
Setúbal aposta
em rede
de turismo
sustentável

POR VERA MARIANO

ACâmara

de Setú-
bal vai celebrar
um protocolo pio-
neiro com o Insti-

tuto Superior Técnico para
a valorização de Setúbal
como um destino turísti-
co sustentável. De acor-
do com a presidente da

Câmara, maria das Dores

Meira, os técnicos do ins-
tituto vão realizar acções
de sensibilização junto dos

operadores turísticos lo-
cais que adiram ao projec-
to, mas os vereadores da

oposição criticam a "au-

sência de iniciativas espe-
cíficas e de incentivos aos

empresários que adiram
ao projecto".

O acordo, centrado nos

serviços de turismo, visa
a aplicação do "LiderA",
um sistema de avaliação
e reconhecimento volun-
tário da construção sus-

tentável, desenvolvido por
aquele instituto e abrange
a gestão do destino turís-
tico sustentável. O "Lide-
rA" estabelece indicadores
e orientações que auxi-
liam a procura de susten-
tabilidade na rede de ser-

viços turísticos, tais como
o alojamento, a restaura-

ção e os transportes, a par
de outras actividades. Este

projecto é assumido pela
Câmara Municipal de Se-
túbal como "uma mais-va-

lia, uma vez que tem vindo
a promover e a dinamizar,
ao longo dos últimos anos,
uma política de desenvol-
vimento sustentável em
diversas áreas, nomeada-
mente no turismo".

A autarquia sublinha "a

importância em possuir
no concelho uma rede de

serviços e actividades tu-
rísticas com certifica-

ção ambiental de susten-
tabilidade", de promoção
do bom desempenho am-
biental, a par de novas di-
nâmicas económicas. No
âmbito desta colabora-

ção, o Instituto Superior
Técnico compromete-se a
realizar acções de forma-

ção junto dos serviços lo-
cais que adiram ao pro-
jecto de valorização de
Setúbal como um desti-
no turístico sustentável. A

elaboração de orientações
técnicas para melhorar a
eficiência ambiental e a
sustentabilidade e a par-
ticipação em workshops e

conferências são activida-
des previstas no desenvol-
vimento deste protocolo.

Ainda assim, o verea-
dor da coligação PSD/CDS-

-PP, Luís Rodrigues, con-
fessa que ficou com um
sentimento de vazio ao ler
o protocolo, uma vez que
"refere apenas intenções e

não aponta acções concre-
tas", Já o vereador socialis-

ta, Paulo Lopes, apesar de

considerar que o projecto
pode ser uma boa aposta e

uma mais-valia para o tu-
rismo de Setúbal, conside-

ra que o protocolo "deveria
concretizar quais os incen-
tivos que os empresários
terão ao aderir ao projec-
to, como por exemplo, re-

duções de IMI ou de outras

taxas, entre outros".
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CÂMARA QUER VALORIZAR SETÚBAL

COMO DESTINO TURÍSTICO
Instituto Superior Técnico

vai ajudar município

a avaliar e formar

oferta turística locai «



SETÚBAL instituto Superior Técnico vai instalar sistema de avaliação

Autarquia celebra protocolo
para valorizar destino turístico

Foram aprovadas, em reu-

nião pública da Câmara Mu-

nicipal de Setúbal, várias

propostas de apoio a activi-

dades desportivas e esco-

lares, assim como a cele-

bração de um protocolo

para a valorização de Setú-

bal como um destino turís-

tico sustentável

A
autarquia sadina e o Ins-

tituto Superior Técnico

vão celebrar um proto-

colo de colaboração que visa

valorizar Setúbal como um

destino turístico sustentável e

cuja proposta foi, anteontem,

aprovada por unanimidade em

reunião camarária.

0 acordo, de carácter pio-

neiro e centrado nos serviços

de turismo, passa pela aplica-

ção do "LiderA", um sistema de

avaliação e reconhecimento

voluntário da construção sus-

tentável, desenvolvido por

aquele instituto superior de

Lisboa.

0 sistema, que preconiza o

reposicionamento do ambien-

te na construção pelo incre-

mento dos princípios da sus-

tentabilidade, configura-se
como um processo para liderar

pelo ambiente e abrange a

gestão do destino turístico sus-

tentável.

O referido sistema estabe-

lece indicadores e orientações

que auxiliam a procura de sus-

tentabilidade na rede de ser-

viços turísticos, tais como o alo-

jamento, a restauração e os

transportes, a par de outras ac-

tividades.

Aquele projecto é assumido

pela Câmara Municipal de Se-

túbal como uma mais-valia,

uma vez que tem vindo a pro-

mover e a dinamizar, ao longo

dos últimos anos, uma política

de desenvolvimento sustentá-

vel em diversas áreas, no-

meadamente no turismo.

A deliberação camarária su-

blinha "a importância em pos-

suir no concelho uma rede de

serviços e actividades turísticas

com certificação ambiental de

sustentabilidade", de promo-

ção do bom desempenho am-

biental, a par de novas dinâ-

micas económicas.

No âmbito daquela colabo-

ração, o Instituto Superior Téc-

nico compromete-se a reali-

zar acções de formação junto
dos serviços locais que adiram

ao projecto de valorização de

Setúbal como um destino tu-

rístico sustentável.

A elaboração de orientações
técnicas para melhorar a efi-

ciência ambiental e a susten-

tabilidade e a participação em

workshops e conferências são

actividades previstas no de-

senvolvimento do referido pro-

tocolo.

Apoios escolares..

Naquela mesma reunião pú-

blica, foi ainda aprovada uma

proposta de atribuição de

apoios financeiros aos agru-
pamentos de escolas do con-

celho, para o desenvolvimento

e participação em várias acti-

vidades. 0 subsídio, num valor

total de 19.850 euros é con-

cedido para apoiar o envolvi-

mento dos estabelecimentos

de ensino em iniciativas como

o Festival de Música de Setú-

bal e o Há Festa no Parque, a

par de outras actividades de-

senvolvidas regularmente pelas

escolas, como a Semana da

Cor, Som e Movimento, pro-

jectos de música e festas de

encerramento do ano lectivo.

Assim, e segundo consta da

referida proposta, o Agrupa-
mento Vertical de Escolas Se-

bastião da Gama recebe 3.600

euros, o Barbosa dv Bocage,
2.850, enquanto o Lima de

Freitas arrecada 1.850 euros.
Já aos agrupamentos de Azei-

tão, Luísa Todi e Ordem de

Sanflago é concedido, a cada,

uma verba de 3.850 euros.

A deliberação camarária in-

dica que os apoios financeiros

concedidos destinam-se a

"apoiar actividades de nature-

za social, cultural, educativa,

desportiva e recreativa", in-

cluindo aquelas que 'contri-
buam para a promoção da saú-

de e prevenção de doenças".

...e desportivos
Também para a área despor-

tiva foram aprovados subsídios

a atribuir a oito clubes do con-

celho, num valor total de 2.450

euros, de forma a apoiar a dina-

mização de eventos e actividades

desportivas ao longo do ano.

Na proposta aprovada su-

blinha-se que "o associati-

vismo desportivo representa
uma das formas mais efica-

zes de promoção do despor-

to junto da população, abran-

gendo um elevado número
de munícipes nas várias ver-

tentes das actividades que
promovem", nomeadamente

nas áreas de formação, lazer,

saúde e competição.
Os apoios financeiros desti-

nam-se à Escola de Futebol Fe-

minino de Setúbal, ao Centro Ci-

clista Azeitonense, ao Alto da

Guerra Sport Clube, ao Clube de

Ténis de Mesa de Setúbal, à As-

sociação de Atletismo Lebres do

Sado e à Federação Portugue-
sa de Damas, a par do Núcleo

de BTT de Vila Fresca de Azeitão

e do Clube de Amadores de Pes-

ca de Setúbal.

SETÚBAL Valorização como destino turístico passa por conhecimento e formação dos serviços locais
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