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MUNICÍPIO DE ODEMIRA REABRE POSTOS DE TURISMO COM SELOS CLEAN & SAFE 
 

O Município de Odemira vai reabrir, progressivamente, a partir do dia 8 de junho, os cinco Postos de 

Turismo do concelho, localizados em Vila Nova de Milfontes, Almograve, Zambujeira do Mar, Odemira e 

Santa Clara-a-Velha, estando todos os espaços dotados com o Selo Clean & Safe do Turismo de Portugal, 

respeitando as recomendações da Direção-Geral da Saúde para evitar a contaminação com o novo 

coronavírus.   
 

Aproveitando a reabertura dos espaços e a fase de relançamento do turismo, a autarquia decidiu 

promover a relocalização do Posto de Turismo de Odemira para novas instalações na Zona Ribeirinha, 

junto ao Quintal da Música. A sede de concelho disponibiliza agora ao turista um espaço moderno, 

apelativo e interativo, com acesso Wi-Fi. 
 

A reconfiguração do Posto de Turismo de Odemira segue a linha de investimentos municipais que 

incidiram na construção do novo Posto de Turismo do Almograve, remodelação dos espaços de 

Zambujeira do Mar e Vila Nova de Milfontes e reabertura do Posto de Turismo de Santa Clara-a-Velha, 

numa estratégia de valorização do território e de qualificação dos serviços turísticos, com vista à 

afirmação de Odemira como destino de qualidade.  
 

Nesta fase de relançamento do sector turístico, o Município de Odemira implementa os Postos de 

Turismo com o Selo Clean & Safe, uma iniciativa de âmbito nacional que tem por objetivo reforçar a 

confiança de todos no destino Portugal e nos seus recursos turísticos. 

  
 
N.I. n.º 38 – 05/06/2020 

Envio: contactos e-mail dos ocs locais, nacionais e turismo 

Assunto: Município de Odemira reabre Postos de Turismo com Selos Clean & Safe 
Anexo: foto Posto de Turismo de Almograve 
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