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Acompanhe  as nossas redes sociais e

descubra as curiosidades que temos vindo a

partilhar sobre o que pode encontrar na Via

Algarviana. 

Fauna, flora, património cultural, lugares e

paisagem são os temas destas descobertas. 

Publique no Instagram com a hashtag #viaalgarviana.
A sua foto pode ser o destaque do mês aqui! 
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Campanha "Via Algarviana: Juntos pelo Turismo Responsável"
#VAdigital

A campanha “Via Algarviana: Juntos pelo Turismo
Responsável” é direcionada aos empresários que operam
ao longo da rede de percursos desta infraestrutura, perante
a atual situação de pandemia por COVID-19. 
Acompanhando em particular o tecido empresarial que
opera na área do Turismo de Natureza no Algarve,
caracterizado sobretudo por microempresários, pretende-se
numa primeira fase, recolher dados através de um inquérito 

Teste os seus conhecimentos com o Quiz Via Algarviana, um jogo didático com perguntas
relacionadas com o património natural e cultural que pode ser encontrado ao longo deste território.
Este quiz pretende desafiar o público de todas as idades! Ao todo, são 18 as perguntas
disponíveis, para já. Futuramente, o jogo será atualizado com mais e novas perguntas, após a
implementação do novo website da Via Algarviana, que se encontra neste momento em
desenvolvimento pela empresa Visualforma, que foi também responsável pelo design e
programação deste jogo. 
O Quiz Via Algarviana nasceu no âmbito do projeto "Via Algarviana - Um Elogio à Natureza",
executado pela Associação Almargem numa candidatura aprovada pelo Fundo Ambiental.
Aproveite o tempo em casa e divirta-se, experimente este jogo em família ou com amigos.

Já conhece o Quiz Via Algarviana?

Começar a jogar

de forma a avaliar os efeitos da pandemia no setor. 
O inquérito encontra-se disponível para participação até ao dia 15 de maio aqui.
 A Via Algarviana apoia também com a divulgação regular de informação disponível para
o setor do turismo, como medidas de apoio, webinars, ações de formação, entre outros,
servindo como canal de comunicação entre as várias entidades da região e do setor e os
empresários, mantendo-os a par de informação essencial.
A imagem da campanha pretende transmitir uma mensagem de resiliência, utilizando
simbolicamente a borboleta pela analogia à metamorfose e à reinvenção que o momento
atual exige da sociedade, e a cor verde que remete para a esperança e para a união
necessária para recuperar conjuntamente o setor económico turístico da região.
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