Acta da reunião de apresentação do processo da
Carta Europeia de Turismo Sustentável – Terras do Priolo
na freguesia Salga
Local: Junta de Freguesia da Salga
Data: 01-02-2011
Hora: 19:00

Entidades e Representantes:
SPEA: Azucena de la Cruz
Ana Gonçalves
PJF Salga: Luís Sabino

Também estiveram presentes:
Afonso Rodrigues (Associação Sol Nascente)
Paulo Melo (Centro Municipal de Apoio ao Artesanato)

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 Salga
Os presentes nesta reunião apontaram alguns elementos da sua freguesia que consideram de
valor para o turismo, e que poderiam ser aproveitados:
- A Associação Sol Nascente produz doces, compotas, e outros produtos regionais;
- Centro Municipal de Apoio ao Artesanato faz bonecas com folha de milho e participa em
muitas feiras de artesanato em Portugal;
- Os turistas usam o Centro Municipal de Apoio ao Artesanato como um posto de turismo;
- Estão a reconstruir uma casa à beira-mar, na Foz da Ribeira, que será usada para alugar;
- Padaria ‘Mãos de Fada’;
- Café ‘Priolo’;

- Restaurantes;
- Cooperativa.

3. Problemas identificados
Os participantes identificaram alguns problemas da sua freguesia, como impedimento ao
desenvolvimento do turismo:
- Existem casas disponíveis, mas sem condições para alugar a turistas;
- A falta de sinalética e de informação;
- O turismo existente na freguesia foi identificado como um ‘Turismo de Verão’, constituído
grandemente por emigrantes, naturais da região;
- Promoção turística existente, assenta nos pacotes turísticos ‘Visita a São Miguel em 5 dias’, o
que é reducente da potencialidade da região.

4. Propostas para a melhoria do turismo
Os presentes propuseram algumas medidas para melhorar o turismo da região:
- A presença de pessoas nos principais miradouros para dar informação sobre a ZPE;
- Guias turísticos que acompanhem os turistas e que dêem informação sobre a zona;
- No Centro Municipal de Artesanato os turistas poderiam parar para ver como se fazem as
bonecas de folha de milho;
- Fornecer folhetos ao Centro Municipal de Artesanato, já que participa em muitas feiras fora
do arquipélago;
- No Centro Municipal de Artesanato poderia haver um cabaz de produtos regionais, com a
marca priolo;
- Criação de workshop de artesanato para os turistas;
- Na Associação Sol Nascente, os turistas poderiam ver/fazer compotas;
- Elaboração de panfletos/folhetos sobre o que se pode ver na localidade bem como na
ZPE;
- Couch surfing na freguesia;
- Alojamento em casas privadas se houver segurança e pessoas de confiança, por exemplo
os postos turísticos responsabilizavam-se em seleccionar os hóspedes;
- Criação de um roteiro da localidade/região;
- Troca de livros internacional;
- Inquéritos a turistas;
- As câmaras de comércio deviam ser incluídas na Marca Priolo;
- Percurso entre Graminhais - Salto do Cavalo – Salga – Povoação.

5. Outros assuntos
Não foi debatido nenhum outro assunto

