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Para o Dia Mundial do Turismo, há iniciativas
do Governo e de associações como as Casas
Açorianas. O tema deste ano é o "crescimento
inclusivo".
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DIA MUNDIAL DO TURISMO É ASSINALADO SEGUNDA-FEIRA

Governo Regional quer lançar
rotas temáticas este ano

O Governo Regional, através da secretaria regional dos Transportes, Turismo e Energia,
"comemora, de forma muito especial, neste ano de início de retoma, o Dia Mundial do
Turismo".
Este dia mundial é celebrado segunda-feira. São lançadas, segundo o executivo
regional, "várias atividades em diferentes dias e ilhas, vincando o compromisso
institucional e estratégico de desenvolvimento turístico assente na sustentabilidade e
na valorização e qualificação do destino".
O dia 27 de setembro dará início à programação, com um evento no Teatro Micaelense

destinado ao setor.
Nos dois dias seguintes, realizam-se atividades direcionadas a cerca de 100 alunos de cursos profissionais na área do Turismo. Incluem a realização de
itinerários integrados na iniciativa do Governo Regional, as Rotas Temáticas, a lançar ainda em 2021. 
"As rotas estão estruturadas atualmente em torno da Vinha, dos Vulcões, e da Baleação, com o propósito de valorizar o património cultural, histórico e
natural dos Açores, cuja estruturação visa a diversificação do produto turístico e a qualificação da experiência turística na região a quem nos visita",
avança um comunicado divulgado pelo gabinete de comunicação social do Governo Regional.
No dia 30 de setembro, na Horta, terá lugar a sessão de assinatura da Cartilha da Sustentabilidade dos Açores por parte do presidente do Governo
Regional e pelos restantes membros do executivo.

Casas Açorianas
Entretanto, as Casas Açorianas - Associação de Turismo em Espaço Rural consideraram que "o turismo deve ser uma atividade económica, cultural, de
intransigente defesa do ambiente e socialmente responsável".
O Dia Mundial do Turismo surge este ano com o tema "Turismo para um crescimento inclusivo".
"É assinalado num contexto muito especial, devido aos desafios impensáveis que a pandemia implicou", aponta a associação, presidida por Gilberto Vieira.
"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", adiantam as Casas
Açorianas.
"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", avança um
comunicado.

Passatempo
No âmbito do Dia Mundial do Turismo, a associação promove um passatempo. O prémio é uma estadia de dois dias numa das casas associadas, para duas
pessoas.
O regulamento pode ser consultado no website da associação e nas suas páginas nas redes sociais.
Quem quiser participar deve visitar o website das Casas Açorianas e escolher uma das casas disponíveis no website. Depois, é redigir uma mensagem
alusiva à casa escolhida e ao turismo rural nos Açores, juntar uma imagem da casa e enviar para turismorural@casasacorianas.com, até às 00h00 do dia
27 de setembro.
Deve ainda seguir o instagram @casasacorianas e fazer "gosto" na publicação e colocar like na página de Facebook das Casas Açorianas e fazer "gosto" na
publicação.
As Casas Açorianas - Associação de Turismo em Espaço Rural é uma associação sem fins lucrativos, criada em 2004 por iniciativa dos proprietários de
unidades turísticas e pioneira do Turismo em Espaço Rural e de Natureza nos Açores.
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