorianas 

– Associação de Turismo em Espaço Rural são, no nosso entender, um veículo privilegiado para 

responder ao desígnio de inclusão e de oferecer algo único, extremamente atrativo e de potenciação de 

tudo que o mundo rural tem a partilhar e a ganhar com isso, no seu processo de desenvolvimento. 

 

Congratulamo-nos também pela iniciativa do Governo Regional de assinalar este Dia Mundial do 

Turismo com a iniciativa Açores na Liderança do Turismo Sustentável, um tema que é muito caro às 

Casas Açorianas, elas próprias líderes nesta matéria, como é consensualmente reconhecido.  

 

Ainda no âmbito das comemorações desta efeméride, a nossa associação promove um passatempo, que 

tem como prémio a estadia de dois dias numa das casas associadas, para duas pessoas, cujo o regulamento 

pode ser consultado no website da Associação e nas suas páginas nas redes sociais. 

 

As Casas Açorianas desejam um feliz Dia Mundial do Turismo para todos, com especial destaque para 

quem trabalha no sector, e para quem usufrui desta escolha de turismo sustentável e autêntico. 


