POSTO DE TURISMO DE NATUREZA NO PARQUE NATURAL DA RIA FORMOSA
Apresentação
A FORMOSAMAR, Lda. é uma empresa
especializada em Turismo de Natureza –
Ecoturismo no Parque Natural da Ria
Formosa.
As
suas
actividades
desenvolvem-se entre Faro, Olhão e
Tavira dando a conhecer à população
local,
aos
visitantes
e
turistas
(inter)nacionais os costumes, as tradições
e o património das áreas protegidas.
Com “O Posto de Turismo de Natureza no Parque Natural da Ria Formosa”, pretendese estabelecer um espaço organizado e orientado para a promoção, comercialização e
recepção das actividades de turismo de natureza desenvolvidas pela empresa. Este
pretende-se multi-funcional para que o visitante nele obtenha informação da cidade
de Faro, da Ria Formosa e do seu património. A implementação desta iniciativa
pretende também dar um contributo para a valorização da Ria Formosa enquanto
destino turístico e enquanto espaço protegido onde se praticam actividades
económicas compatíveis com a preservação da natureza e do seu património natural,
cultural e sócio – económico.
Objectivos
O projecto tem como objectivos:
•
Promover, comercializar, divulgar e sensibilizar os visitantes e turistas sobre o
Parque Natural da Ria Formosa;
•
Criar boas condições de trabalho a todos os colaboradores da empresa;
•
Diminuir a sazonalidade desta actividade turística;
•
Manter os postos de trabalho durante todo o ano;
•
Aumentar as vendas da empresa;
•
Oferecer aos clientes melhores condições de acolhimento;
•
Aumentar o número de visitantes às várias comunidades piscatórias existentes
na região.
Impacto económico-social do projecto no território
Este projecto está enquadrado na requalificação da zona ribeirinha, permite aumentar
o número de visitantes a Faro e às várias comunidades piscatórias existentes na região
e manter os postos de trabalho qualificados.
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Informação financeira
CUSTO TOTAL DO PROJECTO
15.985,80 €

PARTICIPAÇÃO FEP
7.193,61 €

PARTICIPAÇÃO ORÇAMENTO ESTADO
2.397,87 €

Designação: Posto de Turismo de Natureza no Parque Natural da Ria Formosa
Local realização do projecto: Faro
Promotor: Formosamar, Lda.
http://www.formosamar.com/
info@formosamar.com
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