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Política Ambiental do Parque Alqueva

O Parque Alqueva identifica-se e assume as directrizes do "Desenvolvimento Sustentável", pretendendo

constituir-se como um Projecto verdadeiramente integrado na envolvente natural em que se insere, que respeite,

promova e valorize o ambiente, a paisagem e o património arqueológico e cultural presentes.

Neste contexto, o Parque Alqueva compromete-se e aplica os seguintes princípios fundamentais:

1) Assegurar a protecção e conservação do património ambiental do espaço enquanto factor de atracção e

de diferenciação da oferta turística e de manutenção dos recursos e dos habitats existentes

2l Valorizar e preservar o património cultural identitário da região como forma de garantir a sua

continuidade e de assegurar o seu perfi l  de autenticidade

3) Contribuir para o desenvolvimento e o bem-estar sócio- económico das populações locais, promovendo

o emprego, a preservação das actividades e saberes tradicionais (agricultura, artesanato, gastronomia,

entre outros) e interagindo com outros sectores e agentes económicos locais

4l Contribuir para o enriquecimento da oferta cultural, desportiva e lúdica da comunidade local através da
partilha de conhecimento, equipamentos, actividades e recursos contemplados no projecto

Este compromisso traduz-se nas seguintes componentes:

a) Gestão sustentável dos recursos naturais e minimização dos impactes negativos resultantes da sua

actividade

b) Integração das questões ambientais no planeamento e execução das actividades, aplicando práticas e

técnicas de Gestão Ambiental, e uti l izando, sempre que possível, as melhores tecnologias disponíveis

c) Promoção de uma verdadeira consciência ambiental percursora de boas práticas ambientais

d) Cumprimento dos requisitos legais aplicáveis e promoção do diálogo e intercâmbio de experiências com

instituições oficiais e ONG

e) Melhoria da qualidade global do ordenamento físico e ambiental da região

f) Melhoria dos níveis de rendimento da população local e promoção da fixação de pessoas na região

g) Melhoria da competitividade da economia local e regional e valorização dos recursos endógenos e

modos de produção

h) Valorização dos recursos culturais e da identidade sociocultural da comunidade

i) Promoção da partilha do saber e do haver enquanto vectores chave do conceito de "cidadania exemplar"

inerente ao projecto.

j) Vlelhoria Contínua do seu desempenho ambiental
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