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Nome

Entidade

Mário Abrantes

Direcção Regional dos Recursos Florestais

Sérgio Medeiros

Câmara Municipal da Povoação

Vítor Lima

Câmara Municipal do Nordeste

Moderador: Andreia Amaral
Relator: Ana Mendonça

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


Extensão da área



Quantidade de património cultural



Grande área de intervenção dos
Serviços Florestais



Festas religiosas e manifestações
locais



Existência de uma espécie endémica
(Priolo)

Problemas


Difícil preservação devido à extensão
da área



Qualidade do próprio património
cultural (instituições)



Articulação com as restantes
entidades



Falta de divulgação



Aceitação da população
(principalmente da envelhecida)

Propostas


Maior envolvimento das entidades e da própria população



Melhorar a articulação



Divulgação (Priolo)



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


Grande área natural disponível



Gastronomia e doçaria

Problemas




Não há muitas actividades
(actualmente a explorar esta
potencialidade)
Falta de
especialização/disponibilidade de
pratos tradicionais

Propostas


Dinamizar as empresas e entidades/Formar agentes locais



Sensibilização dos empresários de restauração

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


Existência de diversas instituições

Problemas


Divisão administrativa



Instituições desconhecem
potencialidades

Propostas


Formação dos agentes locais

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

Problemas
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Oferta turística de qualidade por
explorar



Desconhecimento da restante área
(oferta restrita ás Furnas)



Vale das Furnas (Chamariz)



Falta de divulgação, de manutenção



Parques de campismo e trilhos
pedestres



Unidades isoladas





Unidades de turismo rural

Destaque apenas ao cozido das
Furnas



Gastronomia



Agro-pecuária



Actividades produtivas desligadas da
actividade turística

Propostas


Formação dos agentes turísticos



Dinamizar a oferta nos restantes locais, aproveitando a experiência adquirida nas
Furnas



Articular os parques de campismo com os trilhos pedestres e com as actividades
tradicionais



Integração de actividade turística nas actividades turísticas
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Princípio 8. Aumentar o conhecimento sobre a área protegida e sobre os
assuntos da sustentabilidade entre todos os agentes envolvidos no
turismo
Potencialidades


Problemas


Grande extensão da área
protegida

Grau de iliteracia elevado por
parte de alguma população

Propostas


Maior divulgação

Princípio 9. Aumentar os benefícios do turismo na economia local
Potencialidades

Problemas


Apresentação de produtos para
comercialização/instabilidade na
qualidade

Existência de dois municípios



Divulgação dos produtos

Gastronomia e doçaria tradicional



Existência de dois municípios pode
ser problema



Falta de
especialização/disponibilidade de
pratos tradicionais



Animação nocturna reduzida



Horários e localização dos
estabelecimentos



Criação de postos de trabalho



Produção agrícola local




Propostas


Marketing e organização dos produtores



Articulação entre os municípios



Criação de infra-estruturas de animação e melhoramento das existentes
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Princípio 10. Monitorizar os fluxos de visitantes para reduzir os impactos
negativos

Potencialidades


Entidades envolvidas/disponíveis

Propostas


Responsabilização das entidades

Observações/ Comentários

Problemas


Desarticulação entre as entidades
poderá ser um problema
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