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Nome

Entidade

Natália Abreu

Agrupamento 720 Nordeste

Eva Lima

Associação Geoparque Açores

Joaquim Teodósio

SPEA

Manuela Soeiro

Cresaçor

Moderador: Catarina Mourato
Relator: Rui Botelho

Princípio 3. Proteger e valorizar o património natural e cultural das Terras do
Priolo.
Potencialidades

Problemas



Birdwatching



Falta de envolvimento da população



Geocaching



Falta de formação/informação



Pedestrianismo





Principal Geossítio dos Açores

Falta de sinalética/recursos
interpretativos



Valores Culturais (Gastronomia,
Folclore, Música, Artesanato)



Perda de produtos locais



Excesso de vegetação exótica



Falta e manutenção de trilhos



Falta de fiscalização das actividades



Desportos motorizados



Festividades religiosas

Propostas


Turismo de experiências



Revitalização dos moinhos/património cultural/edificado



Voluntariado



Roteiros temáticos



Formação técnica dos agentes
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Site “Terras do Priolo”

Princípio 4. Providenciar aos visitantes uma experiência de qualidade durante a
sua visita às Terras do Priolo
Potencialidades










Problemas


Birdwatching
Canoying
Pedestrianismo
Geocaching
Património natural
Geotour/Geossítios Furnas
Património cultural (Festas,
Gastronomia, Artesanato)
Termalismo
Parques de merendas bem equipados







Falta de Sinalética /recursos
interpretativos
Perda de produtos locais (queijo
nosso)
Qualidade e quantidade de serviços
de atendimento
Falta de manutenção dos trilhos
Falta de fiscalização
Desportos motorizados sem
regulamentação

Propostas


Voluntariado



Roteiros temáticos



Turismo de experiências



Revitalização moinhos/património edificado



Formação técnica para os agentes (línguas, atendimento)

Princípio 5. Proporcionar aos visitantes informação sobre as qualidades
específicas das Terras do Priolo
Potencialidades


Dois centros (OMIC e Centro
Ambiental do Priolo)



Postos de turismo



Projectos LIFE (priolo e Laurissilva)



Geoparque Açores

Problemas


Falta de formação e informação



Falta de sinalética/recursos
interpretativos



Qualidade de serviços de
atendimento



Sites com informação incompleta

Propostas


Voluntariado



Criar site específico para informações das Terras do Priolo



Criação de roteiros temáticos



Formação técnica para os agentes de turismo e guias especializados
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Potenciar os papéis das juntas de freguesia e municípios

Princípio 6. Estimular a oferta de produtos turísticos específicos que permitam a
descoberta e a compreensão do meio natural e cultural das Terras
do Priolo.
Potencialidades


Birdwatching



Canoying



Pedestrianismo



Problemas


Falta de formação técnica e
informação



Falta de sinalética/recursos
interpretativos

Orientação



Perda de produtos locais



Pesca desportiva





Whalewatching

Qualidade e quantidade de serviços
de atendimento



Rico património natural (Principal
Geossítio dos Açores - Furnas)





Valores culturais

Sítios turísticos de interpretação
endémica (excesso de vegetação
exótica)



Termalismo



Falta de manutenção dos trilhos



Parques de merenda bem equipados



Falta de fiscalização das actividades
em áreas protegidas



Merchandising com Marca Priolo

Propostas


Revitalização do património



Promover as Terras do Priolo junto de nichos de mercado



Voluntariado



Criação de roteiros temáticos (Pedestres, Culturais e Religiosos)



Promover Turismo de experiências



Formação técnica para agentes (atendimento, inglês, património)
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Princípio 7. Assegurar que o turismo suporta e não reduz a qualidade de vida
dos habitantes locais
Potencialidades

Problemas



Valores culturais (gastronomia,
Folclore, Música, Artesanato)



Falta de envolvimento da população





Excesso de turismo de autocarro

Termalismo





Qualidade e quantidade de serviços

Parques de merendas equipados





Falta de empreendedorismo

Turismo de Natureza

Propostas


Turismo de experiências



Revitalização do património cultural e edificado



Voluntariado



Roteiros temáticos



Formação técnica dos agentes



Site “Terras do Priolo” (receitas, cancioneiro, jogos tradicionais)

Princípio 8. Aumentar o conhecimento sobre a área protegida e sobre os
assuntos da sustentabilidade entre todos os agentes envolvidos no
turismo
Potencialidades

Problemas



Existência do PNISM



Falta de envolvimento da população



Dois centros de visitantes (OMIC e
Centro Ambiental do Priolo)



Falta de formação e Informação





Postos de Turismo

Falta de sinalética/recursos
interpretativos



Projectos LIFE Priolo e Laurissilva



Sites Geoparque Açores e SIARAM

Propostas


Potenciar os papéis de juntas e municípios



Voluntariado



Formação técnica para os agentes (inglês, atendimento, património)



Criação de roteiros temáticos



Sites específicos sobre as Terras do priolo junto a nichos específicos
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Princípio 9. Aumentar os benefícios do turismo na economia local
Potencialidades

Problemas



Birdwatching



Perda de percursos locais



Canoying



Falta de empreendedorismo



Pedestrianismo





Orientação

Falta de fiscalização das actividades
em áreas protegidas



Pesca desportiva



Termalismo



Geocaching



Rico património natural (o principal
geossítio dos Açores- Furnas)



Valores Culturais

Propostas


Revitalização dos moinhos/artesanato/património em geral



Criar site específico para informação das Terras do priolo



Merchandising com a Marca Priolo



Voluntariado



Promover o turismo de experiências – vivências do mundo rural



Promover as Terras do Priolo junto de nichos específicos de mercado



Potenciar os papéis das juntas de freguesia e municípios
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Princípio 10. Monitorizar os fluxos de visitantes para reduzir os impactos
negativos
Potencialidades

Problemas



Um dos principais locais de visitas as
terras do priolo Furnas e Pico da Vara



Excesso de turismo de autocarro
(Furnas)



Registo de visitantes nos postos de
turismo/centro de visitantes e
Serviços de Ambiente de São Miguel



Falta de fiscalização das actividades
em áreas protegidas



Falta de informação sobre os fluxos
de visitantes



Desconhecimento dos impactos dos
desportos motorizados

Propostas


Monitorizar os fluxos de visitantes



Voluntariado



Optimizar a gestão das áreas protegidas



Plano de segurança nos trilhos pedestres



Questionário de avaliação de experiência de visitação

Observações/ Comentários
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