Acta da reunião de apresentação do processo da
Carta Europeia de Turismo Sustentável – Terras do Priolo
na freguesia Faial da Terra
Local: Junta de Freguesia do Faial da Terra
Data: 17-03-2011
Hora: 19:00

Entidades e Representantes:
SPEA: Azucena de la Cruz
Ana Gonçalves
PJF Faial da Terra: Paulo Nazaré

Também estiveram presentes:
Vitor Festa
Maria André (Junta de Freguesia)
Mª Leontina Ricardo (Snack-bar Faialense)
Leandro Pinho (Estudante)
Solange Medeiros (Estudante)

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 no Faial da Terra
Os presentes nesta reunião apontaram alguns elementos da sua freguesia que consideram de
valor para o turismo, e que poderiam ser aproveitados:

- 5 Trilhos pedestres (Água-retorta; Sanguinho; Vigia da Baleia; Pico Grande; Cascata de Salto
Prego);
- O único Porto antigo de caça à baleia da ilha (em vias de ser recuperado);
- Previsões de criação do Museu do Baleeiro (análogo ao da ilha do Pico);
- Cascata de Salto Prego;
- Moinho de água;
- Inauguração da Quinta Biológica (em breve);
- Restaurante/snack bar Faialense;
- Festividades: festejam tradicionalmente todas as Domingas, onde há o envolvimento de toda
a população;
- Os turistas gostam das festividades;
- Perspectivas de abrir um parque de campismo;
- Workshop de Filarmónicas;
- Evento: Rally.

3. Problemas identificados
Os participantes identificaram alguns problemas da sua freguesia, como impedimento ao
desenvolvimento do turismo:
- Falta de alojamento; existência de casas vazias sem aproveitamento para o turismo;
- Falta de informação sobre o Faial da Terra; fora dos concelhos é inexistente;
- Falta de sinalética;
- Muitos turistas não passavam das Furnas, ‘como se houvesse um muro de separação’;
- Não existe recolha selectiva (mas vai começar em breve);
- Desconhecimento de línguas estrangeiras (nomeadamente inglês);
- Moinho de Água em mau estado de conservação.

4. Propostas para a melhoria do turismo
Os presentes propuseram algumas medidas para melhorar o turismo da região:
- Recuperar o Moinho de Água.
- A recolha selectiva de lixo vai começar em breve.

5. Outros assuntos
Não foi debatido nenhum outro assunto

