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Nova oferta turística integrada do território de Alqueva 

Alqueva. água. natureza. cultura 

APRESENTAÇÃO PÚBLICA 
Bolsa de Turismo de Lisboa | 13 de março de 2020 

 

A nova oferta turística agrupada sob a marca ALQUEVA vai ser apresentada na BTL – Bolsa de Turismo de 

Lisboa, no stand da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, no dia 13 de março, pelas 12 

horas. 

O ALQUEVA consiste na estruturação de forma integrada dos recursos, dos equipamentos e da oferta da 

EDIA e dos agentes públicos e privados do território de Alqueva, apresentando-se ao visitante como a 

porta de entrada para uma oferta de experimentação da autenticidade deste território. 

Partindo do local onde se encontra o visitante, através de uma app com sistema de geo-referenciação e 

informação live, pode selecionar eventos a decorrer por data, por localização ou por tema: água, natureza 

e cultura. 

Esta nova oferta turística, dá a possibilidade ao visitante de escolher as atividades que pretende a cada 

momento, orientando e rentabilizando o seu tempo de forma a poder usufruir do maior lago artificial da 

Europa e desfrutar e conhecer a cultura alentejana, nas suas mais diversas vertentes - patrimonial, 

arqueológica, de tradições, costumes e gastronómica. 

O território Alqueva é um território extenso, com cerca de 10 000 km2, abrangendo os distritos de 

Évora, Beja, Portalegre e Setúbal. A dimensão e abrangência da albufeira de Alqueva alcança mais de 

1 160 Km de margens, 250 km² de superfície de água.  

A EDIA é responsável pela gestão do EFMA - Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, 

destacando-se as barragens, algumas com praias fluviais, o Museu da Luz, o CIAL–Centro de 

Interpretação do Alqueva e o Parque de Natureza de Noudar. 

Os recursos operados por agentes privados, empresas de animação turística, operadores marítimo-

turísticos e entidades públicas de âmbito local, ou seja, a totalidade da oferta turística do espaço 

Alqueva, está, a partir de agora, reunida sob a marca comum ALQUEVA, que será apresentada 

oficialmente na BTL 2020, no próximo dia 13 de março, pelas 12h00, em Lisboa. 


