Acta da reunião de apresentação do processo da
Carta Europeia de Turismo Sustentável – Terras do Priolo
na freguesia Furnas
Local: Junta de freguesia das Furnas
Data: 18-02-2011
Hora: 20:30

Entidades e Representantes:
SPEA: Azucena de la Cruz
Ana Gonçalves
PJF Furnas: Delmar Medeiros

Também estiveram presentes:
Fátima Fidalgo (Hotel Terra Nostra Garden)
António Borges (Borges e Melo Lda.)
Zenaida Medeiros (Restaurante ‘Cantinho da Poça’)

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 nas Furnas
Os presentes nesta reunião apontaram alguns elementos da sua freguesia que consideram de
valor para o turismo, e que poderiam ser aproveitados:
- Poças da Beja;
- Hotel Terra Nostra;
- Muitos locais com águas minerais, ditas medicinais.

3. Problemas identificados
Os participantes identificaram alguns problemas da sua freguesia, como impedimento ao
desenvolvimento do turismo:
- Umas termas foram substituídas por um casino;
- Dispersão de responsabilidades sobre quem arranja o quê;
- Falta de pessoas que saibam falar línguas estrangeiras, nos estabelecimentos comerciais e
na área;
- Fraca rede de transportes com condições;
- Pouca divulgação do que existe.

4. Propostas para a melhoria do turismo
Os presentes propuseram algumas medidas para melhorar o turismo da região:
- Guias com informação de tudo quanto há;
- Divulgação do que existe na região em várias línguas, através de folhetos e em locais
estratégicos;
- Locais com actividades;
- Disponibilidade de produtos de recordação e de actividades turísticas;
- Todo o usufruto de actividades e/ou de estabelecimentos de lazer deveriam ser cobradas.

5. Outros assuntos
Não foi debatido nenhum outro assunto

