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Alcobaça

trabalha para um futuro
mais sustentável
Um concelho que procura rentabilizar os seus recursos naturais salvaguardando as
atuais e as futuras gerações

A Organização Mundial de Turismo define o conceito de
turismo sustentável como aquele que procura preservar e
rentabilizar os recursos naturais de uma determinada região,
salvaguardando as atuais e futuras gerações.
O turismo é uma das principais fontes de rendimento do
país. Todos os territórios e localidades têm procurado valorizar-se de forma a poder usufruir da recente vaga turística que
representa, efetivamente, uma oportunidade para consolidar
e melhorar a economia nacional.
No entanto, o crescimento do turismo apresenta alguns
desafios para as autarquias que são quem mais diretamente lida
com as comunidades locais. Alcobaça, apresenta-se como um
concelho que quer rentabilizar o seu património cultural, arquitetónico e ambiental de forma sustentável, sem o descaracterizar.
No que diz respeito ao ambiente, esta questão assume
particular pertinência. “A preservação do património ambiental
tem estado no centro das preocupações da Câmara Municipal
de Alcobaça, dado o seu imenso potencial. Procuramos envolver e incentivar os munícipes para a preservação das nossas
praias e das nossas florestas através de várias iniciativas. É
uma responsabilidade de todos nós”, afirma o presidente da
Câmara Municipal, Paulo Inácio.
A gestão da orla costeira permite ao concelho ostentar, há
vários anos, duas Bandeiras Azuis em São Martinho do Porto
e Paredes da Vitória, sendo estas praias também distinguidas
com a certificação “Praia Acessível – Praia para Todos”.

No que diz respeito à gestão de espaços verdes, destaque para o projeto de reflorestação da Quinta do Campo, na
freguesia do Bárrio, onde, em 2017, a autarquia plantou 27
500 árvores de diferentes espécies autóctones na perspetiva
de criar uma nova mata para as gerações futuras. A Quinta
do Campo será também um ponto de passagem da futura
ligação pedonal, ciclável e com veículo elétrico entre Alcobaça e Nazaré ao longo do rio Alcoa. Um projeto que no futuro
próximo promete construir novas oportunidades em termos
de rentabilização turística dos dois concelhos, otimizando os
recursos naturais e a paisagem de toda a região.
Encontra-se já em fase de conclusão o novo Parque Verde
da Cidade de Alcobaça, um espaço de lazer com cerca de
sete hectares preenchidos com espaços de jardim, zonas
amplas para todo o tipo de atividades e percursos ao longo do
rio Alcoa e da “Levadinha” propícios à atividade desportiva e
de lazer. “Terá um impacto positivo e significativo na vida dos
alcobacenses e dos nossos visitantes. Além de recuperar o
usufruto do rio Alcoa, sobejamente recordado por várias gerações, o Parque Verde será um local de convívio, de desporto
espontâneo, de atividades culturais, entre outras valências”,
sublinha Paulo Inácio.
Este foco na agenda ambiental é basilar. Estes projetos
estão a ser implementados pela Câmara Municipal numa lógica de turismo sustentável com vista à construção do futuro
melhor para o concelho de Alcobaça.

