Resultados da Analise PPP
Grupo: Turismo Activo

Resultados da Analise de Potencialidades, Problemas e Propostas
Participantes e entidades representadas:
GRUPO: TURISMO ACTIVO
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Nome

Entidade

Sara Cabral

Observatório Microbiano dos Açores (OMIC)

Diana Ponte

Universidade dos Açores/Geoparque Açores

Carlos Paulos

Espírito Azul, Dive Center

Luís Correia

Agência Melo Viagens

Ricardo Céu

Sanguinho, Turismo de Natureza

Cátia Cardoso

E. P. M. João Maurício de Amaral Ferreira

Moderador: Ana Gonçalves
Relator: Carla Veríssimo

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

Problemas



Património natural existente
(Geodiversidade, biodiversidade,etc);



Falta de civismo e de consciência
ambiental (deixam resíduos);



Património cultural existente
(festividades, gastronomia, recursos
intangíveis);



Falta de sensibilização ambiental;



Falta de qualificação técnica;



Sobreposição de trilhos para as
diferentes actividades (ex.: BTT vs.
Birdwatching)



Falta de sinalética



Existência de Trilhos;



Singularidade da área (Fauna e
Flora);



Postos de informação.

Propostas


Criação e manutenção de trilhos adequados a cada actividade;
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Painéis de sensibilização e informação ambiental (sobre os valores naturais)e cultural;



Formação e educação ambiental incluídas no programa escolar;



Divulgação de informação em português e inglês.

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


Existência de agentes de turismo
activo;



Escola profissional forma pessoas na
área turística.

Problemas


Mau atendimento nos
estabelecimentos / má formação
profissional e cívica;



Limpeza e manutenção de trilhos;



Falta de sinalização.

Propostas


Mais trilhos circulares (turistas preferem);



Estabelecimento de Campos de férias;



Avaliação dos serviços turísticos prestados e dos empregados;



Animação turística dirigida a várias classes etárias;



Promover cursos intensivos na Escola Profissional (inglês, informática, educação
ambiental, ecoturismo).

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

Problemas



Recursos marítimos;



Falta de panfletos;



Geodiversidade;



Falta de informação completa;



Espaços naturais bem conservados;





Floresta laurissilva;

Informação errada e inclusivamente
ilegalidades expostas em sites oficiais
de turismo;



Postos de informação.



Sobrevalorização de locais turísticos
(Furnas) em detrimento de outros.
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Propostas


Elaborar um guia de trilhos;



Actualização/divulgação de informação correcta na Internet.
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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



Geoparque;



Poucas empresas animação turística;



Tradições e festividades;





Museus;

Museus fechados/horário pouco
alargado;



Porto da Ribeira Quente.



Falta de quintas pedagógicas;



Burocracia dificulta investimentos e
criação de novas actividades.

Propostas


Ideia de pacote turístico (integrando cultura e Natureza);



Rotas temáticas (Faróis, farolins, etc);



Quintas pedagógicas;



Explorar Turismo Rural; com participação na lavoura;



Recuperar o 1º templo construído em S. Miguel (Ermida de Santa Bárbara).

Princípio 7. Assegurar que o turismo suporta e não reduz a qualidade de vida
dos habitantes locais
Potencialidades


Restauração e potencialidades
turísticas;



Aproveitar o desemprego como uma
mais valia (disponibilidade de

Problemas


Resíduos deixados pelas pessoas
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pessoas);

Propostas


Criação de emprego (integrar pessoas locais desempregadas);



Aposta na formação profissional;



Melhorar a economia local.

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

Problemas


Falta de interesse e especialização
em áreas temáticas e específicas



Má promoção dos Açores em
determinados casos



Informação incorrecta em sites
oficiais relacionados com turismo
(erros, ilegalidades, lacunas de
informação)



Não há sustentabilidade

Propostas


Sinalização



Flyers; panfletos



Acções de formação e Fórum sobre áreas específicas



Transmissão e partilha de conhecimentos entre agentes locais, nacionais e
internacionais com informação de qualidade
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Princípio 9. Aumentar os benefícios do turismo na economia local
Potencialidades


Iniciativa de privados

Problemas


Custo das viagens (ausência de
concorrência à SATA)



Concorrência desleal das entidades
públicas para com os privados; não
deixam os privados investirem

Propostas


Visitas de barco guiadas junto à costa “Terras do Priolo”



Promover alternativas ao Turismo de massa; (habitações de montanha, Bungalows,
Turismo Rural)

Observações/ Comentários
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