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Introdução 

A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo – Associação Empresarial das Ilhas Terceira, São 

Jorge e Graciosa – organizou, em 2017, o ciclo de conferências “Cooperação e 

Competitividade, com o cofinanciamento do Programa operacional Açores 2020.  

O objetivo essencial foi promover uma reflexão sobre temáticas relacionadas com os principais 

setores de atividade da Região Autónoma dos Açores, tendo sempre por base o crescimento e 

desenvolvimento sustentável dos Açores. O Ciclo abordou as temáticas do Mar, Agroindústria, 

Turismo, e Turismo de Saúde, promovendo uma reflexão e debates sobre a evolução destas 

grandes áreas na Região.  

O presente relatório versa a Conferência com a temática do Turismo, onde foram convidados 

nomes de reconhecido mérito nas respetivas áreas das intervenções.  

 

  

 

Conferência Turismo 

A conferência “Turismo” teve lugar no dia 05 de Maio de 2017, no auditório do Museu de 

Angra do Heroísmo.  

Com capacidade para cerca de uma centena pessoas, o auditório esteve sempre bem 

composto durante a conferência, com a presença estimada de 65 pessoas.  

 

 



 

 

Abertura 

Sandro Paim (Direção da CCAH) 

Resumo da intervenção: 

» O Presidente da Direção da CCAH referiu os dados 

sobre o aumento das dormidas, e o facto de a Terceira 

ser um dos destinos favoritos para este ano de 2017, 

ressalvando que os resultados são bons mas que trazem 

novos desafios. 

Desafios: 

. Alojamento em todas as suas vertentes; 

. Sistemas incentivos direcionados; 

.Animação Turística (Roteiros, zonas balneares etc); 

. Necessidade de efetuar turismo controlado, com visitas 

controladas, de modo a poder efetuar-se a preservação necessária. 

. Envolver o tecido empresarial nos Roteiros de modo a termos vantagem competitiva clara. 

 

Painel 1: << Turismo de Natureza >> 
“Caso de Sucesso dos passadiços de Paiva e o seu impacto no Turismo” 
- Engº José Neves ( Presidente da Camara Municipal de Arouca) 

 
José Artur Tavares Neves, 54 anos, é Engenheiro Técnico Civil. Natural da 

freguesia de Alvarenga, reside atualmente, em Arouca.  

Entre 1988 e 1998, pertenceu aos quadros superiores da Brisa Auto-

Estradas de Portugal, onde esteve ligado aos projetos de construção de 

algumas das principais obras rodoviárias do país: A1, CREL e A2. 

Em 1998, assume o cargo de Diretor de Construção na Auto-Estradas do Atlântico SA, onde foi 

responsável pela construção de 74 quilómetros de auto-estradas, com investimentos na ordem 

dos 370 milhões de euros, nomeadamente a A8 (Loures/Leiria) e a A15 (Óbidos/Santarém). Em 

2000, passa a exercer o cargo de Gestor de Contratos no Grupo Cerejo dos Santos SGPS, onde 

trabalhou na construção da A2, da A6 e da A13. 

Em paralelo com a sua intensa atividade profissional, foi, entre 1993 e 2001, presidente da 

Junta de Freguesia de Alvarenga, sendo a requalificação do centro histórico de Alvarenga 

apenas uma das suas obras mais marcantes. É presidente da Câmara Municipal de Arouca 

desde 2005. 



 

 

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

. O Geoparque presidido pela Camara Municipal de 

Arouca foi a base que permitiu uma estratégia de 

desenvolvimento turístico. 

. Juntaram a Natureza ao Património Edificado e às 

Tradições. 

. Criaram o Centro de Interpretação, aplicaram portagens 

para alguns acessos. 

. Criaram  uma plataforma onde os operadores estão 

registados e que regula a venda de portagens diárias (x 

para venda na plataforma e x venda pelos operadores). 

. Utilizaram eucaliptos na construção e replantaram os 

espaços. 

. Formação turística gratuita para taxistas, não em línguas mas na vertente cultural (welcome 

by táxi). 

Um dos desafios foi o Licenciamento que implicou um argumento de que a estratégia passaria 

pela preservação e não ser para Turismo de massas, valorização dos recursos endógenos. 

 

 
“Geoparque Açores, o que já foi feito e projetos futuros” 
- Dr. Luís Botelho (Presidente da Direção do Geoparque Açores) 
 

Licenciado em Turismo, pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão, do 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo no ano de 2010, Luis Filipe 

Botelho exerceu funções na Direcção Regional de Turismo dos Açores. 

Foi Coordenador dos Serviços da Ilha do Faial, da Secretaria Regional da 

Economia, entre 2010 e 2012, Delegado dos Serviços da Ilha do Faial, da 

Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial, e 

Coordenador do Gabinete do Empreendedor da Ilha do Faial. Foi 

membro da Membro da Mesa de Turismo e da Assembleia-geral da 

Câmara do Comércio e Indústria da Horta. Desempenha de funções de Vice-Presidente da 

Câmara Municipal da Horta desde Outubro de 2013, sendo Presidente da Adeliaçor - 

Associação de Desenvolvimento Local das Ilhas dos Açores – Grupo de Ação Local, em 

representação da Câmara Municipal da Horta e da GEOAÇORES - Associação Geoparque 

Açores. 

 



 

 

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

. Fazem parte da comunidade dos geoparques, e tem foco na  georeferenciação, geo-sítios, 

educação ambiental, geo-produtos (ex: biscoitos bomba, queijaria das furnas); 

 

 

 

 

Áreas com Potencial: Lazer, Consciência Ambiental, Educação, Cultura, Identificação Local e 

Desenvolvimento Sócio – Económico. 

Desafios: 

. A oferta tem de surgir e de ser sistematizada; 

. Parte da Vulcanologia, a história das calamidades (religião/fenómenos naturais); 

. Os recursos têm de surgir de uma forma endógena; 

. Criação de Circuitos temáticos (Algar Carvão/Gruta do Natal); 

. Criar sinergias; 

. Integrar a sociedade civil; 

. Circuitos Litorais (naufrágios); 

 

<< Debate >> 

Questão 1: Quem deve identificar e desenvolver projetos e estratégias? Apresentar 

candidaturas? 

Engº José Neves:  

Em Arouca o geoparque foi a base, foi a melhor solução para tudo o que envolve o turismo, a 

gestão de vendas de controle. Foi co-financiado a 70% e Câmara Municipal assumiu resto. 

Importante é conseguir o EQUILIBRIO (NOTA: este tipo de turista é mais consciente) 

Dr. Luis Botelho: 

O geoparque é uma associação sem fins lucrativos, que trabalha com voluntariado.Falta 

motivar as câmaras municipais e dar salto consolidado (aproveitar potencial, controlar 

visitações). 

GEOTURISMO COMUNIDADE 

DESENVOLVIMENTO 

RURAL 



 

 

Desfio é garantir o funcionamento das estruturas mesmo nos espaços recônditos, aproveitar 

as estruturas existentes. 

Opiniões plateia: 

Falta criar estruturas de apoio às visitas, controlar estas visitas. 

Ter atenção à espectativa que se cria no turista em relação ao que depois encontram no 

destino. 

Utilizar como referência também casos de sucesso nos Açores, como o caso do Nordeste, do 

priolo. 

Moderador: Professor Dr. Eduardo Dias 

 

 

2º Painel << Património Histórico-Militar  Nacional >> 

“O Turismo Militar a Nível Nacional”  

Dra. Teresa Ferreira (Diretora do Departamento de Desenvolvimento e 

Inovação Turismo Portugal) 

Licenciada em Sociologia pela Universidade Nova de Lisboa. Mestrado em 

Psicologia Social e das Organizações pelo ISCTE. 

A trabalhar no Turismo de Portugal desde 1998 nas áreas de desenvolvimento de produtos e 

destinos. Diretora do Departamento de Desenvolvimento e Inovação. 

 

 



 

 

 

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

. 2016 foi um ano muito importante para o Turismo em Portugal, com um crescimento na 

ordem dos 10%. Os Açores foram a região que mais cresceu a nível do aumento do número de 

receitas e de dormidas, com uma taxa de ocupação/cama na ordem dos 47%. 

. Portugal tem Matéria-prima falta criar produto, falta concretizar a experiência turística.  

. Quem é o Turista atual e o que ele procura? 

. O turista atual é mais informado, mais exigente. Quer aprender, interagir e viver emoções, ter 

uma experiência turística. E quer partilhar tudo, antes durante e depois desta experiência. 

. Quais os Projetos Prioritários? Informação Promocional, Suportes Digitais, Diversificação da 

Oferta Turística. 

. Linhas de Apoio: Linha de apoio valorização turística do interior (turismo Portugal); Linha de 

apoio ao turismo acessível (turismo de Portugal); Portugal 2020 – programas regionais.  

 

Desafios: 

. É necessário ter propostas à sua medida. Criar experiências variadas no destino. Satisfazer os 

diferentes tipos de necessidades. 

. Tem de se conjugar o que temos ao nosso dispor, os nossos Ativos (Clima, Luz, História, 

Cultura, Mar, natureza, água) e criar eixos estratégicos (Valorizar território, impulsionar 

economia, conteúdos Info-promocionais). 



 

 

. Definir temas âncora e juntar valências para dar respostas aos mesmos propósitos, 

introduzindo também inovação.  

 

“ Associação do Turismo Militar Português” 

- Dr. João Pinto Coelho (Secretário-Geral da Associação de Turismo Militar 

Português) 

 

João Pinto Coelho, Secretário-Geral da Associação de Turismo Militar 

Português, é licenciado em Gestão Turística e Cultural, mestre em 

Desenvolvimento de Produtos de Turismo Cultural e encontra-se a desenvolver um projeto de 

investigação, em contexto de Programa Doutoral, subordinado à integração do Turismo Militar 

na realidade da estratégica turística nacional 

Atualmente é Coordenador Técnico do Laboratório de Turismo do Instituto Politécnico de 

Tomar, onde presta apoio técnico e científico e onde desenvolve estudos, investigação e 

projetos de implementação de produtos nos domínios do Turismo, da Cultura e do Património. 

Apoia e participa no acompanhamento direto à criação de startups nas áreas do Turismo e da 

Cultura e desempenha igualmente funções de 

coordenação no Centro de Estudos Politécnicos da 

Golegã do Instituto Politécnico de Tomar. 

É membro e colabora com diferentes Unidades e 

Centros de Investigação, que no contexto do Turismo 

Militar destaca a Unidade de Investigação em 

Governança, Competitividade e Políticas Públicas da 

Universidade de Aveiro e o Centro de Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar. 

Autor e co-autor de diferentes estudos e publicações 

nacionais e internacionais, dos quais destaca o 

estudo “Plano Nacional de Implementação do 

Turismo Militar” e a obra “Carta Nacional do Turismo Militar: Do Conceito à Operação – 

Proposta de Intervenção”.   



 

 

Foi membro da primeira Equipa Técnica de Turismo Militar do Ministério da Defesa Nacional e 

é, desde Outubro 2016, Secretário-Geral da Associação de Turismo Militar Português.  

 

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

. Operacionalizar 

. Ir ao encontro da procura de mercado; 

. Identificar Pontos de interesse, criar Roteiros; 

. Envolver a comunidade; 

. Bilheteira conjunta com museus militares; 

 

Desafios: 

. Hipótese de colocar Angra do Heroísmo no epicentro do Turismo Militar da diáspora-

Lusofonia. 

 

“Potencial do Turismo Militar na Ilha Terceira” 

- Dr. Jorge Paulus Bruno (Diretor do Museu de Angra do Heroísmo)  

Jorge Augusto Paulus Bruno, natural da ilha Terceira, nasceu em 13 de 
junho de 1959. 

Licenciou-se em História pela Universidade dos Açores, em 1981, tendo desempenhado, desde 
essa data, cargos de responsabilidade executiva e política, nomeadamente como Diretor 
Regional dos Assuntos Culturais, Diretor Regional de Segurança Social, Vice-Presidente do 
Serviço Regional de Proteção Civil e Diretor de Serviços de Organização e Planeamento na área 
da Saúde, na Região Autónoma dos Açores. No início da sua carreira, desempenhou as funções 
de Chefe de Gabinete dos Secretários Regionais da Educação e Cultura dos II e III Governos 
Regional dos Açores. 

Pertence ao Quadro de Pessoal de Ilha da ilha Terceira, na carreira de técnico superior, afeto à 
da Direção Regional da Cultura e é membro de pleno direito de diversas instituições culturais. 

Frequentou cursos e ações de formação em instituições regionais, nacionais e estrangeiras nas 
suas áreas de especialidade. É autor de vários artigos e apresentou diversas comunicações e 
conferências, no país e no estrangeiro, nas áreas cultural, de emergência médica, proteção 
civil, segurança social e ação social. 



 

 

Assumiu a presidência do IAC-Instituto Açoriano de Cultura de 1990 a 2009 e da “Atlântida – 
Revista de Cultura”, órgão deste Instituto vocacionado para a promoção de todas as formas de 
cultura. 

Foi o coordenador do projeto do Inventário do Património 
do Património Imóvel dos Açores, cuja execução está a 
cargo do IAC-Instituto Açoriano de Cultura com 
financiamento da Direção Regional da Cultura do Governo 
Regional dos Açores. 

Representou o IAC-Instituto Açoriano de Cultura na gestão 
do Projeto Atlântico de Arte Digital (PAAD), que integrou 
parceiros da região da Macaronésia e foi executado com 
financiamento proveniente do INTERREG III-B, Açores, 
Madeira, Canárias (FERDER), no âmbito do qual o IAC foi 
“chefe de fila”. 

Coordenou a gestão do projeto Chronos (que visou a criação 
de uma plataforma de e-learning com conteúdos relativos à 
História e Cultura dos arquipélagos na Macoronésia), do qual o IAC-Instituto Açoriano de 
Cultura foi “chefe de fila” e cuja execução contou com financiamento proveniente do 
INTERREG III-B, Açores, Madeira, Canárias (FERDER), envolvendo parceiros dos arquipélagos 
dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde. 

Atualmente, é Presidente da Assembleia Geral do Instituto Açoriano de Cultura e da Direção 
do Cine-Clube da Ilha Terceira.  

Exerce, desde 2005, as funções de Diretor do Museu de Angra do Heroísmo, interrompidas no 
período de 26 de outubro de 2009 a 26 de novembro de 2012, durante o qual assumiu o cargo 
de Diretor Regional da Cultura do X Governo dos Açores.  

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

. Importância da coleção militar excecional. 

. Dimensões históricas dos espaços. 

. Importância das existências de breafings, de “ante-câmeras”. 

Desafios: 

. Integrar museu num possível Roteiro de Turismo Militar. 



 

 

 

 

“Património Militar Visitável e Potenciais Novos Pontos de Visitação” 

- Coronel Rebouta Macedo (Regimento de Guarnição número 1) 

Natural de Bragança, ingressou na Academia Militar 

em 1984, e frequentou o Tirocínio para Oficial de 

Infantaria em Mafra em 1988/89. 

Na Escola Prática de Infantaria desempenhou diversas 

funções de Comando e formação e em 1994, integrou 

a Missão Militar Portuguesa em Moçambique, como 

instrutor de Forças Especiais em Nacala. 

De novo em Portugal foi, depois, Comandante de 

Companhia, instrutor de Cursos de Promoção a 

Capitão e Diretor do Tirocínio no ano letivo de 97/98. 

Frequentou posteriormente no então Instituto de 

Altos Estudos Militares (IAEM) o Curso de Promoção a 

Oficial Superior e o Curso de Estado-Maior em 

1999/2001.  

No ano de 2001, foi colocado na Casa Militar da Presidência da República como Ajudante de 

Campo de S. Exª o Presidente da República. Em abril de 2005 passou a desempenhar as 

funções de Assessor Militar, da Casa Militar do Presidente da República. 

Como oficial superior foi Chefe do Centro de Simulação de Operações Militares do Exército, 

Comandante do Batalhão e Diretor de Formação em Mafra. Participou também em atividades 

de Cooperação Técnico-Militar em Angola, São Tomé e Príncipe e em Timor-Leste. 

De agosto de 2010 a julho de 2013 desempenhou as funções na Organização do Tratado do 

Atlântico Norte, na Bélgica, tendo também durante esse período sido formador na NATO 

Scholl Oberammergau na Alemanha. 

Desde setembro de 2013 desempenhou as funções de Chefe da Repartição de Planeamento 

Estratégico, da Divisão de Planeamento de Forças, do Estado-Maior do Exército. 



 

 

Em abril e com o lançamento pela União Europeia da Missão de Aconselhamento Militar na 

República Centro-Africana, foi projetado para este teatro de operações, abrindo a presença 

portuguesa pela primeira vez em Bangui, juntamente com o contingente nacional que o 

acompanhou. 

Desde dezembro de 2015 e por despacho de S. Exª o General CEME foi nomeado Comandante 

do Regimento de Guarnição Nº1 em Angra do Heroísmo. 

Possui diversas condecorações nacionais e estrangeiras. 

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

. A infraestrutura do Castelo de São João Batista é maior do que o conhecido. 

. Estão disponíveis para colaborar com entidades institucionais no sentido de viabilizar visitas e 

eventos, mas não querem ter de controlar e coordenar com cada empresa de animação. 

 

Desafios: 

. Colaborar com outras entidades e divulgar a fortaleza e o exército. 

 

Moderador: Dr. Maduro Dias 

 

<< Debate >> 

Questão 1: 

Conservação da Igreja de São João Batista 

Existe já um esforço com ministério da defesa e com camaras municipais para tratar deste 

assunto.  

Não existe limitação imposta pelos militares ao tempo de visita das instalações. 

Ter atenção à promoção que se faz das visitas à cidade, não é em 4 horas que se consegue 

visitar. 

 

Questão 2: 

Os fortes da costa, de quem é tutela e conservação? 



 

 

Jorge Paulus Bruno: 

Situação complexa, carente de análise sobre domínio público marítimo e posteriormente 

camarário a nível de identificação dos possíveis proprietários. 

Depois de identificados poder-se-á fazer placas com história e identificá-los. 

Diretor Regional: 

A questão dos fortes deverá ser de dimensão mais regional; 

Efetuar georreferenciação dos fortes da região e determinar o seu domínio. Estão disponíveis 

para colaborar para salvaguarda do património. 

Questão 3: 

Tendo em conta a importância da Fortaleza, porque não existe uma maior promoção? 

Jorge  Paulus Bruno – Por si só valem pouco, necessita existir união. Daí também a importância 

de um roteiro de património militar. 

João Pinto Coelho – Já existe a consciência, a sensibilidade sobre o problema, falta pôr mãos à 

obra. 

Teresa Ferreira –A CCAH deveria ser o Pivot  de um projeto piloto, na criação de Roteiro  com 

História que ajude a compreender Angra, Terceira e os Açores. Com visitas comentadas, 

eventos, visitas museus. Uma bilheteira comum, quem sabe. 

Coronel – Reforça que está disponível para trabalhar com as instituições. 

Dr. Maduro Dias – Disponível para trabalhar. Entende que uma plataforma deveria ser criada 

pela CCAH para este efeito. 

 

3º Painel << Preservação de Reservas Marinhas >> 

“Processo de criação e implementação de recifes artificiais” 

- Tenente Coronel Alberto Braz (Responsável pela criação de recifes 
artificiais de naufrágios na Madeira) 

Tenente Coronel do Exército jubilado 

Participou no projeto OCEAN REVIVAL que afundou 4 navios da Marinha de Guerra Portuguesa 

para criar um recife artificial, um museu subaquático e um destino de mergulho em Portimão. 



 

 

A sua participação neste projeto consistiu na coordenação das várias equipas que interviram 

no mesmo. 

Foi o coordenador de toda a preparação da Corveta General Pereira D`Eça e responsável pela 

manobra de afundamento na Ilha do Porto Santo 

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

:: Processo de Criação e Implementação de Recifes 

Naturais :: 

Fases do Processo: 

Aquisição  

Desarmamento (afastamento do serviço) 

Inventariar tudo o que é necessário fazer (Lavar, Limpar, 

cortar), criar um caderno de encargos para depois ser 

aberto concurso público. Caso apresentado, a Tecnovia 

foi empresa vencedora por 330.000,00€ 

Descontaminação (prepará-lo para ser um recife natural e 

gerar vida) 

A retirada do Amianto é um processo especial, a ser efetuado por empresas acreditadas, tem 

muitas regras. 

Depois o ISQ efetua pelo menos três inspeções 

A DGRM – A Capitania acompanhou os trabalhos. 

Preciso ter atenção a um aspeto que gera situações mais complexas como Seguros para este 

tipo de navios, falta de tripulação etc., no caso apresentado a Tecnovia ajudou na resolução 

destes problemas. 

Reboque – Do continente para o arquipélago da Madeira levou cerca de 3 dias. 

Posicionamento – efetuado por dois reboques, 2 âncoras e 2 blocos de cimento. 

Afundamento – Efetuado pela equipa de sapadores da marinha (cargas) são utilizados 

explosivos de corte, apenas utilizados por forças militares. 

 

“ As Áreas Marinhas Protegidas – Pesca e Mergulho Recreativo”  

- Dr. Filipe Mora Porteiro (Diretor Regional dos Assuntos do Mar) 



 

 

 Filipe Mora Porteiro é doutorado pela Universidade de Liverpool (2005) e licenciado em 
Biologia, pela Universidade de Lisboa (1989). 

É Investigador do Departamento de Oceanografia e Pescas (DOP) da Universidade dos Açores, 
instituição a que está ligado desde 1989.  
É técnico superior do quadro do Departamento de Oceanografia e Pescas (DOP) da 
Universidade dos Açores desde 1998. 

Lecionou em diferentes níveis de ensino (e.g. secundário, profissional, universitário), 
principalmente em assuntos relacionados com biologia, pescas e biodiversidade marinha; 
supervisionou 15 teses de licenciatura e de mestrado. 

Durante 3 anos foi responsável pela disciplina sobre o Mar dos Açores, na Universidade Sénior 
da Ilha do Faial. 

Esteve envolvido em estudos de impacto ambiental em portos da Região.É Vice-presidente do 
Observatório do Mar dos Açores (OMA) desde 2006 e é presidente da direção desta 
associação, desde 2009. 

Nas duas últimas décadas esteve ativamente envolvido em diversos projetos regionais, 
nacionais, europeus e internacionais, focando assuntos tão diversos como: biologia, e pescas 
de lula costeira; diversidade e biogeografia de peixes dos Açores; caracterização de 
comunidades de peixes associadas a campos hidrotermais e montes submarinos; 
ecotoxicologia de peixes e cefalópodes e de fauna hidrotermal; biodiversidade e biogeografia 
de peixes meso-e batipelágicos do Atlântico Norte; caracterização de comunidades de peixes 
associadas a montes submarinos e cristas oceânicas; taxonomia e biodiversidade de fauna 
bentónica profunda, especialmente de corais de águas frias; interações entre peixes e corais; 
impacto das pescas nas comunidades de corais; ecotoxicologia de corais, etc.. 

Estudou coleções de peixes nos mais importantes museus de história natural Europeus e Norte 
Americanos; participou em mais de uma dezena de cruzeiros científicos nacionais e 
internacionais; mergulhou nos campos hidrotermais Lucky Strike e Rainbow, nos submersíveis 
Alvin (WHOI) e Nautile (IFREMER) e no submarino Lula (FRN). 

É membro do corpo editorial da revista científica Arquipélago – Life and Marine Sciences, 
publicada pelo DOP/UAç e é o responsável pela coleção biológica de referência da mesma 
instituição. 
Participou em cerca de 75 congressos, simpósios, workshops e encontros científicos, onde 
apresentou dezenas de palestras e posters. É autor e co-autor de cerca de 45 artigos científicos 

em revistas nacionais e internacionais, com revisão entre pares, de 8 
capítulos de livros e de cerca de 60 outras contribuições e relatórios 
científicos. 



 

 

Filipe Mora Porteiro tem sido responsável e colaborado em 
muitas ações de divulgação científica: é autor de diversas 
exposições temáticas e de outro material didático, proferiu 
conferências e publicou textos temáticos dirigidos ao 
grande público, em especial relacionado com o meio 
marinho; é coautor de cerca de 25 documentários sobre 
temas marinhos (RTP-A); tem publicado sobre história das 
ciências marinhas, património cultural regional, 
nomeadamente sobre a baleação, e outros temas 
marítimos. 

 

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

. Existe uma revisão dos parques naturais em curso. 

. Não existem vigilantes da natureza específicos para o mar. 

. É necessário conhecer melhor o nosso mar, mapear e colmatar lacunas. 

. É necessário envolvermo-nos nos problemas que são nossos. 

 

Encerramento 

Dra. Ana Cristina Ávila (Delegada de Turismo de Lisboa) 

Licenciatura em Turismo/Gestão de Empresas Turístico 

Hoteleiras pelo Instituto de Novas Profissões de Lisboa. 

 Foi Delegada de Turismo dos Açores em Lisboa/Porto, 

Subdiretora Regional do Turismo em Lisboa/Porto, 

Gestora de Mercados do AICEP. 

Esteve relacionada com a Promoção/Relações 

Publicas/Informação Turística no IPT – Instituto de Promoção 

Turística. 

Foi Presidente da Direção da Associação de Turismo Açores – 

Convention & Visitors Bureau (ARPT Oficial dos Açores).  

Foi também Vice-Presidente da Direção da CTP - 

Confederação do Turismo Português. 

Resumo da intervenção: 



 

 

 

 

 

. Garantir a acessibilidade aérea (SATA é muito importante nesta captação); 

. Reforçar os voos (Canadá/EUA/Itália); 

. Nível de sustentabilidade adequado; 

. Prioridade na qualificação oferta turística; 

. Monotorização Constante; 

. Aposta na promoção; 

. Eventos para época baixa; 

 

Pontos mais relevantes da Conferência 

. Garantir nível de sustentabilidade adequado; 

. Possibilidade de tornar a ilha Terceira no epicentro do Turismo Militar da Diáspora. 

. Regular e fiscalizar o acesso aos espaços (n.º visitantes por dia nos trilhos, etc); 

. Criar condições de visitação dos mesmos (locais para briefings, limpeza, etc); 

. Desenvolver plataforma para incorporar venda de acessos e promover roteiros; 

. Elaborar Roteiro de Turismo Militar para a Ilha Terceira e efetuar uma promoção adequada e 

significante sobre o mesmo; 

. Fazer um levantamento dos fortes existentes e solicitar auxílio da Câmara Municipal para 

identificar proprietários; 

 



 

 

 

 

 


