Propostas apresentadas nas Reuniões nas Freguesias
relacionadas com os problemas apontados
Falta de informação/divulgação sobre as freguesias


Placard com informação da freguesia/Cada freguesia devia ter uma lenda/história
divulgada, exposta.



Paragens de autocarro como locais de informação



Guias turísticos específicos da área com informação completa e folhetos em várias
línguas



Postos de informação/turismo nos principais miradouros



Colocação de informação turistica em locais de venda de artesanato e productos
tradicionais



Criação de um roteiro da localidade/região



Uma vez que o Centro Municipal de Artesanato participa em muitas feiras, é de
aproveitar a distribuição de folhetos sobre a região.



Elaborar folhetos de informação em várias línguas) sobre o que se pode visitar e/ou
fazer, e espalhá-los nas empresas, estabelecimentos comerciais, no posto de turismo,
nos autocarros



Colocar placards com informação em locais específicos, num ponto central da Vila



Formar pessoas para receber os turistas e guiá-los (de preferência pessoas locais)

Turismo de passagem/ autocarro
Trilhos fechados


Percurso entre Salga - Graminhais - Salto do Cavalo – - Povoação

Falta de sinalização
Reduzida oferta oficial de casas


Arranjo/ construção de Casas para alugar



Formação sobre metodologias de recuperação de casas, conforme o que é exigido; a
população sente a falta de informação e de tolerância



É necessário sensibilizar as pessoas para arranjarem as casas de alojamento



Coach surfing na freguesia;



Alojamento em casas privadas se houver segurança e pessoas de confiança, por

exemplo dos postos turísticos, que se responsabilizem em seleccionar os hóspedes.


Preços acessíveis no alojamento

Património em mau estado


Valorizar espaços turísticos com instalação de pagamento



Recuperar os Moinhos de água e de vento



Ajudas para reconstruir os moinhos em ruínas

Viagens muito caras
Sazonalidade do turismo


Potenciar o turismo também no Inverno

Pouco conhecimento de línguas estrangeiras


Informação em alemão

Muita burocracia/legislação que dificulta investimentos
Pouca articulação, junção de esforços


Rede de articulação entre pessoas que possuam casas rurais/produtos artesanais



Criação de uma entidade que defenda os comerciantes da região

Legislação sanitária impede venda de produtos locais
Possibilidade de uma cooperativa, onde a população juntaria os seus produtos caseiros e
tradicionais, e a cooperativa certificava-os para venda
Publicidade turística do arquipélago redutora
Medidas legislativas vs. aspecto rural
Museus fechados
Desemprego de pessoas formadas em Turismo


Realização de cursos de guia, não só em PDL

Incoerência entre leis sanitarias e ambientais
Falta de infraestructuras e actividades para os turistas


"Gastronomia participativa" com os turistas, em que ajudam a fazer o pão, o bolo de
forno…etc.



Participação dos turistas nas vindimas



Evento ‘Dia do Priolo’



Dar a oportunidade de fazer/ou ver fazer pão



Animação/Valorização cultural através dos Moinhos



Agricultores têm dificuldades financeiras; compensar com o turismo rural; caminho
até ao Pico da Vara a cavalo



Demonstração de artesanato e possíveis workshops para turistas



Demonstração da confecção de produtos tradicionais



Troca de livros internacional



Criar actividades /um programa de actividades, para o turista ter coisas para fazer na
Vila e não andar a perder tempo à procura do que pode fazer. ‘Chegar e saber o que
pode fazer na Vila’



Máquina de fotografias instantâneas perto da cascata



Criar estruturas, como churrasqueiras, perto dos percursos pedestres



Possibilidade de fazer bungee-jumping nas pontes altas que estão a ser construídas



Criar eventos Culturais

Rede de transportes públicos deficiente
Subidas ao Pico da Vara, legislação desconhecida


O Posto de Turismo pode tratar da permissão para transitar na ZPE, em vez de ser em
Ponta Delgada



Instalação de uma Casa da Montanha como no Pico, para o Pico da Vara ou outro tipo
de segurança



Criar alternativas as rotas turísticas ('nem sempre se pode ir ao Pico da Vara')



Meio de comunicação no Pico da Vara, em caso de acidente

Desvanecer de tradições


Revitalização dos pratos típicos, nomeadamente do Capão



Criar circuitos relacionados com os Moinhos, como um circuito da apanha do milho



Revitalização de poemas, versos e dizeres da região (‘Do grão se faz farinha, da farinha
se faz pão, que mata a fome à nossa população’) (José Medeiros)



Mostrar a identidade, os costumes, o estilo de vida; o aspecto rural nos cafés
(‘madeira e não inox como a legislação pede’)



Revitalizar tradições, festividades (cultura): enchidos, caçoula, cozido, Sopas, capão,
licores… (* Sra. diz que o capão não é rentável); cantigas ao desafio, viola-da-terra

Não participação das entidades na reunião
Falta de identificação de histórias e tradições da região


Na Fajã do Calhau pode ser criado um centro interpretativo

Efeitos das SCUT nos Percursos Pedestres
Escassa oferta de produtos típicos


Fornecimento de produtos locais em estabelecimentos de alojamento e restauração



As câmaras de comércio deviam ser incluídas na Marca Priolo.



Na loja de artesanato, podiam pintar Priolo e Laurissilva nas louças que fazem

Horários reduzidos nos restaurantes e comercio
Falta de informação sobre o que o turista procura


Inquéritos a turistas

Sobrevalorização dos Miradouros
Posto de Turismo fecha ao fim-de-semana
Escassa actividade nocturna


Criação de eventos, nos estabelecimentos nocturnos e comerciais que existirem



Organização dos grupos festivos



Concurso de cantigas ao desafio

Ausência de recolha selectiva (Povoação)
Falta de carros de aluguer


Aproveitamento dos carros de aluguer da Povoação (7 Lombas)

Ribeiras mal aproveitadas


Aproveitar as Ribeiras como um recurso turístico

Outras


Associação do Priolo aos estabelecimentos, com panfletos no interior, e por exemplo a
criação de um prato ‘O Priolo’

