
Vila do Bispo
Faro

A Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, 
propõe acompanharmos dois casos de empresas situadas no 
concelho de Vila do Bispo, no território mais a Sudoeste do 
Barlavento Algarvio, a Walkin´Sagres em Sagres e o Salema Eco 
Camp na Salema, com o objetivo de promover e divulgar casos de 
boas práticas de empresas que operam em turismo de natureza 
no território de intervenção desta Associação de 
Desenvolvimento Local.
O Salema Eco Camp é um local de eleição para os amantes da 
natureza e do slow living. Foi criado a pensar num público 
sensível a temas, tais como: ecologia, preservação do planeta e 
consciência ambiental. 

São várias as opções de alojamento; desde os apartamentos 
inspirados em atividades de natureza, aos estúdios 
temáticos, às mobile homes localizadas em pontos 
privilegiados por parque, não esquecendo as tendas glamping – 
nas opções Lodge, woody ou tipis.
Vamos a conversar com Joaquim Lourenço, o empresário que 
gere o projeto e conhecer como se estruturou e funciona esta 
empresa, que é a primeira unidade hoteleira no Algarve com 
Certificado de Neutralidade de Carbono, o que significa que as 
emissões produzidas são compensadas financiando a mesma 
quantidade de economia noutra parte do mundo.

Ana Carla Cabrita criou a “Walkin´Sagres”, empresa de 
percursos pedestres guiados, em 2009,  estruturando a sua 
atividade em torno do património natural e ambiental, com a 
realização de passeios pedestres, enriquecidos com 
informação local a nível histórico, geológico, cultural e com 
observação de flora e fauna, no Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV),  um dos mais ricos do 
país e da Europa. 

- Técnicos/as das associações com intervenção na área do Turismo;

- Formadores/as, estagiários/as e agentes de desenvolvimento local. 

Destinatários: 

- Proporcionar às associadas da Animar aprendizagens nas várias 
vertentes do TBL;

- Promover a oferta de produtos de TBL das associadas;

- Incentivar e aprofundar conceitos e práticas de TBL em articulação 
com o Desenvolvimento Local e Economia Social e Solidária.   

Objetivos:

Vicentina 
Apoia o empreendedorismo em 
Turismo de Base Local

28 nov. 2022
Programa

Ponto de Encontro - Salema Eco Camp
10h00 Conhecer o Salema Eco Camp, 
Parque de Campismo da Salema

12h00 Almoço: Vila do Vispo / Sagres 
*a confirmar

14h30 Caminhada com Ana Carla Cabrita, 
Walkin´Sagres, Forte do Beliche

16h00 Merenda Castelejo

17h00 Regresso

https://goo.gl/maps/roNc125eYbgZz3o66

Inscrições AQUI

Vamos acompanhar a Ana Carla Cabrita, conversar com ela 
durante um percurso e aprender como se cria e mantém uma 
empresa de Animação Turística com viabilidade, inserida em 
redes internacionais, e em que medida a atividade das 
caminhadas importa na valorização do território, com vista à 
sustentabilidade e boas práticas, promovendo a sua 
preservação e valorização.

https://forms.gle/Ri2gAsmCEubcHL7D8

https://g.page/salemaecocamp?sharehttps://g.page/salemaecocamp?share

Organização:
Apoio Local:


