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Almargem propõe reflexão sobre oportunidades
no turismo em Monchique
O programa das Ações de Capacitação “Preparar Monchique para o produto Walking” aproxima-se
da reta final. A Sessão de Encerramento realiza-se no próximo dia 4 de maio, às 10h30, via Zoom, para
apresentar os resultados desta iniciativa, com o diagnóstico
e as oportunidades identificadas durante o trabalho
desenvolvido com os empresários. Este balanço serve de
mote para a mesa-redonda “Monchique: Uma Serra de
oportunidades”, reunindo vários agentes para debater o
futuro deste território e os desafios e potencialidades ao
nível do turismo de natureza, cultural e criativo. Todas as
informações e formulário de inscrição estão disponíveis no
website da Via Algarviana.
Estas ações estão enquadradas na candidatura “Revitalizar
Monchique – o Turismo como Catalisador”, financiada
pelo Turismo de Portugal, ao abrigo do programa RegFin.

CCDR dá parecer desfavorável a produção
de abacates em Lagos
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve emitiu uma Declaração de
Impacte Ambiental (DIA) desfavorável ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) de um projeto agrícola de
produção de abacates com 128 hectares, em Lagos. A Consulta Pública, que decorreu entre 14 de
Dezembro e 26 de Janeiro, recebeu 276 comentários desfavoráveis, entre os 291 submetidos através do
Portal Participa. A CCDR considerou que o projeto agrícola apresenta impactes ambientais negativos
muito significativos e que estes são "considerados impeditivos ao desenvolvimento do projeto,
particularmente ao nível dos recursos hídricos, da biodiversidade e das alterações climáticas".
Consulte aqui a Declaração de Impacte Ambiental.

Dia do Associativismo Jovem
O Dia do Associativismo Jovem celebra-se a 30 de abril e visa reforçar a importância do associativismo
como escola de cidadania participativa e veículo de aprendizagem social.
Neste dia, deixamos uma palavra de agradecimento aos nossos sócios, que diariamente nos ajudam a
prestar um serviço com valor para toda a comunidade. Se ainda não é sócio, saiba como fazê-lo aqui.

