Acta da reunião de apresentação do processo da
Carta Europeia de Turismo Sustentável – Terras do Priolo
na freguesia Achadinha
Local: Junta de freguesia da Achadinha
Data: 03-02-2011
Hora: 19:00

Entidades e Representantes:
SPEA: Azucena de la Cruz
Ana Gonçalves
PJF Achadinha: Armando Vicente

Também estiveram presentes:
Daniela Melo (Posto de Turismo da Vila de Nordeste)
Cátia Cabral (Junta de Freguesia)
António José (Restaurante Amaral)

1. Apresentação do processo da Carta Europeia de Turismo Sustentável
Procedeu-se a uma breve introdução sobre a Carta Europeia de Turismo Sustentável (CETS) e
o processo de adesão à mesma que irá decorrer até fim de 2011 nos concelhos de Nordeste e
Povoação (Terras do Priolo). Foi uma reunião participativa, em que se explicou o que é a
CETS, o que se pretende com a mesma, os objectivos e deveres de cada parte do processo.
Após esta apresentação, iniciou-se uma sessão participativa com o intuito de conhecer o
estado/tipo de turismo existente na freguesia, identificar recursos turísticos, problemas e
deficiências existentes para o desenvolvimento da actividade turística e a sustentabilidade da
mesma e propostas de melhora do turismo na freguesia.

2. Identificação dos recursos turísticos na Achadinha
Os presentes nesta reunião apontaram alguns elementos da sua freguesia que consideram de
valor para o turismo, e que poderiam ser aproveitados:
- Casas privadas para alugar;
- Trilho homologado, que vai ser inaugurado no presente ano;
- Igreja;
- Zona histórica: zona do pesqueiro, onde desembarcaram as tropas liberais;
- O paredão das almas;

- O escritor João de Melo, natural da Achadinha.

3. Problemas identificados
Os participantes identificaram alguns problemas da sua freguesia, como impedimento ao
desenvolvimento do turismo:
- É necessária uma permissão de Ponta Delgada, para se poder ir ao Pico da Vara;
- Turismo de passagem;
- Falta de carros de aluguer no Nordeste;
- Não há oferta de estabelecimentos, de alojamento nem de transportes;
- Poucos estabelecimentos nocturnos.

4. Propostas para a melhoria do turismo
Os presentes propuseram algumas medidas para melhorar o turismo da região:
- O Posto de Turismo podia tratar da permissão para transitar na ZPE, em vez de ser em
Ponta Delgada;
- Uma pessoa para monitorizar os visitantes, como na Casa da Montanha no Pico;
- Arranjo/ construção de casas para alugar;
- Criação de eventos, nos estabelecimentos nocturnos que existirem, como por exemplo
‘Noite do fado’;
- Levantamento de lendas e história das freguesias, com devida divulgação e exposição;
- Placard com informação da freguesia;
- Informação existente também em alemão;
- Estabelecer alguma parceria com a empresa de carros de aluguer da Povoação, de forma
a haverem carros também no Nordeste.

5. Outros assuntos
Não foi debatido nenhum outro assunto

