Acta da reunião de apresentação do processo da
Carta Europeia de Turismo Sustentável – Terras do Priolo
na freguesia Algarvia
Local: Junta de freguesia da Algarvia
Data: 16-02-2011
Hora: 19:30

Entidades e Representantes:
SPEA: Azucena de la Cruz
Ana Gonçalves
PJF Algarvia: Herculano Dutra

Também estiveram presentes:
Zélia Teixeira
José Couto
Catarina Amaral
Carlos Silva
Mário Rebelo
Luís Jacinto
Joana Silva
Cátia Cabral
Fernando Medeiros
Herculano (Café e Casa de Campo)

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 Algarvia
Os presentes nesta reunião apontaram alguns elementos da sua freguesia que consideram de
valor para o turismo, e que poderiam ser aproveitados:
- Miradouros;
- Igreja;
- Filarmónica;
- Casa de Campo/rural;
- Trilho Algarvia – Pico da Vara;
- Taxista fazia de guia no caminho para o Pico da Vara;
- Paisagens bonitas.

3. Problemas identificados
Os participantes identificaram alguns problemas da sua freguesia, como impedimento ao
desenvolvimento do turismo:
- Falta de postos de trabalho para os técnicos de turismo locais;
- Falta de sinalização e de acesso aos trilhos pedestres;
- Turismo de Verão;
- Necessária permissão para acompanhar turistas ao Pico da Vara;
- Necessário curso de guia de montanha acompanhar turistas ao Pico da Vara.

4. Propostas para a melhoria do turismo
Os presentes propuseram algumas medidas para melhorar o turismo da região:
- Publicitar a região através de folhetos;
- Colocar algum meio de comunicação no Pico da Vara, em caso de acidente;
- Condições para receber os turistas nas casas rurais com comida caseira/pratos da terra;
- Criar mais do que uma oferta turística, para haver alternativa (eg., nem sempre se pode ir
ao Pico da Vara_criar um trilho à beira-mar);
- Evitar a promoção turística sazonal; potenciar o turismo também no Inverno;
- Os cursos de guia de montanha poderiam ser realizados também no Nordeste em vez de
serem apenas em Ponta Delgada;
- Criar algum tipo de segurança para os turistas e guias que vão ao Pico da Vara;
- A ponte da SCUT perto da Algarvia será a mais alta da Península Ibérica: possibilidade de
realizar bungee jumping.

5. Outros assuntos
Não foi debatido nenhum outro assunto

