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. Preâmbulo  

O presente documento consubstancia o Relatório Intermédio – Versão para Consulta Pública do processo de 

revisão do Programa de Ordenamento Turístico da Região Autónoma dos Açores (adiante designado por 

POTRAA). Este relatório corresponde à segunda fase do seu processo de elaboração e é uma versão para 

discussão pública que resulta já da consulta à Comissão Consultiva. 

A figura seguinte representa as diferentes fases que estruturam o processo de revisão do POTRAA. Importa 

referir que, em conformidade com a legislação em vigor (Decreto Legislativo Regional n.º 30/2010/A, de 15 de 

novembro), o desenvolvimento da presente revisão foi acompanhado do respetivo processo de Avaliação 

Ambiental Estratégica, do qual resulta o Relatório Ambiental e respetivo Resumo Não Técnico, também 

submetidos em simultâneo à presente fase de Discussão Pública. 

Importa referir que a data de referência dos dados apresentados reportam, sempre que possível, a 30/06/2018 

e a 31/12/2017, salvo outros períodos que sejam devidamente indicados. 

 

 

Figura A – Fases do desenvolvimento do POTRAA e do respetivo processo de AAE. 
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1. Enquadramento e Aspetos Gerais  

No presente capítulo são apresentadas, sucintamente, as questões mais relevantes associadas ao processo de 

revisão do POTRAA, nomeadamente organização do programa, enquadramento jurídico e institucional, âmbito 

territorial e conteúdo documental. 

1.1 Introdução, Organização do Programa e Conteúdo Documental 

A Resolução de Conselho de Governo n.º 101/2015, de 15 de julho, alterada e republicada pela Resolução do 

Conselho do Governo n.º 74/2017, de 7 de agosto, determina a revisão Plano de Ordenamento Turístico da 

Região Autónoma dos Açores, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 38/2008/A, de 11 de agosto, e 

encarrega a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, através da Direção Regional de Turismo, de 

desenvolver os procedimentos necessários à sua revisão. 

Este instrumento, segundo o Decreto Legislativo Regional n.º 35/2012/A, de 16 de agosto, que estabelece o 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial dos Açores (RJIGT Açores) (artigo 2.º conjugado com o 

respetivo artigo 40.º), constitui-se como um Plano Sectorial – “ (…) os planos, programas e estratégias de 

desenvolvimento respeitantes aos diversos sectores da administração regional autónoma, nomeadamente nos 

domínios (…) do turismo (…).”.  

Por sua vez, na Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo 

(LBPPSOTU) (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, alterada pela Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto) o seu artigo 38.º é 

referente à estrutura do sistema de gestão territorial, menciona que a politica de solos ordenamento do 

território e de urbanismo é desenvolvida, nomeadamente através de instrumentos de gestão territorial que se 

materializam em: “Programas, que estabelecem o quadro estratégico de desenvolvimento territorial e as suas 

diretrizes programáticas ou definem a incidência espacial de políticas nacionais a considerar em cada nível de 

planeamento” e o número 3 do artigo 40.º por sua vez faz a seguinte referência “Os programas sectoriais 

estabelecem, no âmbito nacional e de acordo com as políticas sectoriais da União Europeia, a incidência 

territorial da programação ou concretização de políticas públicas dos diversos sectores da administração 

central do Estado, nomeadamente, nos domínios da defesa, segurança pública, prevenção de riscos, ambiente, 

recursos hídricos, conservação da natureza e da biodiversidade, transportes, comunicações, energia, cultura, 

saúde, turismo, agricultura, florestas, comércio ou indústria”.  

Ora, faz-se assim a devida correlação entre a descrição e natureza dos instrumentos a que o RJIGT Açores 

designa como Planos Sectoriais, e o que a LBPPSOTU define como Programas Sectoriais, pela direta associação 

entre os artigos 39.º a 41.º e 46.º da LBPPSOTU e os artigos 3.º e 40.º a 42.º do RJIGT Açores. Assim, este 

instrumento assume agora a figura de Programa Sectorial. 

Assim, a revisão do plano determinada pela Resolução de Conselho de Governo n.º 101/2015, de 15 de julho, 
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alterada e republicada pela Resolução do Conselho do Governo n.º 74/2017, de 7 de agosto, que agora se 

constitui Programa - Programa de Ordenamento Turístico da Região Autónoma dos Açores, adiante designado 

por POTRAA - visa a definição de opções estratégicas de política de desenvolvimento económico, nos 

horizontes de curto e médio prazo, com particular incidência no sector do turismo regional e na perspetiva da 

valorização da atividade turística da Região, da melhoria da qualidade dos produtos turísticos regionais, das 

mudanças operadas no mercado internacional de turismo e da salvaguarda e valorização dos recursos naturais 

e culturais identitários do espaço regional. 

No que concerne ao conteúdo documental (artigos 42.º e 41.º do RJIGT Açores e da LBPPSOTU, 

respetivamente), os programas sectoriais estabelecem e justificam as opções e os objetivos sectoriais com 

incidência territorial. Estes programas são acompanhados por um relatório que procede ao diagnóstico da 

situação territorial sobre a qual o instrumento de política sectorial intervém e à fundamentação técnica das 

opções e objetivos estabelecidos.  

Ainda de acordo com os artigos artigo 42.º e 41.º do RJIGT Açores e da LBPPSOTU, respetivamente, os 

programas sectoriais são ainda acompanhados por um plano de monitorização que permita avaliar o estado da 

implementação do plano e as dinâmicas associadas ao processo de programação. Sempre que seja necessário 

proceder à avaliação ambiental, nos termos do disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 30/2010/A, de 15 

de novembro, os programas sectoriais são acompanhados por um relatório ambiental, no qual se identificam, 

descrevem e avaliam os eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação do programa e as 

suas alternativas razoáveis que tenham em conta os objetivos e o âmbito de aplicação territorial respetivos. 

Assim, pela sua natureza, o POTRAA está sujeito a um processo de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), nos 

termos do disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 30/10/A, de 15 de novembro. 

A elaboração destes programas obriga a identificar e a ponderar, nos diversos âmbitos, os planos, programas e 

projetos, designadamente os que sejam da iniciativa da administração regional autónoma, com incidência na 

área a que respeitam, considerando os que já existam e os que se encontrem em preparação, de forma a 

assegurar as necessárias compatibilizações. 

Segundo o RJIGT Açores, estes programas estabelecem e apresentam como conteúdo material:  

a) As opções sectoriais e os objetivos a alcançar no quadro das diretrizes regionais e locais aplicáveis; 

b) As ações de concretização dos objetivos sectoriais estabelecidos; 

c) A expressão territorial da política sectorial definida; 

d) A articulação da política sectorial com a disciplina consagrada nos demais instrumentos de gestão 

territorial aplicáveis. 

Assim, e em conformidade com o RJIGT Açores e com o definido no Caderno de Encargos, a atual estrutura 
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proposta para o POTRAA respeita os princípios mencionados:  

1 | Enquadramento e Aspetos Gerais  
1.1 | Introdução, Organização do Programa e Conteúdo Documental 
1.2 | Enquadramento jurídico e institucional  
1.3 | Âmbito Territorial   

 
2 | Enquadramento estratégico e sectorial 

2.1 | Referenciais estratégicos 
2.2 | Diagnóstico da situação atual 
 

3 | Modelo Territorial Sectorial e Objetivos 
              3.1. Visão e Missão 
              3.2. Cenários Sectoriais e de Desenvolvimento 
              3.4. Política Sectorial com Expressão Territorial – Modelo Territorial 
 
4 | Ações de Concretização  

4.1 | Ações Normativas 
4.2 | Ações Programáticas – Programa de Execução 

 
5 | Articulação da Política Sectorial com a Disciplina Consagrada nos restantes IGT  

 
6 | Monitorização e Acompanhamento do POTRAA 

7.1 | Enquadramento  
7.2 | Sistemas de indicadores  
7.3 | Modelo de Acompanhamento e Avaliação  
 

Anexos – Peças Gráficas 

 

 
Com base em toda a caracterização da situação atual e diagnóstico desenvolvido identificam-se temáticas 

fundamentais onde o POTRAA deve incidir de forma mais direta, pelo seu cariz “territorial” (não obstante as 

orientações transectoriais a domínios e dimensões de atividades complementares ao sector turístico), e 

estabelecer diretrizes claras no que toca à política e modelo com expressão territorial que forem assumidos 

para as mesmas. Consideram-se que estas são o alojamento turístico (no que respeita, por exemplo, aos 

critérios de conceito com base na matriz vocacional do destino, numa perspetiva de sustentabilidade e 

qualificação da oferta à altura da imagem do destino, ou mesmo à projeção de capacidades associadas a 

tipologias de alojamento que territorialmente, à escala de ilha, ou até mesmo de município ou local, podem ser 

ajustadas ao enquadramento social, arquitetónico, ambiental e paisagístico em que se inserem), o ambiente 

natural e social (nomeadamente na seleção dos recursos turísticos e na análise/definição das capacidades de 

carga atualmente em estudo, quer na perspetiva ambiental, quer social), a paisagem, o ordenamento do 

território e urbanismo, a diversificação de produtos turísticos e a formação de recursos humanos. 
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1.2 Enquadramento Jurídico e Institucional 

A Resolução do Conselho do Governo n.º 74/2017, de 7 de agosto (que alterou a Resolução de Conselho de 

Governo n.º 101/2015, de 15 de julho, que determina a revisão do Plano de Ordenamento Turístico da Região 

Autónoma dos Açores, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 38/2008/A, de 11 de agosto), refere que 

“A natureza exuberante e a singularidade da paisagem, associadas à autenticidade da história e das tradições 

do seu povo, permitem à Região Autónoma dos Açores afirmar-se, no contexto nacional e internacional, como 

um destino turístico europeu no meio do Atlântico, constituído por nove ilhas vulcânicas, reconhecidas como 

ambientalmente preservadas.” 

A par destas singularidades, “nos últimos anos, o destino Açores reforçou a sua matriz identitária, enquanto 

Região turística fortemente alicerçada na natureza experiencial de cariz ativo, e conseguiu posicionar-se 

favoravelmente face a segmentos de procura que satisfazem as suas pretensões em matéria de recursos 

naturais, culturais e experienciais. Esta identidade, também plasmada no Plano Estratégico e de Marketing do 

Turismo dos Açores, como aposta estratégica para o sector turístico, tornou-se evidente quer no âmbito dos 

vários produtos turísticos oferecidos, ou a oferecer, quer no âmbito das ações promocionais concretizadas e a 

desenvolver. “ 

Todo este enquadramento evolutivo e de recursos da Região determinou que o sector turístico nos Açores se 

constituísse como um dos motores do desenvolvimento económico da Região, e que a orientação política para 

a sua estratégia de crescimento, assumida pelo Governo Regional dos Açores, seja alicerçada no conceito da 

sustentabilidade, conjugando, de forma profícua, as dimensões ambiental, económica, social e, até, cultural. 

Assim, em conformidade com os principais referenciais estratégicos da RAA apresentados no Capítulo 2.1 

(designadamente o PROTA e o PEMTA) e de acordo com o definido na Resolução do Conselho do Governo n.º 

101/2015, de 15 de julho, alterada e republicada pela Resolução de Conselho de Governo n.º 74/2017, de 7 de 

agosto, esta revisão tem como objetivos, entre outros (n.º 4, alíneas a) a g)): 

a) Redefinir a organização do destino Açores ao nível do turismo, em conformidade com um 

desenvolvimento sustentável e integrado na atividade turística; 

b) Melhorar a qualidade da oferta turística regional; 

c) Contribuir para o incremento de procura turística da Região, da permanência média e das receitas 

provenientes da atividade turística; 

d) Distribuir mais equitativamente os fluxos turísticos pelas nove ilhas e ao longo do ano, de modo a 

suavizar os efeitos negativos da sazonalidade da atividade turística; 

e) Preservar os patrimónios natural e cultural; 
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f) Identificar, em cada ilha, as zonas adstritas às diferentes atividades e à localização de novos 

empreendimentos turísticos, com indicação da respetiva tipologia e da capacidade de carga de cada 

zona; 

g) Prevenir a degradação do destino, através duma política de turismo sustentável. 

É também determinado (no n.º 10) a possibilidade de criação e acompanhamento do processo de revisão por 

Fóruns de Agentes do Sector Turístico (FAST), de cariz temático e ou geográfico, compostos por entidades 

representativas dos sectores privado e associativo, relacionadas, direta ou indiretamente, com a atividade 

turística, bem como por entidades representativas de interesses locais, com o intuito de promover a 

auscultação, a reflexão e a formulação de sugestões sobre as matérias visadas no processo de revisão do 

POTRAA. 

Estes fóruns revelaram-se como fundamentais para a concretização dos objetivos e da efetiva implementação 

do POTRAA, uma vez que a sua natureza e composição e núcleo de discussão conjunta permitiu salvaguardar a 

validação e discussão das propostas para a RAA no global e assegurar, em simultâneo, as especificidades e 

realidades de cada ilha. Serão também estes os representantes dos principais vetores de dinamização e 

aplicação do POTRAA. 

São também definidos os elementos pertencentes à comissão consultiva do plano (n.º 7, alíneas a) a x)): 

a) Vice-Presidência, Emprego e Competitividade Empresarial; 

b) Secretaria Regional da Educação e Cultura; 

c) Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia; 

d) Secretaria Regional dos Transportes e Obras Público; 

e) Secretaria Regional da Saúde; 

f) Secretaria Regional da Agricultura e Florestas; 

g) Direção Regional do Ambiente; 

h) Instituto Regional de Ordenamento Agrário – IROA, SA; 

i) Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores; 

j) Delegação dos Açores da Associação Nacional de Freguesias - ANAFRE; 

k) Câmara do Comércio e Indústria dos Açores; 

l) Universidade dos Açores; 

m) Federação Agrícola dos Açores; 

n) Federação das Pescas dos Açores; 

o) Associação Turismo dos Açores – Convention and Visitors Bureau; 

p) OTA - Observatório do Turismo dos Açores; 

q) Delegação dos Açores da APAVT – Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo; 

r) Delegação dos Açores da AHP – Associação de Hotelaria de Portugal; 
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s) Delegação dos Açores da AHRESP – Associação de Hotelaria Restauração e Similares de Portugal; 

t) AREAT – Associação Regional de Empresas de Animação Turística; 

u) Representante das Associações de Defesa do Ambiente, com assento no Conselho Regional de 

Concertação Estratégica; 

v) Comissão Diocesana dos Bens Culturais da Igreja; 

w) Representante dos grupos de Ação Local na Região; 

x) O coordenador técnico da DRTur. 

 

Por último, não obstante os objetivos definidos para o POTRAA na sua resolução de revisão e de estes se 

constituírem sempre como as principais linhas guia dos desideratos a cumprir pelo programa, como resultado 

de toda a fase de caracterização e diagnóstico, e da identificação das principais problemáticas, necessidades e 

potencialidades, estes foram complementados com outros que se afiguraram como necessários para o 

cumprimento de uma política territorial de turismo assente nos pilares da sustentabilidade do produto Açores 

e da sua real e eficaz articulação e respeito pela matriz e identidade natural, cultural e social (ver Capítulo 3.3). 

A gestão institucional do POTRAA é da responsabilidade da entidade da administração regional com 

competência em matéria de turismo. 

1.3 Âmbito Territorial 

A área de intervenção do POTRAA abrange toda a Região Autónoma dos Açores, constituída por nove ilhas, 

distribuídas por três grupos, correspondendo a 19 concelhos, e por todo o território marítimo associado, tal 

como definido no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores (Figura 1.3.1): 

 Grupo Ocidental: Flores (concelhos de Santa Cruz das Flores e Lajes das Flores) e Corvo (concelho do 

Corvo); 

 Grupo Central: Faial (concelho de Horta), Pico (concelhos de Madalena, Lajes do Pico e São Roque do 

Pico), São Jorge (concelhos de Calheta e Velas), Graciosa (concelho de Stª Cruz da Graciosa) e Terceira 

(concelhos de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória); 

 Grupo Oriental: São Miguel (concelhos de Ponta Delgada, Lagoa, Vila Franca do Campo, Nordeste, 

Povoação e Ribeira Grande) e Santa Maria (concelho de Vila do Porto). 

As nove ilhas exibem uma acentuada desigualdade territorial, variando entre 744,6km
2
 (São Miguel) e 17,1km

2
 

(Corvo), a maior e a mais pequena parcela, respetivamente. Cinco delas apresentam dimensões intermédias: 

Pico (444,8km
2
), Terceira (400, km

2
), São Jorge (243,7km

2
), Faial (173,1km

2
) e Flores (141,0km

2
). As ilhas Santa 

Maria (96,9km
2
) e Graciosa (60,7km

2
) possuem menor representatividade territorial.  

No que concerne à divisão administrativa, a RAA é constituída por 19 concelhos e 156 freguesias. As cidades de 

Ponta Delgada, Lagoa e Ribeira Grande em São Miguel, Angra do Heroísmo e Praia da Vitória na Terceira e 
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Horta no Faial constituem-se polos de desenvolvimento económico e social da Região. 

 

Figura 1.3.1 | Área de intervenção do POTRAA. 

 

As ilhas dos Açores encontram-se alinhadas segundo um eixo com a orientação geral WNW-Esse, facto 

concordante com a disposição das principais fraturas que marcam a geodinâmica desta zona. A insularidade e o 

isolamento do arquipélago, considerados fatores determinantes da biogeografia regional, são confirmados 

pelas distâncias às costas continentais mais próximas: cerca de 1400km de Portugal Continental e perto de 3 

900km da América do Norte. A separação máxima entre as ilhas atinge 600km, aproximadamente, distância 

que vai do Corvo a Santa Maria.  

Neste âmbito, os níveis de desagregação da análise do POTRAA serão a Região Autónoma dos Açores (1.º nível) 

e as ilhas (2.º nível), recorrendo-se sempre que necessário ou relevante aos grupos de ilhas, à desagregação 

por concelho, ou outra. Esta opção permite atender às especificidades dos vários níveis de desagregação, 

expondo de forma clara e sucinta as principais oportunidades e constrangimentos. 

 

  



                         

 

16 
 

 POTRAA . RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

POTRAA . RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO E 
SETORIAL  



                         

 

18 
 

 POTRAA . RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública 

  

 

 

2. Enquadramento Estratégico e Sectorial 

2.1 Referenciais Estratégicos 

O POTRAA como Programa Sectorial deve “(…)identificar e a ponderar, nos diversos âmbitos, os planos, 

programas e projetos, designadamente os que sejam da iniciativa da administração regional autónoma, com 

incidência na área e a que respeitam, considerando os que já existam e os que se encontrem em preparação, 

de forma a assegurar as necessárias compatibilizações”1. Assim, o presente capítulo centra-se na análise do 

Quadro de Referência Estratégico, que procura constituir-se como o macro enquadramento da avaliação dos 

referenciais estratégicos considerados como mais relevantes, cujas orientação possam contribuir, interferir ou 

condicionar as futuras propostas de intervenção. 

Importa referir que este enquadramento é de natureza estratégica, sendo que todas as opções, princípios, 

modelo territorial e ações normativas e programáticas tiveram em consideração os demais instrumentos 

normativos que assumem relevância no âmbito ambiental e de ordenamento do território. O modelo e 

normativo apresentados no POTRAA são associados a um modelo territorial macro e representado ao detalhe, 

escala e natureza própria de um programa sectorial, sendo que as devidas compatibilizações e acertos de 

escala ao nível das condicionantes e usos do solo definidos devem ser assegurados em sede dos diversos 

Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT) e Planos Municipais de Ordenamento do Território 

(PMOT) aquando das respetivas transposições / adaptações ao POTRAA. 

Apresenta-se no Quadro 2.1.1 a lista geral dos referenciais relativamente ao qual o POTRAA deverá articular-se 

e seguir orientações. 

Quadro 2.1.1 | Quadro de Referência Estratégico do POTRAA 

QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO DO POTRAA 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA INTERNACIONAIS TIPOLOGIA 

Agenda Territorial 2020 (AT2020) Estratégia 

Estratégia Europeia para as Regiões Ultraperiféricas (RUP) Estratégia 

Estratégia de Biodiversidade da EU para 2020 (EBUE 2020) Estratégia 

Estratégia Europeia para a Utilização Sustentável dos Recursos Naturais (ETUSRN) Estratégia 

Estratégia Temática sobre Ambiente Urbano (ETAU) Estratégia 

Estratégia Temática de Proteção do Solo (ETPS) Estratégia 

Convenção Europeia da Paisagem (CEP) Estratégia 

Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (DQEM) Estratégia - Normativo 

Estratégia Europeia para o Crescimento Azul (EECA) Estratégia 

Convenção sobre a Conservação de Espécies Migradoras da Fauna Selvagem - Convenção de Bona Estratégia 

                                                                 
1
 N.º 4 do artigo 43.º do Decreto Legislativo Regional n.º 35/2012/A de 16 de agosto, que define o regime de coordenação dos âmbitos do sistema de gestão 

territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de elaboração, acompanhamento, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial 
nos Açores. 
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QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO DO POTRAA 

Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa – Convenção de Berna Estratégia 

Convenção para a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste (Convenção OSPAR) Estratégia 

Comunicação da Comissão: Crescimento azul: oportunidades para um crescimento marinho e 

marítimo sustentável 

Estratégia 

Convenção da Diversidade Biológica Estratégia 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NACIONAIS 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) Estratégia 

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC) Estratégia 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade 2030 (ENCNB 2030) Estratégia 

Estratégia Nacional para a Energia (ENE) Estratégia 

Estratégia Nacional para a Gestão Integrada das Zonas Costeiras (ENGIZC) Estratégia 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) (em alteração) IGT - PNOT 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) IGT – PS 

Estratégia Nacional para o Mar 2013 – 2020 (ENM 2013 - 2020) Estratégia 

Programa Nacional de Turismo da Natureza (PNTN) Estratégia 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA REGIONAIS 

Plano Regional do Ordenamento do Território dos Açores (PROTA)  IGT - PROT 

Estratégia Regional para as Alterações Climáticas (ERAC) Estratégia 

Estudo de Base do Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável da RAA (Estudos PReDSA) Estratégia 

Estratégia Florestal da RAA (EFRAA)  Estratégia 

Plano Integrado dos Transportes dos Açores (PIT) Estratégia 

Plano Regional da Água (PRA) (em revisão) IGT - PS 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Açores 2016-2021 (PGRH-Açores 2016-2021) IGT - PS 

Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Autónoma dos Açores (PGRIA) (em elaboração 

do 2.º ciclo) 

IGT - PS 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 da RAA (PSRN2000 RAA) IGT - PS 

Plano Sectorial de Ordenamento do Território para as Atividades Extrativas da Região Autónoma dos 

Açores (PAE) 

IGT - PS 

Plano Estratégico de Prevenção e Gestão de Resíduos dos Açores (PEPGRA) IGT - PS 

Programa Regional para as Alterações Climáticas dos Açores (PRAC) (aguarda publicação) IGT - PS 

Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores (PEMTA) Estratégia 

Plano Regional de Educação e Sensibilização Ambiental dos Açores (PRESAA) Estratégia 

Relatório inicial da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha de 2014 Estratégia 

Plano de Ação para a Reestruturação do Sector das Pescas dos Açores Estratégia 

Códigos de conduta para observação de cetáceos e de tubarões Código Conduta 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ESCALA DE ILHA E MUNICIPAL  

Plano de Ordenamento da Orla Costeira de ilha de Santa Maria (POOC Santa Maria) IGT - PEOT 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira Troço Feteiras/ Fenais da Luz/ Lomba de São Pedro, São 

Miguel (POOC Costa Norte, São Miguel) 

IGT - PEOT 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira Troço Feteiras/ Lomba de São Pedro, São Miguel (POOC IGT - PEOT 
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QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO DO POTRAA 

Costa Sul, São Miguel) 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira da ilha Terceira (POOC Terceira) (em revisão) IGT - PEOT 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira da ilha Graciosa (POOC Graciosa) IGT - PEOT 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira de ilha de São Jorge (POOC São Jorge) (em revisão) IGT - PEOT 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira de ilha do Pico (POOC Pico) IGT - PEOT 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira de ilha do Faial (POOC Faial) IGT - PEOT 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira de ilha das Flores (POOC Flores) IGT - PEOT 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira de ilha do Corvo (POOC Corvo) IGT - PEOT 

Plano de Ordenamento da Bacia Hidrográfica da Lagoa das Furnas (POBHL Furnas, São Miguel) 

(aguarda publicação da alteração) 

IGT - PEOT 

Plano de Ordenamento da Bacia Hidrográfica da Lagoa das Sete Cidades (POBHL Sete Cidades, São 

Miguel) (aguarda publicação da alteração) 

IGT - PEOT 

Plano de Ordenamento das Bacias Hidrográficas das Lagoas do Fogo, do Congro, de São Brás e da 

Serra Devassa (POBHL São Miguel) 

IGT - PEOT 

Plano de Ordenamento das Bacias Hidrográficas das Lagoas do Caiado, do Capitão, do Paúl, do 

Peixinho e da Rosada (POBHL Pico) 

IGT - PEOT 

Plano de Ordenamento das Bacias Hidrográficas das Lagoas Branca, Negra, Funda, Comprida, Rasa, 

Lomba e Patas (POBHL Flores) 

IGT - PEOT 

Planos de Ordenamento da Paisagem Protegida da Cultura da Vinha da Ilha do Pico (POPPCVIP)  IGT - PEOT 

Plano Diretor Municipal de Vila do Porto (PDM Vila do Porto) IGT - PMOT 

Plano Diretor Municipal de Nordeste (PDM Nordeste) IGT - PMOT 

Plano Diretor Municipal da Povoação (PDM Povoação) (em revisão) IGT - PMOT 

Plano Diretor Municipal da Ribeira Grande (PDM Ribeira Grande) (em revisão) IGT - PMOT 

Plano Diretor Municipal de Vila Franca do Campo (PDM Vila Franca do Campo) IGT - PMOT 

Plano Diretor Municipal de Lagoa (PDM Vila Lagoa) IGT - PMOT 

Plano Diretor Municipal de Ponta Delgada (PDM Ponta Delgada) IGT - PMOT 

Plano Diretor Municipal da Praia da Vitória (PDM Praia da Vitória) (em revisão) IGT - PMOT 

Plano Diretor Municipal de Angra do Heroísmo (PDM Angra do Heroísmo) (em revisão) IGT - PMOT 

Plano Diretor Municipal de Santa Cruz da Graciosa (PDM Santa Cruz da Graciosa) IGT - PMOT 

Plano Diretor Municipal da Calheta (PDM Calheta) IGT - PMOT 

Plano Diretor Municipal das Velas (PDM Velas) (em revisão) IGT - PMOT 

Plano Diretor Municipal das Lajes do Pico (PDM Lajes do Pico) IGT - PMOT 

Plano Diretor Municipal de São Roque do Pico (PDM São Roque do Pico) (em revisão) IGT - PMOT 

Plano Diretor Municipal da Madalena (PDM Madalena) (em revisão) IGT - PMOT 

Plano Diretor Municipal da Horta (PDM Horta) IGT - PMOT 

Plano Diretor Municipal de Santa Cruz das Flores (PDM Santa Cruz das Flores) IGT - PMOT 

Plano Diretor Municipal das Lajes das Flores (PDM Lajes das Flores) IGT - PMOT 

Plano Diretor Municipal do Corvo (PDM Corvo) IGT - PMOT 

 

De entre estes referenciais, e não obstante toda a integração contínua que terá que ser assegurada ao longo de 
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todo o processo de revisão do POTRAA relativamente a estes diferentes referenciais no que respeita a 

disposições, orientações específicas que sejam transversais e aplicáveis ao sector do turismo, importa destacar 

neste ponto aqueles que se consideram como diretrizes fundamentais para toda a estratégia de ordenamento 

turístico da RAA, bem como as respetivas normas e orientações específicas para o POTRAA. 

No Anexo II são detalhados os objetivos estratégicos dos referenciais estratégicos de âmbito europeu, nacional 

e regional, e apresentadas fichas síntese das disposições e condicionantes de natureza urbanística, formal e 

estratégica associadas ao turismo para cada uma das ilhas. 

Não obstante, no que respeita ao modelo territorial e princípios e critérios gerais de ordenamento constante 

da proposta de revisão do POTRAA, importa referir que foram integrados e articulados os diversos regimes 

constantes de todos os PEOT, uma vez que estes estabelecem os “regimes de salvaguarda de recursos e valores 

naturais ou construídos, incluindo os paisagísticos, e assegurando a permanência dos sistemas indispensáveis à 

utilização sustentável do território” (n.º 2 do artigo 47.º do RJIGT Açores).  

O Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores (PROTA), publicado pelo Decreto Legislativo 

Regional n.º 26/2010/A, de 12 de agosto, apresenta as seguintes Normas Específicas para o sector do Turismo: 

1. A estratégia de implementação do PROTA em matéria de turismo é coberta pela aplicação do POTRAA, 

constituído em plano sectorial assumido e validado pela estratégia regional de ordenamento do 

território. 

2. As entidades com competência na matéria deverão incentivar a adoção de medidas de ganhos de 

eficiência energética, códigos de boas práticas direcionadas para a gestão dos resíduos produzidos bem 

como na produção de resíduos (isto é, diminuir a sua quantidade e perigosidade) nas unidades 

hoteleiras já instaladas na RAA. 

3. A instalação de novas unidades hoteleiras no âmbito das opções de localização definidas em sede de 

POTRAA estará sujeita, para além dos mecanismos legalmente estabelecidos, à criação de dispositivos 

de monitorização da atividade turística que possibilitem o acompanhamento regular das suas condições 

de integração ambiental. Entre os domínios que devem constar obrigatoriamente dos mecanismos de 

monitorização relevam-se os seguintes: 

i. capacidade de alojamento e taxas de ocupação previstas; 

ii. projetos de racionalização e eficiência energética; 

iii. grau de utilização de energias renováveis; 

iv. aplicação de códigos de boas práticas direcionados para a gestão dos resíduos produzidos 

v. explicitação de atividades de animação turística que envolvam percursos ou visitas a áreas 

ambientalmente sensíveis; 

vi. projetos de criação de sinalética própria; 

vii. condições de articulação com os mecanismos da proteção civil. 
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4. Tendo em vista a criação de uma imagem comum, que constitua ela própria um fator de afirmação 

identitária da RAA, deverá a entidade responsável pela implementação do POTRAA em cooperação com 

as autoridades regionais responsáveis pelo ambiente, criar uma sinalética turística, envolvendo a 

definição de percursos, roteiros ou indicação explícita e interpretativa de valores, lugares ou sítios com 

interesse turístico, nas áreas sobre a sua jurisdição. 

5. O estabelecimento de percursos ou roteiros turísticos envolvendo áreas ambientalmente sensíveis e 

sítios da Rede Natura 2000 deverá ser definido pela respetiva entidade com competência na matéria, 

tendo em vista a capacidade de carga máxima de visitantes, condições de realização das visitas, 

condições de acompanhamento e a sua tradução em normativas de usufruição e brochuras de 

divulgação. 

6. O estabelecimento de percursos ou roteiros turísticos envolvendo ativos específicos relevantes para a 

sustentabilidade dos ecossistemas deve ser acompanhado pela disseminação de centros interpretativos 

que promovam a correta identificação e sinalização de recursos e sítios ambientais, de património 

histórico e cultural e de paisagens culturais, devendo a disseminação de centros interpretativos integrar 

o Programa de Ação de suporte à concretização da estratégia do PROTA e integrar tanto quanto possível 

o uso das tecnologias de informação e comunicação. 

7. A criação de unidades de turismo rural deve dispor de condições próprias de edificabilidade, incluindo as 

unidades situadas em áreas classificadas ou protegidas. As condições de edificabilidade devem: 

i. basear-se no aproveitamento, recuperação e expansão de construções existentes; 

ii. promover condições exemplares de integração ambiental e paisagística das edificações; 

iii. valorizar a utilização de tipologias de construção locais; 

iv. valorizar a integração das unidades de turismo em espaço rural com o exercício da atividade 

agrícola e com as suas principais tarefas. 

8. Nas ilhas menos dotadas de capacidade de alojamento hoteleiro tradicional (Corvo, Flores, Graciosa, S. 

Jorge e Santa Maria), os PMOT devem apostar e incentivar a instalação de unidades de turismo em 

espaço rural através da definição de áreas e regimes próprios, sem embargo de projetos privados que 

venham a estabelecer-se no domínio da atividade hoteleira. 

O Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores (PEMTA) (2016) tem como objetivo central a 

definição de um conjunto de estratégias, numa abordagem dicotómica entre mercados e produtos que, com base 

nas necessidades do território e dos vários stakeholders do destino, permite alcançar os seguintes resultados: 

1. Qualificação e desenvolvimento sustentável do sector do turismo; 

2. Preservação do meio ambiente; 

3. Desenvolvimento da atividade turística como ferramenta de dinamização da economia regional em todas 

as ilhas. 

Em conformidade, o Plano apresenta propostas e recomendações com os seguintes objetivos: 
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1. Alavancar a notoriedade dos Açores junto dos consumidores finais; 

2. Posicionar os Açores como um destino exclusivo de natureza exuberante; 

3. Promover a cooperação permanente entre os intervenientes públicos e privados na sua execução; 

4. Melhorar a competitividade do destino e aumentar os fluxos turísticos. 

O diagnóstico realizado evidenciou a necessidade de assentar o desenvolvimento do turismo em 5 pressupostos - 

Alicerces da visão e da missão: 

1. Turismo de natureza como o principal produto dos Açores, além dos seus recursos naturais e a 

biodiversidade, criando a necessidade de uma estratégia de produto complementar; 

2. Garantir a possibilidade de visita a todas as ilhas, tirando partido das melhorias na rede de transportes 

entre ilhas (novas OSP’s)2; 

3. Ter como aspetos diferenciadores a proximidade do mercado, a singularidade e a autenticidade de 

cada ilha, a paisagem, a segurança e a tranquilidade dos locais; 

4. Incentivar a melhoria contínua no desempenho das áreas caraterísticas do turismo; 

5. Trabalhar a sustentabilidade dos Açores, conservando e preservando os lugares e as comunidades 

locais, através do reforço dos princípios da sustentabilidade. 

VISÃO 
Um destino (europeu) no meio do atlântico, reconhecido internacionalmente como ilhas 
vulcânicas preservadas, de natureza exuberante, exclusivo, de beleza mística, onde o 
visitante é recebido como um convidado especial que, em segurança, tem ao seu dispor 
uma variedade de atividades de terra e mar que o vão deixar deslumbrado e com saudade. 

MISSÃO 
Atingir a verdadeira sustentabilidade através do Turismo, proporcionando aos nossos 
visitantes uma experiência de convidados especiais em ambiente natural, recebendo-os 
com carinho e cortesia genuínas, para que a experiência dos Açores lhes deixe saudade e 
os faça voltar. Assim assumimos o compromisso de trabalhar o nosso destino de modo 
próximo com as nossas comunidades para que, de forma integrada e inclusiva, consigamos 
atingir o equilíbrio social, económico, cultural e ambiental. 

Objetivos estratégicos: 

1. Melhorar e enriquecer a qualidade da experiência turística do visitante; 

2. Contribuir para a preservação e conservação dos espaços naturais e culturais; 

3. Contribuir para o desenvolvimento económico da região; 

4. Melhorar o desempenho das atividades do turismo. 

Estratégia de posicionamento assente num produto âncora: a natureza e paisagem e complementaridade com: 

turismo náutico, turismo de saúde e bem-estar, touring cultural e paisagístico. 

Tendo em consideração a vulnerabilidade ambiental do território e a consciencialização dos stakeholders do 

destino, considerou-se na definição dos objetivos estratégicos os princípios fundamentais do desenvolvimento 

sustentável, sem, no entanto, estabelecer limitações ao nível da capacidade de carga do destino, que deverá ser 

analisada na revisão do POTRAA. Assim, a estratégia turística dos Açores obedece a prioridades que deverão guiar 

                                                                 
2 De referir que as atuais OSP do transporte aéreo garantem já ligações a todas as ilhas durante todo o ano. Tal apenas não sucede no 
transporte marítimo, em que, atualmente, a ligação entre todas as ilhas tem um carácter sazonal, de maio a setembro. 
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a organização dos produtos e a tomada de decisão ao nível da abordagem aos mercados, da alocação de recursos 

e das escolhas dos canais de distribuição mais adequados.  

Prioridade 1: Desenvolver a atratividade do destino: desenvolver a oferta numa lógica de complementaridade 

entre ilhas com produtos alinhados de acordo com os mercados-alvo;  

Prioridade 2: Qualificar a oferta em parceria com os operadores locais ao nível das infraestruturas atuais e a 

desenvolver; sensibilizar a população para o turismo; capacitar os recursos humanos; e, de forma transversal, criar 

e implementar o conceito de “hospitalidade açoriana”;  

Prioridade 3: Centrar o esforço de marketing na captação de mercados de alto valor: aumentar a procura de 

visitantes premium que podem ter uma ou mais das seguintes caraterísticas: ambientalmente conscientes, que 

desejem circular por várias ilhas, que viajem para os Açores na época baixa, que gastem muito no destino, que 

consumam muitas atividades, e que tenham tendência a repetir a visita;  

Prioridade 4: Desenvolver parcerias com os vários stakeholders - operadores turísticos, empresários, aeroportos, 

companhias aéreas, companhias marítimas - no sentido de maximizar os esforços de marketing para que se 

obtenham os melhores resultados para o destino;  

Prioridade 5: Reforçar a cooperação com os canais de distribuição adequados, para que os mercados alvo sejam 

devidamente alcançados. 

 
Objetivos Específicos: 

O1: Melhorar e enriquecer a qualidade da experiência turística do visitante: 

 Melhorar a qualidade do serviço turístico nas suas várias vertentes; 

 Sensibilizar as comunidades para a importância da atividade turística na região e para a importância do 

seu contributo enquanto anfitriões do destino. 

O2: Contribuir para a preservação e conservação dos espaços naturais e culturais: 

 Aumentar o grau de satisfação com a qualidade ambiental no destino (agentes turísticos, população 

residente e visitantes); 

 Contribuir para o levantamento das necessidades na criação e manutenção de reservas naturais; 

 Contribuir para o levantamento das necessidades na proteção de recursos histórico-culturais. 

O3: Contribuir para o desenvolvimento económico da região: 

 Aumentar o contributo do turismo para a economia regional; 

 Reforçar a notoriedade dos Açores no mundo e estimular a vontade de visita por parte de mercados de 

alto valor. 

O4:Melhorar o desempenho das atividades do turismo: 
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 Aumentar o RevPAR; 

 Aumentar a taxa de ocupação; 

 Aumentar a estada média; 

 Aumentar o gasto médio do visitante; 

 Aumentar o fluxo de visitantes; 

 Diminuir a taxa de sazonalidade. 

Recomendações do PEMTA para a revisão do POTRAA: 

 Deve estabelecer limitações ao nível da capacidade de carga – sustentabilidade 

 Deve definir as regras de desenvolvimento da oferta turística que preserve a qualidade ambiental e o 

bem-estar social dos Açores 

 Recolher contributos de especialistas açorianos (arquitetos, designers, engenheiros civis e 

engenheiros ambientais) no sentido de se definir o conceito de construção e requalificação 

infraestrutural dos Açores que inclua o alojamento turístico – para estabelecer os critérios de conceito 

e estética com base na matriz vocacional do destino, numa perspetiva de sustentabilidade económica 

e ambiental. 

 

2.2 Referenciais Normativos 

Cumpre ainda destacar, no âmbito de referenciais fundamentais à revisão do POTRAA, mas de natureza 

normativa, o Regime Jurídico da Instalação, Exploração e Funcionamento de Empreendimentos Turísticos 

(RJET) dos Açores, publicado pelo Decreto Legislativo Regional nº 7/2012/A, de 1 de março, alterado pelo 

Decreto Legislativo Regional n.º 23/2012/A, de 31 de maio, e pelo artigo 43.º do Decreto Legislativo Regional 

n.º 1/2016/A, de 8 de agosto, não obstante não se constitua como um referencial estratégico, é, no entanto, 

um referencial normativo sectorial fundamental para este sector do turismo na RAA, definindo as tipologias e 

critérios para o alojamento turístico (empreendimentos turísticos e alojamento local). Deste destaca-se, o que 

será considerado ao longo de todo o processo de elaboração do POTRAA, incluindo eventuais propostas para 

revisão e alteração, o definido no artigo 5.º: 

Tipologia de empreendimentos turísticos: 

1) Estabelecimentos hoteleiros; 

 Hotéis; 

 Pousadas; 

2) Aldeamentos turísticos; 

3) Apartamentos turísticos; 

4) Conjuntos turísticos (integram um mínimo de dois empreendimentos turísticos, um estabelecimento de 
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restauração, e uma ou mais componentes de animação turística, nomeadamente: campo de golfe, marina, 

porto e doca de recreio, instalações de Spa, hidroterapia, talassoterapia e outros semelhantes, hipódromo ou 

centro equestre, parque temático, casino, centro e escola de mergulho, etc.); 

5) Empreendimentos de turismo de habitação; 

6) Empreendimentos de turismo no espaço rural; 

 Casas de campo; 

 Agroturismo; 

 Hotéis rurais; 

 Alojamento rural; 

7) Parques de Campismo e de Caravanismo. 

De salientar também a definição dada pelo artigo 20.º ao “Turismo de natureza”, que corresponde a 

empreendimentos turísticos situados em áreas classificadas ou outras com valores naturais, dispondo de um 

conjunto de instalações e estruturas relacionadas com a animação ambiental, a visitação de áreas naturais, o 

desporto de natureza e a interpretação ambiental e que podem obter a qualificação oficial de «turismo de 

natureza», mediante despacho do membro do Governo Regional competente em matéria de turismo, com 

observância dos critérios definidos por portaria conjunta dos membros do Governo Regional competentes em 

matéria de turismo e de ambiente. 

No que respeita ao alojamento local, a Portaria n.º 83/2016, de 4 de agosto, estabelece as tipologias dos 

estabelecimentos de alojamento local, os requisitos mínimos de segurança, higiene, instalações, equipamentos 

e serviços prestados aos hóspedes, as capacidades máximas dos estabelecimentos e respetivas unidades de 

alojamento, os bens e serviços incluídos no preço do alojamento e as regras atinentes ao registo, publicidade, 

identificação dos estabelecimentos e à disponibilização de informação para fins estatísticos. 

O artigo 2.º define as seguintes tipologias de alojamento local: 

 Quartos na residência do locador; 

 Moradia; 

 Apartamento; 

 Estabelecimentos de hospedagem; 

 “Hostel”. 

Nesta última tipologia importa destacar um requisito que se considera importante e diferenciador a nível 

nacional, em que para a atribuição da tipologia de “hostel” é necessário que o edifício resulte do 

aproveitamento de construções existentes situadas em centros urbanos. 

Existem ainda outros referenciais normativos ao nível da regulamentação de algumas atividades turísticas, mas 
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que a sua abordagem neste âmbito é mais macro e no cômputo global da regulamentação de todas as 

atividades turísticas atualmente a realizarem-se na RAA, mas deixando também a capacidade do POTRAA para 

orientar para outras que eventualmente venham a surgir. 

2.2 Diagnóstico da situação atual 

Com base na caracterização da situação atual apresentada no Relatório Preliminar e Relatório Intermédio (na 

sua versão preliminar), bem como na recolha de nova informação, apresenta-se de seguida um diagnóstico 

enquadrador do sector turístico e das diversas dimensões e escalas territoriais e sectoriais associadas que teve 

por base não só os trabalhos de campo mas também todos os contributos recolhidos e analisados ao longo das 

reuniões dos Fóruns de Agentes do Sector Turístico (FAST).  

Estas reuniões foram realizadas entre novembro de 2017 e janeiro de 2018, em todas as ilhas da RAA.  

Em cada ciclo dos FAST por ilha foram realizadas reuniões individuais com os órgãos executivos de cada câmara 

municipal e uma reunião global de ilha para as quais foram convidados todos os representantes de todas as 

empresas de atividades turísticas (terrestres e marítimas), de todos os alojamentos turísticos (quer o 

alojamento turístico “tradicional”, quer o alojamento local), as organizações não governamentais de ambiente 

e organizações e associações culturais, os grupos de ação local, câmaras de comércio e indústria, associações 

de municípios, os parques naturais de ilha, os museus, as associações de táxis e de pescadores, entre outros. 

Nos FAST sectoriais, foram constituídos três fóruns especializados:  

 Ambiente e Cultura (com representantes de organizações não governamentais de ambiente, de 

centros de interpretação, da Direção Regional do Ambiente, de guias e intérpretes da região Açores, 

da direção Regional da Cultura, da Direção Regional dos Recursos Florestais, da Universidade dos 

Açores, da Associação de Turismo dos Açores, e do GEOPARQUE Açores); 

 Transportes (com representantes da Atlânticoline; dos Portos dos Açores, S.A., do Grupo SATA, da 

Direção Regional dos Transportes e da Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem 

Condutor - Delegação Açores – ARAC); 

 Viagens, Alojamento e Restauração (representantes da Delegação dos Açores da APAVT – Associação 

Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, da Delegação dos Açores da AHP – Associação de 

Hotelaria de Portugal, da Delegação dos Açores da AHRESP – Associação de Hotelaria Restauração e 

Similares de Portugal, das CASAS AÇORIANAS - Associação de Turismo em Espaço Rural e das agências 

de viagens e turismo com sede na RAA). 

Assim, nos subcapítulos seguintes apresentam-se os principais indicadores de oferta e procura na RAA, 

complementada com as análises desenvolvidas por outros estudos e instrumentos atualmente também em 

execução na RAA, tal como o PEMTA e do processo de certificação dos Açores como Destino Turístico 

Sustentável. 
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2.2.1. Análise das estatísticas turísticas  

São diversos e bastante aprofundados os dados relativos ao sector do turismo, quer na sua natureza, grau de 

desagregação e na tipologia de informação que se pode obter. Nos últimos anos tem sido uma forte aposta da 

administração regional a obtenção de dados relativos a este sector, não só na perspetiva dos recursos, serviços 

e capital humano existente na RAA, mas também naquele que é o perfil do turista que escolhe este destino. 

Esta informação tem sido um dos principais fundamentos para delinear e sustentar a estratégia adotada para 

este destino (PEMTA), no sentido de perceber que perfil de turista procura os Açores e, quando o faz, o que é 

que pretende ou perspetiva encontrar. Este processo não é, contudo, unilateral. Importa não só o que quem 

nos visita procura, mas também, e principalmente, o que é que os Açores querem de facto ser e serem 

reconhecidos enquanto destino turístico e têm e querem oferecer enquanto matriz de mar com nove ilhas. 

Importa contudo não esquecer que o atual contexto da região é bastante recente, com resultados e variáveis 

marcadamente distintas desde 2016, fruto de diversas alterações em particular no sector dos transportes, que 

se revelaram como forças motrizes de uma nova realidade turística para os Açores. 

Assim, os indicadores macroeconómicos do sector do turismo na RAA são da Direção Regional do Turismo 

(DRTur) e do Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). De referir que os dados da procura são até 

setembro de 2017. 

De referir que no que respeita em particular à atividade marítimo turística, há necessidade estudos 

socioeconómicos e de melhorar os indicadores desagregados para este sector no geral e, em particular, no que 

se refere ao número de camas que oferecem, às dormidas e a caracterização dos respetivos clientes. 

2.2.1.1. Indicador Avançado de Turismo 

O Indicador Avançado de Turismo (IAT-Açores) construído para estimar a evolução geral da atividade 

económica no sector do turismo na Região Autónoma dos Açores, utilizando como dados de base o número de 

dormidas na Hotelaria Tradicional. Este indicador implica uma margem de erro, servindo sobretudo para 

antecipar o crescimento ou decrescimento da atividade económica e a respetiva ordem de grandeza. 

O IAT-Açores estima o número de Dormidas do mês n-1, em dois momentos diferentes. A 1ª estimativa é 

divulgada próximo do dia 10 do mês seguinte e a 2ª estimativa próximo do dia 25. A meio de cada mês n é feita 

a divulgação completa das dormidas, hóspedes e proveitos referentes ao mês n-2. 

Segundo o IAT-Açores, estima-se que o número de dormidas na Hotelaria Tradicional dos Açores durante o mês 

de Junho terá sido de 200 mil.. Comparando com o valor divulgado para Junho de 2017, esse valor reflecte uma 

diminuição de 2% em termos homólogos. 

Relativamente ao Turismo em Espaço Rural, no mês de Maio, se a taxa de resposta fosse semelhante à do 

período homólogo, as dormidas seriam aproximadamente 5 826 e os hóspedes 1 643 – aumentos de 29,1% e 
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29,6%, respectivamente, face ao mesmo mês de 2017, no qual se verificaram 4 512 dormidas e 1 268 

hóspedes. 

Durante o mês de Maio a taxa líquida de ocupação-cama (TLOC) foi de 23,1%, acima do valor registado no 

mesmo período de 2017 (18,7%). A estada média (EM) foi de 3,5, o que compara com 3,6 em período 

homólogo. 

2.2.1.2. Hotelaria 

Hotelaria Tradicional
3
 

Oferta Turística 

RAA 

De acordo com análise anual da Hotelaria Tradicional nos Açores referente a 30 de junho de 2018, segundo 

dados estatísticos da DRTur, o número de estabelecimentos em atividade aumentou em comparação com os 

anos anteriores, sendo que em 2014, 2015, 2016 e 2017 eram respetivamente 86, 84, 87 e 92 unidades; no que 

respeita ao número de camas, era de 9 315, 9 313, 9 506 e 10.191 para os respetivos anos. Assim, para o 

número de estabelecimentos em atividade e número de camas registou-se uma Taxa de Crescimento 2016-

2017 na ordem dos 7% enquanto que a taxa de crescimento 2015-2016 foi de 2%. 

Tendo em consideração os dados disponíveis relativos a 30 de junho de 2018, na RAA, registavam-se 98 

unidades de hotelaria tradicional, com um total de 10 636 camas. 

Entre 2014-2018 registou-se um aumento de 12 estabelecimentos de Hotelaria Tradicional com mais 1 321 

camas, o que representa uma taxa de crescimento de 14%. 

Por Ilha 

Ao analisar o número de estabelecimentos em atividade por ilha, verifica-se que entre 2015-2016 as ilhas com 

aumento de número de estabelecimentos foram Santa Maria e Pico, já nos anos 2016-2017 registou-se um 

crescimento em São Miguel de 10% e São Jorge de 25%. No período de 2017-2018, são as ilhas de Santa Maria, 

São Miguel, Terceira e Faial que apresentam um acréscimo de unidades (Quadro 2.2.1). 

Entre 2014-2018 registou-se um aumento de 12 estabelecimentos de Hotelaria Tradicional 

Quadro 2.2.1 | Número de Estabelecimentos (2014-2018) – Hotelaria Tradicional 

Ilha 
Número de Estabelecimentos Taxa de Crescimento 

(2016-2017) (%) 
Taxa de crescimento 

(2014-2018) (%) 2014 2015 2016 2017 2018 

RAA 86 84 87 92 98 5,7 14 

                                                                 
3 A Hotelaria Tradicional inclui as todas as tipologias de empreendimentos turísticos, com exceção do Turismo em Espaço Rural (TER) e do Turismo de 

Habitação (TH). 
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Ilha 
Número de Estabelecimentos Taxa de Crescimento 

(2016-2017) (%) 
Taxa de crescimento 

(2014-2018) (%) 2014 2015 2016 2017 2018 

Santa Maria 4 2 3 3 4 0 0 

São Miguel 41 41 41 45 47 10 15 

Terceira 19 19 19 19 20 0 5 

Graciosa 3 3 3 3 3 0 0 

São Jorge 4 4 4 5 5 25 25 

Pico 5 5 7 7 7 0 40 

Faial 6 6 6 6 8 0 33 

Flores 3 3 3 3 3 0 0 

Corvo 1 1 1 1 1 0 0 

Fonte: Direção Regional do Turismo (DRTur). Dados de 2018, à data de30 de junho. 

As ilhas Santa Maria, São Miguel, Terceira, São Jorge, Pico e Corvo registaram um aumento do número de 

camas e as ilhas Graciosa, Faial e Flores não registaram qualquer alteração entre 2015 e 2016 (Quadro 2.2.2). 

No período de 2017-2018 registou-se um aumento de 445 camas na região com a seguinte distribuição por 

ilha: Santa Maria com um acrescimo de 62 unidades; São Miguel com mais 298 unidades; a Terceira com mais 

26 unidades; o Faial com mais 50 camas e o Corvo com um acrescimo de 9 unidades. As ilhas Graciosa, São 

Jorge, Pico e Flores apresentam o mesmo número de unidades. 

Quadro 2.2.2 | Número de Camas (2014-2018) – Hotelaria Tradicional 

Ilha 
Número de Camas Taxa de 

Crescimento 
(2016-2017) (%) 

Taxa de 
Crescimento 

(2014-2018) (%) 2014 2015 2016 2017 2018 

RAA 9 315 9 313 9 506 10 191 10 636 7,2 14 

Santa Maria 398 308 338 338 400 0 1 

São Miguel 5 283 5 371 5 420 6 069 6367 12 21 

Terceira 1 726 1 726 1 743 1 743 1769 0 2 

Graciosa 179 179 179 179 179 0 0 

São Jorge 305 305 312 348 348 12 14 

Pico 456 456 536 536 536 0 18 

Faial 749 749 749 749 799 0 7 

Flores 191 191 191 191 191 0 0 

Corvo 28 28 38 38 47 0 68 

Fonte: Direção Regional do Turismo (DRTur). Dados de 2018, à data de30 de junho. 

Procura Turística  

RAA 

No caso da Hotelaria Tradicional os dados disponíveis mais recentes mostram que a atividade turística na 
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região tem vindo a ganhar cada vez mais importância na economia regional. A implementação em 2015 do 

novo modelo de acessibilidades, associada à revisão das Obrigações de Serviço Público aéreas e marítimas 

interilhas, provocou alterações estruturais significativas nas acessibilidades e mobilidade no arquipélago, com 

um impacto muito positivo ao nível dos fluxos turísticos para os Açores. 

Relativamente ao número de hóspedes no cômputo geral da RAA registou-se uma Taxa de Crescimento 2015-

2016 na ordem dos 24%. Considerando a origem dos hóspedes, verifica-se uma Taxa de Crescimento de 16% e 

21% em relação aos Portugueses e Estrageiros respetivamente. Assim, após a estagnação destes indicadores 

entre 2009 e 2014, observa-se uma forte recuperação dos mesmos nos últimos dois anos 

A Figura 2.2.1 evidencia o crescimento do número de hóspedes ao longo dos anos 2014-2017. De janeiro a 

junho de 2018, a Hotelaria Tradicional registou um aumento de 0,2% nas dormidas e um aumento de 2,3% nos 

hóspedes, relativamente ao período homólogo de 2017.  

 

Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). Dados de 2018, à data de31 de maio. 

Figura 2.2.1 | Hóspedes na Hotelaria Tradicional nos Açores 

 

À semelhança do que acontece no resto do país, os meses de maior afluência à região são junho, julho, agosto 

e setembro, embora se observe um aumento do volume de dormidas na época baixa, mais acentuado entre 

2015 e 2017. 

Relativamente ao número de dormidas, registou-se uma Taxa de Crescimento 2015-2016 de 21,1% e no 

período 2016-2017 uma taxa de crescimento de 17%. Até 30 de junho de 2018 foram registadas 784 047 

dormidas, enquanto que no período homólogo tinham sido registadas 782 425 dormidas. 
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Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). Dados de 2018, à data de 30 de junho. 

Figura 2.2.2 | Dormidas na Hotelaria Tradicional nos Açores 

 

De janeiro a dezembro de 2017, os residentes em Portugal registaram 751,1 mil dormidas, o que traduz um 

aumento de 18,7% comparativamente a igual período de 2016. As dormidas dos residentes no estrangeiro 

atingiram as 1.036,4 mil dormidas, refletindo uma variação homóloga positiva de 13,8%. O mercado alemão 

concentrou 24,6% do total das dormidas dos residentes no estrangeiro, cerca de 255,2 mil dormidas, tendo 

registado uma variação homóloga positiva de 11,2%. 

A Figura 2.2.3 evidencia a relação entre o número de dormidas e o número de hóspedes que deram origem a 

essas dormidas, no período de 2014-2018. Assim, o mês de janeiro registou um aumento da estada média 

entre 2014-2017 com um ligeiro decréscimo em 2018 com 2,6 noites. O mês de junho também registou um 

decréscimo da estada média entre 2014-2018. 

Verifica-se um ligeiro decréscimo da estada média nos meses de janeiro a junho no período de 2014-2018. 

Relativamente aos valores registados no mês de julho entre 2014-2017, verifica-se a manutenção da estada 

média nas 3,2 noites.  
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Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). Dados de 2018, à data de 30 de junho. 

Figura 2.2.3 | Estada Média na Hotelaria Tradicional nos Açores 

 

A taxa de ocupação-cama no ano de 2017 atingiu o valor máximo de 77,9% no mês de agosto e o valor mínimo 

de 21,4 no mês de janeiro. Relativamente aos dados de 2018, o primeiro semestre registou um decréscimo da 

taxa de ocupação cama com 62,3% no mês de junho comparativamente com os 76,5% registados no período 

homólogo (Figura 2.2.4). 

No período de 2016-2017 registou-se uma variação positiva anual de 11%, enquanto que no período homólogo 

(2015-2016) a variação foi de 13%. 

  
Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). Dados de 2018, à data de 30 de junho. 

Figura 2.2.4 | Taxa de ocupação-cama na Hotelaria Tradicional nos Açores 
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Nos estabelecimentos hoteleiros os proveitos totais somaram 87,6 milhões de euros e os proveitos de 

aposento 63,6 milhões de euros, equivalendo a um aumento de 24,0% e a um aumento de 23,0% 

respetivamente, em comparação com o período homólogo.  

O rendimento médio por quarto disponível na hotelaria - indicador RevPar -, em 2014 foi de 22,20€, enquanto 

que nos anos seguintes registou valores mais elevados, com 26,80€ em 2015; 32,30€ em 2016 e 37,40€ em 

2017 (Figura 2.2.5). A Taxa de Crescimento Médio Anual 2014-2017 foi de 19%. O RevPar até junho de 2018 

apresentava um rendimento médio por quarto de 32,9€,superior ao período homólogo (com 30,50€ no ano de 

2017). 

  
Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). Dados de 2018, à data de 30 de junho. 

Figura 2.2.5 | RevPar na Hotelaria Tradicional nos Açores 

 

Em resultado, os Proveitos Totais registados tiveram uma taxa de crescimento 2015-2016 na ordem dos 30,2 

p.p.(Quadro 2.2.3 e Figura 2.2.6). No ano de 2017 registou-se um crescimento de 19% comparativamente com 

igual período de 2015 e 2016. Em relação a 2018, os valores disponíveis até junho demostram um crescimento 

de 9% comparativamente com o período homólogo. 
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Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). Dados de 2018, à data de 30 de junho. 

Figura 2.2.6 | Proveitos Totais na Hotelaria Tradicional nos Açores 

 

Quadro 2.2.3 | Proveitos Totais (2014-2018) 

Ano Proveitos Totais (milhares de euros) 

2014 44 620 296 

2015 54 300 675 

2016 70 676 968 

2017 87 622 095 

2018* 38 749 162 

Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). *Dados de 2018, à data de 30 de junho  

Em 2014 os Custos totais com pessoal estimavam-se em 16,9 milhões, representando 38% dos Proveitos totais 

da RAA, verificando-se uma tendência de decréscimo nos anos de 2015, 2016 e 2017 (Figura 2.2.7), contudo, o 

primeiro semestre de 2018 apresenta um acréscimo dos custos com o pessoal (representando 35,8% do total 

dos proveitos). 
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Fonte: Serviço Regional de Estatistica dos Açores (SREA). Dados de 2018, à data de30 de junho. 

Figura 2.2.7 | Custos vs. Proveitos - Hotelaria Tradicional 

Por ilha 

Por ilha, verifica-se que a ilha de São Jorge registou um decréscimo do número de hóspedes e número de 

dormidas entre 2015-2016, com uma taxa de variação de -3% e -0,5%, respetivamente Contudo, no ano de 

2017 registou-se uma taxa de crescimento de 10% e 13,1% (mais 1 011 hóspedes e 2 928 dormidas) que no 

período homólogo. As restantes ilhas registaram um acréscimo positivo do número de hóspedes entre 2016-

2017 (Quadro 2.2.4 e Quadro 2.2.5). 

Relativamente aos dados de 2018, a RAA registou em junho 272 099 hóspedes, valores superiores ao 

acumulado homólogo. No que concerne às ilhas, é importante referir que as ilhas Santa Maria, São Miguel, São 

Jorge, Pico, Flores e Corvo registavam em 30 de junho de 2018 um número de hóspedes superior ao período 

homólogo. 

Quadro 2.2.4 | Número de Hóspedes (2014-2018) – Hotelaria Tradicional 

Ilha 

Número de Hóspedes Taxa de 
Crescimento 
(2016-2017) 

(%) 

Taxa de 
Crescimento 
Médio Anual 

(2014-2017) (%) 
2014 2015 2016 2017 2018* 

Santa Maria 7 509 8 187 8 727 9 676 4 133 10,9 8,8 

São Miguel 205 
080 

271 
383 

308 316 380 054 176450 
23,3 23,1 

Terceira 63 574 69 213 102 293 106 423 50 076 4,0 20,2 

Graciosa 4 370 4 314 5 306 5 669 2 491 6,8 9,5 

São Jorge 8 395 10 704 10 353 11 364 4 431 9,8 11,3 
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Ilha 

Número de Hóspedes Taxa de 
Crescimento 
(2016-2017) 

(%) 

Taxa de 
Crescimento 
Médio Anual 

(2014-2017) (%) 
2014 2015 2016 2017 2018* 

Pico 16 101 18 732 21 433 24 177 10 560 12,8 14,5 

Faial 34 567 39 139 45 668 47 821 20 093 4,7 11,5 

Flores 5 418 5 657 6 154 8 027 3 468 30,4 14,5 

Corvo 580 683 810 957 397 18,1 18,2 

Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA).* Dados de 2018 até junho. 

A ilha que concentrou maior número de dormidas, de janeiro a dezembro de 2017, foi a de São Miguel, seguida 

da Terceira e do Faial, respetivamente com 1 246,7 mil (69,8%), 287,7 mil (16,1%) e 104,9 mil (5,9%) dormidas. 

Em termos de variações homólogas acumuladas, de janeiro a dezembro, todas as ilhas apresentaram variações 

homólogas positivas, à exceção da ilha da Corvo, com uma variação negativa de 7%. As ilhas das Flores, de São 

Miguel, de São Jorge, da Terceira, do Pico, de Santa Maria, da Graciosa e do Faial, apresentaram 

respetivamente variações de, 28,8%, 18,9%, 13,1%, 11,7%, 9,4%, 6,6%, 4,7% e 1,1%. 

Quadro 2.2.5 | Número de Dormidas (2014-2018) – Hotelaria Tradicional 

Ilha 

Número de Dormidas Taxa de 
Crescimento 
(2016-2017) 

(%) 

Taxa de 
Crescimento 
Médio Anual 

(2014-2017) (%) 
2014 2015 2016 2017 2018* 

Santa Maria 22 948 22 466 25 601 27 301 10 806 6,6 6,2 

São Miguel 733 195 906 987 1 048 780 1 246 677 544 755 18,9 19,4 

Terceira 144 986 157 610 257 476 287 677 133 351 11,7 27,9 

Graciosa 11 688 11 394 14 137 14 795 6 407 4,7 8,7 

São Jorge 17 893 22 393 22 289 25 217 9 853 13,1 12,6 

Pico 39 591 46 694 53 203 58 227 25 788 9,4 13,8 

Faial 78 500 90 851 103 814 104 938 43 457 1,1 10,4 

Flores 13 408 14 191 15 900 20 472 8 459 28,8 15,5 

Corvo 1 566 1 621 2 313 2 151 1 171 -7,0 13,1 

Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). *Dados de 2018 até junho. 

Por ilha a estada média na Hotelaria Tradicional é mais elevada em São Miguel e Santa Maria, seguindo-se a 

Terceira,  Graciosa e Flores Entre 2015 e junho de 2018, a estada média nestas unidades de alojamento tem 

variado pouco, mantendo-se constante na Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial e Flores. 

A ilha do Corvo foi a que apresentou a maior Taxa de Crescimento 2015-2016 relativamente à Estada Média, 

na ordem dos 20,8%. Por sua vez, as ilhas Pico e Faial apresentam a manutenção dos valores de Estada Média 

entre 2014-2016 (Quadro 2.2.6). 

No ano de 2017 a Estada Média na ilha do Corvo teve um decréscimo de 0,7 noites; as ilhas de Santa Maria, São 
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Miguel, Graciosa, Pico e Faial tiveram um decréscimo de 0,1 noites, a ilha Terceira registou um aumento de 0,2 

noites; São Jorge e Flores mantiveram a Estada Média nas 2,2 noites e 2,6 noites respetivamente. 

Os turistas escandinavos são os que permanecem mais tempo na hotelaria tradicional da ilha de São Miguel, 

destacando-se nestes países a Noruega com 5,5 noites, a Suécia e Dinamarca com 5,3 noites. Os Franceses, 

Brasileiros, Austríacos e Italianos são os que pernoitam menos tempo na Hotelaria Tradicional açoriana, com 

uma média a rondar as 3 noites. 

Na ilha Graciosa importa destacar os países escandinavos com uma estada média de 6 noites. Na ilha do Pico, 

os turistas Suiços e escandinavos são os que permanecem mais tempo na hotelaria tradicional com uma estada 

média de 3,5 noites. Na ilha das Flores são os turistas Franceses e Noruegueses que permanecem mais tempo 

na hotelaria tradicional, em média 4,3 e 3,7 noites, respetivamente. Na ilha do Corvo os Finlandeses 

apresentam uma Estada Média de 10,1 noites. 

Quadro 2.2.6 | Estada Média (2014-2018) – Hotelaria Tradicional 

Ilha 

Estada Média 
Taxa de 

Crescimento 
(2015-2016) 

(%) 

Taxa de Taxa 
de 

Crescimento 
(2016-2017) 

(%) 

Taxa de 
Crescimento 

Médio 
Anual 

(2014-2017) 
(%) 

2014 2015 2016 2017 2018* 

Santa Maria 3,1 2,7 2,9 2,8 2,6 7,4 -3,4 -3,0 

São Miguel 3,6 3,3 3,4 3,3 3,1 3,0 -2,9 -2,7 

Terceira 2,3 2,3 2,5 2,7 2,7 8,7 8,0 5,6 

Graciosa 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 3,8 -3,7 -1,2 

São Jorge 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 4,8 0,0 1,6 

Pico 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 0,0 -4,0 -1,3 

Faial 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 0,0 -4,3 -1,4 

Flores 2,5 2,5 2,6 2,6 2,4 4,0 0,0 1,3 

Corvo 2,7 2,4 2,9 2,2 2,9 20,8 -24,1 -4,8 

Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). *Dados de 2018 até junho. 

 

Ao nível da Taxa de Ocupação – cama por ilha, importa referir a ilha Terceira foi a que apresentou uma maior 

Taxa de Crescimento 2015-2016 na ordem dos 60,9 p.p. tendo as ilhas São Jorge e Corvo apresentado Taxas de 

Crescimento negativo (Quadro 2.2.7 e Figura 2.2.8). 

No ano de 2017, as ilhas de Santa Maria e Corvo apresentaram taxas de variação negativas, enquanto que as 

restantes ilhas tiveram aumentos sgnificativos, sendo de destacar a ilha das Flores com uma taxa de ocupação 

média anual de 33% (superior em 29% comparativamente com o período homólogo); São Miguel com uma taxa 

de ocupação de média anual de 59% (com uma taxa de crescimento de 11,5% comparativamente com o ano 
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anterior); a ilha Terceira com uma taxa de ocupação média anual de 45% (um crescimento de 12,5% 

comparativamente com o ano de 2016). 

No cômputo geral e para o período em análise (2014-2017), apenas as ilhas de São Jorge e Corvo registaram 

um decréscimo da taxa de ocupação-cama de -1,6% e -11,9%, respetivamente. Contrariamente, as ilhas 

Terceira, Flores e São Miguel registaram uma evolução bastante positiva deste indicador (Quadro 2.2.7). 

Quadro 2.2.7 | Taxa de Ocupação – cama – Hotelaria Tradicional 

Ilha 
Taxa de 

Crescimento 
(2015-2016) (p.p.) 

Taxa de Crescimento 
(2016-2017) (p.p.) 

Taxa de Crescimento 
Médio Anual (2014-

2017) (p.p.) 

Santa Maria 17,0 -10,1 5,9 

São Miguel 4,7 11,5 12,2 

Terceira 60,9 12,5 27,0 

Graciosa 24,3 7,9 9,9 

São Jorge -2,3 8,6 -1,6 

Pico 4,6 9,3 10,7 

Faial 14,1 3,8 7,9 

Flores 12,6 29,1 15,4 

Corvo -10,4 -28,9 -11,9 

 

 Fonte: 
Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). *Dados de 2018 até março. 

Figura 2.2.8 | Taxa de Ocupação - cama (Hotelaria Tradicional nos Açores) 

 

No que concerne aos Proveitos Totais, todas as ilhas apresentaram uma Taxa de Crescimento 2015-2016 

positiva, tendo a ilha Terceira apresentado o maior valor e a ilha das Flores o menor (Quadro 2.2.8). 
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No ano de 2016 São Miguel é a ilha com maiores proveitos totais e de aposento na Hotelaria Tradicional, com 

uma incidência de 69%, seguida da Ilha Terceira (14%). A seguir encontra-se o Faial (7%) e o Pico (4%). 

Em 2017, as ilhas de São Miguel, Terceira e Faial foram as que maior peso tiveram no total dos proveitos totais, 

respetivamente com 72,2%, 13,1% e 6,1%. 

Quadro 2.2.8 | Proveitos Totais (2014-2016) - Hotelaria Tradicional 

  Ilha 

Proveitos Totais (milhares de euros) 
Taxa de 

Cresciment
o (2015-

2016) (%) 

Taxa de 
Crescimento 
(2016-2017 

(%) 

Taxa de 
Crescimento 

Médio 
Anual (2014-

2017) (%) 

2014 2015 2016 2017 2018* 

Santa Maria 839 786 964 1 295 516 22,6 34,3 16,9 

São Miguel 29 331 37 764 48 856 63 286 28 508 29,4 29,5 29,2 

Terceira 6 352 6 867 10 116 11 515 5 118 47,3 13,8 23,1 

Graciosa 512 463 578 614 218 24,9 6,2 7,2 

São Jorge 666 850 1 011 1 194 445 18,9 18,1 21,6 

Pico 2 053 2 294 2 908 3 241 1 198 26,8 11,5 16,7 

Faial 4 114 4 432 5 295 5 363 2 256 19,5 1,3 9,5 

Flores 678 761 866 1 032 449 13,9 19,2 15,1 

Corvo 75 70 84 82 44 20,0 -2,4 3,7 

Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). *Dados de 2018 até junho. 

Os proveitos totais e de aposento na Hotelaria Tradicional dos Açores seguem a tendência observada para a 

taxa de ocupação e RevPAR com crescimentos acentuados em 2015 e em 2016, acompanhando a tendência 

observada para o caso nacional. Em 2016 os proveitos totais e de aposento na Hotelaria Tradicional da região 

atingiram, respetivamente, 70,7M e 51,7M, crescendo 58,4% e 57,3% face a 2014, respetivamente. No ano de 

2017 os proveitos totais atingiram os 87,6M e os proveitos de aposento os 63,6M, valores superíores ao 

período homólogo. 

Relativamente ao RevPar, novamente a ilha Terceira foi a que apresentou a maior Taxa de Crescimento no 

período 2015-2016,(42,2%), tendo a ilha do Corvo apresentado o único valor negativo (-17,8%), (Quadro 2.2.9). 

No ano de 2017 as Ilhas de São Jorge e Corvo registaram uma quebra no rendimento por quarto disponível, no 

período de referência de -0,6% e -20,5%, respetivamente. As restantes ilhas tiveram um aumento dos 

rendimentos por quarto, com especial foco para as ilhas Terceira e São Miguel, com aumentos de 18% e 17,6%, 

respetivamente. 
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Quadro 2.2.9 | RevPar, por ilha 

  Ilha 
RevPar 
2015 

RevPar 
2016 

RevPar 
2017 

RevPar 
2018* 

Taxa de 
Crescimento 

(2015-2016) (%) 

Rendimento Médio 
Anual por quarto 

(2015-2017) 

Santa Maria 15,5 17,9 17,8 10,6 15,5 17,1 

São Miguel 32,8 38,0 44,7 20,9 15,9 38,5 

Terceira 18,7 26,6 31,4 21,2 42,2 25,6 

Graciosa 11,5 15,0 16,4 9,9 30,4 14,3 

São Jorge 15,2 16,5 16,4 8,1 8,6 16,0 

Pico 23,1 26,2 27,6 8,7 13,4 25,6 

Faial 22,9 26,9 28,3 10,0 17,5 26,0 

Flores 18,5 21,8 23,8 14,0 17,8 21,4 

Corvo 21,4 17,6 14,0 12,8 -17,8 17,7 

Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). *Dados de 2018 até março. 

Importa ainda destacar os principais mercados emissores, sendo a Figura 2.2.9 ilustrativa do peso que o 

mercado nacional tem seguido da Alemanha, Estados Unidos da América e Espanha. 

  
Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) 

Figura 2.2.9 | Principais Mercados Emissores - Hotelaria Tradicional – Ano de 2016 
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A Alemanha é o principal mercado internacional da hotelaria tradicional da região com uma quota que, em 

2016 e 2017, rondou os 25% (com 229,6 mil dormidas no ano de 2016 e 255,2 mil dormidas no ano de 2017). 

Seguem-se os Estados Unidos com 13%, a Espanha (11%) e a Holanda (com 9% das dormidas no ano de 2016 e 

8% no ano de 2017). Estes são os quatro mercados principais para os Açores representando em conjunto quase 

527,4 mil dormidas no ano de 2016 e 584,3 mil dormidas no ano de 2017. No período em análise, o Reino 

Unido, Canadá, Suécia, França, Dinamarca, Bélgica, Itália e Suíça são também mercados com alguma relevância 

para a região (Figura 2.2.9 e Figura 2.2.10). 

 
Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) 

Figura 2.2.10 | Principais Mercados Emissores - Hotelaria Tradicional – Ano de 2017 

 

A evolução do volume de dormidas entre 2014 e 2017 foi positiva na grande maioria de mercados, exceto nos 

países nórdicos, dos quais apenas a Noruega e a Dinamarca cresceram. De notar a quebra acentuada no 

mercado Finlandês e mercado sueco (Figura 2.2.11). Pese embora o decrésmico acentuado das dormidas com 

origem na suécia, este mercado continua ter relevância no contexto regional com 32 741 dormidas em 2017. O 

crescimento das dormidas na hotelaria tradicional de grande parte dos mercados situou-se entre 25% a 50%. 

Entre 2014 e 2017, o mercado alemão cresceu em média 31,9 mil dormidas por ano e o mercado americano 

cresceu em média 27,5 mil dormidas por ano. 
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Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA. 

Figura 2.2.11 | Variação média anual das dormidas entre 2014 - 2017, por mercado na Hotelaria Tradicional 

 

2.2.1.3. Alojamento Local  

Oferta Turística  

RAA 

O número de estabelecimentos em atividade aumentou significativamente, tendo-se registado uma Taxa de 

Crescimento (média regional) em 2016-2017 de 61,5%, inferior ao período homólogo com uma taxa de 

crescimento de 78,8%. Para o período de 2017-2018 prevê-se uma taxa de crescimento entre os 30 a 40% 

(dados disponíveis a 30 de junho de 2018). 

Tendo em consideração os dados da DRTur disponíveis relativos a 2018 (e até à data de 30 de junho de 2018), 

na RAA, registavam-se 2 042 unidades de alojamento local, com um total de 10 510 camas (um aumento de 

330 estabelecimentos e 1 760 camas face ao período homólogo de 2017). 

Por Ilha 

Ao analisar o número de estabelecimentos de alojamento local, por ilha, a Graciosa apresentou o maior 

crescimento entre 2016-2017, seguida das ilhas Terceira, Flores e São Miguel (Quadro 2.2.10). 

Na ilha do Corvo existe uma redução do número de estabelecimentos no ano de 2017 (passando de 5 
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estabelecimentos para 4 estabelecimentos com 22 camas), a taxa de crescimento entre 2015-2016 é 0%. 

Relativamente ao ano de 2018, os dados disponíveis até 30 de junho, demonstram um aumento considerável 

de estabelecimentos e número de camas, sendo de destacar a ilha de São Miguel com um aumento de 179 

unidades de alojamento local e mais 972 camas (mais 97% e 110%, respetivamente face ao ano de 2016). 

A ilha Terceira evidencia também um crescimento bastante positivo, com mais 55 unidades de alojamento local 

e um acréscimo de 364 camas, correspondentes a taxas de crescimento 2017-2018 de 23,1% e 29,2%, 

respetivamente. 

A 30 de junho de 2018, a ilha do Pico teve também um aumento de 47 unidades de alojamento e mais 218 

camas, com taxas de crescimento de 14,2% e 14,3%, respetivamente.  

Entre 2017-2018, a ilha das Flores teve também um crescimento de 19,4% das unidades de alojamento mais 12 

unidades) e um crescimento de 9,6% das camas, o que representa mais 31 camas. 

Quadro 2.2.10 | Número de Estabelecimentos (2014-2018) – Alojamento Local 

Ilha 

Número de Estabelecimentos 
Taxa de 

Crescimento 
(2016-2017) (%) 

Taxa de 
Crescimento Médio 
Anual (2014-2018) 

(%) 
2014 2015 2016 2017 

2018 
(até 

30/06/2018) 

Santa Maria 15 21 26 29 31 11,5 20,6 

São Miguel 138 272 501 810 989 61,7 66,3 

Terceira 17 42 115 238 293 107,0 112,7 

Graciosa 0 0 2 11 12 450 229 

São Jorge 15 29 45 72 85 60 56,6 

Pico 85 123 213 332 379 55,9 47 

Faial 64 77 118 154 175 30,5 29,4 

Flores 21 24 35 62 74 77,1 39,2 

Corvo 3 5 5 4 4 -20,0 11,7 

Fonte: Direção Regional do Turismo (DRTur).*Dados até 30 de junho de 2018 

A 30 de junho de 2018, com crescimentos absolutos mais moderados, e tendo em consideração a sua 

importância para o contexto regional, temos a ilha de São Jorge com um aumento de 13 unidades de 

alojamento local e mais 67 camas com taxas de crescimento de18,1% e 15,4% face ao ano de 2017 ; a ilha do 

Faial com mais 21 alojamentos e 100 camas com taxas de crescimento de 13,6% e 12,2%, respetivamente, face 

ao período homólogo de 2017. 
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Quadro 2.2.11 | Número de Camas (2014-2018) – Alojamento Local 

Ilha 
Número de Camas Taxa de 

Crescimento 
(2016-2017) (%) 

Taxa de 
Crescimento 

(2014-2018) (%) 2014 2015 2016 2017 2018 

RAA 2014 3149 5390 6529 10510 21,1 52,4 

Santa Maria 72 93 105 105 122 0,0 14,6 

São Miguel 712 1379 2476 3088 5189 24,7 66,5 

Terceira 68 195 537 795 1612 48 128,2 

Graciosa 0 0 8 22 46 175 71,0 

São Jorge 139 227 354 370 502 4,5 39,9 

Pico 396 558 978 1059 1744 8,3 47,3 

Faial 423 460 634 759 918 19,7 21,8 

Flores 193 216 277 310 355 11,9 16,6 

Corvo 11 21 21 21 22 0,0 23,9 

Fonte: Direção Regional do Turismo (DRTur). Dados de 2018, à data de30 de junho 

.Procura Turística  

RAA 

Também relativamente ao número de hóspedes no cômputo geral da RAA se registou uma Taxa de 

Crescimento 2015-2016 na ordem dos 86% e 2016-2017 de 66,4%. Se se considerar a origem dos hóspedes, 

verifica-se uma Taxa de Crescimento 2015-2016 de 17% e 21% em relação aos Portugueses e Estrangeiros, 

respetivamente. No ano de 2017 37,8% dos hóspedes tinham como origem Portugal (46,6 mil) e 62,2% eram 

estrangeiros (76,8 mil). A taxa de variação 2016-2017 demonstra um aumento de 44,6% de hóspedes 

portugueses e um aumento de 83,2% de hóspedes estrangeiros. 

As Figura 2.2.12 e 2.2.13 apresentam a evolução do número de hóspedes e dormidas para os anos 2015, 2016, 

2017 e 2018 (dados de 2018 referentes ao 1.º semestre). 

  
Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). Dados de 2018, à data de30 de junho. 

Figura 2.2.12 | Evolução Mensal do Número de Hospedes - Alojamento Local 
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As dormidas no Alojamento local crescem significativamente desde 2014 até junho de 2018, passando de 69,7 

mil dormidas no ano de 2014 para 306 mil dormidas em 2016 e 457,8 mil dormidas em 2017, o que representa 

uma taxa de crescimento 2014-2015 de 132,9%, 2015-2016 de 88,4% e 2016-2017 de 49,6% . Relativamente ao 

ano de 2018, registaram-se até junho 217 mil dormidas, valor superior ao período homólogo em 32,5%. 

A Figura 2.2.13 permite perceber a evolução crescente do número de dormidas do alojamento local nos anos 

2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (sendo os dados de 2018 referentes apenas ao 1.º semestre). 

  
Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) 

Figura 2.2.13 | Evolução do Número de Dormidas - Alojamento Local 

 

A Estada Média foi de 3,8, 4,1, 4,1 e 3,7, respetivamente para os anos de 2014,2015, 2016 e 2017, não se 

registando qualquer crescimento entre 2015-2016. No ano de 2017 verifica-se um decréscimo da estada média, 

mantendo a mesma tendência no primeiro semestre de 2018 (Figura 2.2.14). 

 
Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) 

Figura 2.2.14 | Estada Média - Alojamento Local 
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Por Ilha 

No ano de 2017, a ilha de São Miguel registou um aumento de 31,3 mil dormidas (mais 74,5% que no período 

homólogo). A ilha Terceira registou também no mesmo ano um acréscimo de 10,3 mil dormidas (com um 

aumento de 213% face ao ano de 2016) (Quadro 2.2.12). 

As ilhas de São Jorge, Pico, Faial e Flores também tiveram um aumento significativo do número de hóspedes, 

de 34,9%, 25,8%, 25,6% e 44,2%, respetivamente. Estas taxas de variação são calculadas com base no número 

de hóspedes registados nos anos de 2016 e 2017. Contudo, a ilha do Pico registou menos 1 269 dormidas (-

3,1% de dormidas que no ano de 2016). 

Quadro 2.2.12 | Número de Hóspedes (2014-2018) – Alojamento Local 

Ilha 

Número de Hóspedes Taxa de 
Crescimento 
(2016-2017) 

(%) 

Taxa de 
Crescimento 
Médio Anual 

(2014-2017) (%) 
2014 2015 2016 2017 2018* 

Santa Maria 217 360 808 704 58 -12,9 59,2 

São Miguel 7 081 19 912 42 011 73 320 10 448 74,5 122,2 

Terceira 383 1 653 4 846 15 187 3007 213,4 246,0 

Graciosa - - - 253 53 0,0 0,0 

São Jorge 780 2 336 3 563 4 807 185 34,9 95,6 

Pico 2 303 4 935 8 232 10 357 724 25,8 69,0 

Faial 6 830 9 212 11 468 14 406 1 320 25,6 28,3 

Flores 1 039 1 439 2 908 4 193 257 44,2 61,6 

Corvo - - 290 152 103 -47,6 -15,9 

Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). *Dados até junho de 2018. 

Contrariamente, no ano de 2017, a ilha de Santa Maria registou um decréscimo de 104 hóspedes e menos 295 

dormidas, comparativamente com o período homólogo de 2016. Entre 2014 e junho de 2018, a ilha de Santa 

Maria teve um crescimento médio anual de hóspedes de 33,0% e um crescimento médio anual de dormidas de 

54,4%. A ilha do Corvo também assistiu a um decréscimo de 138 hóspedes e menos 1 295 dormidas, 

comparativamente com o ano de 2016. 

A ilha Graciosa só tem estabelecimentos desta tipologia a partir de 2016, tendo registado no ano de 2017 um 

total de 253 hóspedes em alojamento local com 762 dormidas. 

Quadro 2.2.13 | Número de Dormidas (2014-2018) – Alojamento Local 

Ilha 

Número de Dormidas Taxa de 
Crescimento 
(2016-2017) 

(%) 

Taxa de 
Crescimento 
Médio Anual 

(2014-2017) (%) 
2014 2015 2016 2017 2018 

Santa Maria 1 261 2 100 2 989 2 694 271 -9,9 33,0 
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Ilha 

Número de Dormidas Taxa de 
Crescimento 
(2016-2017) 

(%) 

Taxa de 
Crescimento 
Médio Anual 

(2014-2017) (%) 
2014 2015 2016 2017 2018 

São Miguel 28 286 85 067 183 237 291 956 38 651 59,3 125,2 

Terceira 2 157 8 600 19 391 50 997 9 235 163,0 195,7 

Graciosa - - - 762 189 0,0 0,0 

São Jorge 3 130 8 279 10 903 13 803 404 26,6 74,3 

Pico 12 639 21 420 41 295 40 026 2 546 -3,1 53,1 

Faial 18 182 28 934 32 224 39 854 3 819 23,7 31,4 

Flores 4 083 8 045 14 359 17 309 1 382 20,5 65,4 

Corvo - - 1 652 357 213 -78,4 -26,1 

Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). *Dados até junho de 2018. 

A ilha do Pico foi a que apresentou a maior Taxa de Crescimento 2015-2016 relativamente à Estada Média, na 

ordem dos 16,3%. Por sua vez, as ilhas Santa Maria, Terceira, São Jorge, Faial e Flores apresentam decréscimo 

(Quadro 2.2.14).  

Relativamente ao ano de 2017, a ilha do Corvo registou um decréscimo de 3,4 noites, sendo que no ano de 

2016 tinha uma estada média de 5,7 noites. O mesmo acontece com as ilhas das Flores, Pico, Terceira e São 

Miguel, que apresentam taxas de variação 2016-2017 negativas (Quadro 2.2.14). 

Quadro 2.2.14 | Estada Média (2014-2018) – Alojamento Local 

Ilha 

Estada Média 
Taxa de 

Crescimento 
(2015-2016) 

(%) 

Taxa de 
Crescimento 
(2016-2017) 

(%) 

Taxa de 
Crescimento 
Médio Anual 
(2014-2017) 

(%) 

2014 2015 2016 2017 2018* 

Santa Maria 5,8 5,8 3,7 3,8 3,8 -36,2 2,7 -11,2 

São Miguel 4,0 4,3 4,4 4,0 3,6 2,3 -9,1 0,2 

Terceira 5,6 5,2 4,0 3,4 3,2 -23,1 -15,0 -15,1 

Graciosa - - - 3,0 3,5 - 0,0 0,0 

São Jorge 4,0 3,5 3,1 2,9 2,6 -11,4 -6,5 -10,1 

Pico 5,5 4,3 5,0 3,9 3,6 16,3 -22,0 -9,2 

Faial 2,7 3,1 2,8 2,8 2,7 -9,7 0,0 1,7 

Flores 3,9 5,6 4,9 4,1 4,0 -12,5 -16,3 4,9 

Corvo - - 5,7 2,3 2,1 - -59,6 -19,9 

Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). *Dados até junho de 2018. 

O mercado internacional domina a procura desta tipologia de alojamento, registando 172,6 mil dormidas em 

2016 e 291,7 mil dormidas em 2017 versos 133,5 mil dormidas de residentes em Portugal no ano de 2016 e 

166, 1 mil dormidas em 2017. 
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No ano de 2016 as dormidas nacionais representam 43,6% do mercado. Nos turistas internacionais destaca-se 

a Alemanha com 13,6%, seguindo-se a França (6%) e os E.U.A. (5,8%).  

No ano de 2017, o mercado nacional regista apenas 36,3% das dormidas em alojamento local. Nos turistas 

internacionais destacam-se a Alemanha (12,9%), os E. U. América (7,2%), França (7,7%) e Espanha com 5,7%. 

A Figura 2.2.15 evidencia a evolução dos principais mercados emissores de dormidas no alojamento local. 

 

 
Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) 

Figura 2.2.15 | Principais Mercados Emissores - Alojamento Local nos Açores – 2016-2017 

 

2.2.1.4. Turismo no Espaço Rural (TER) 

Oferta Turística  

RAA 

O número de estabelecimentos TER registou uma Taxa de Crescimento 2015-2016 5,6%. Quanto ao número de 

camas a Taxa de Crescimento foi positiva, na ordem dos 3,8% (1 124, 1171 e 1215 camas para os anos 2014, 

2015 e 2016 respetivamente). Tendo em consideração os dados da DRTur disponíveis relativos a 2017, na RAA, 

registavam-se 181 unidades de TER com um total de 1. 342 camas. Verifica-se assim um aumento de 2,21% do 

TER a 30 de junho de 2018. 
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Relativamente ao Turismo de Habitação, a 30 de junho de 2018 existiam 15 unidades com um total de 99 

camas, verificando-se um aumento das unidades face ao período homólogo (13 unidades), com um acréscimo 

de 85 camas face a 2017. 

Por ilha 

Em junho de 2018 a ilha de São Miguel apresenta 84 unidades de Turismo no Espaço Rural com uma taxa de 

crescimento de 5,0% e reúne 45,4% das unidades TER (Quadro 2.2.15). No ano de 2018 a ilha Terceira teve um 

crescimento de uma unidade de TER com 16 unidades desta tipologia de alojamento.  

Entre 2016 e junho de 2018, as ilhas de São Jorge e Pico apresentam uma diminuição de uma unidade de TER, 

por ilha. Contudo, a ilha do Pico representa 20,5% do total de unidades TER da RAA, enquanto que São Jorge 

representa apenas 2,2 % do total de unidades TER. 

Quadro 2.2.15 | Número de Estabelecimentos - Turismo no Espaço Rural 

Ilha 
Número de Estabelecimentos Taxa de 

Crescimento 
(2016-2017) (%) 

Taxa de Crescimento 
Médio Anual (2014-

2018) (%) 2014 2015 2016 2017 2018* 

Santa Maria 6 6 7 9 9 28,6 11 

São Miguel 64 67 74 80 84 8,1 7,1 

Terceira 15 15 15 15 16 0,0 1,7 

Graciosa 6 7 8 10 11 25,0 16,5 

São Jorge 5 5 5 4 4 -20,0 -5,0 

Pico 34 37 39 40 38 2,6 2,9 

Faial 22 22 20 21 21 5,0 -1,0 

Flores 2 2 2 2 2 0,0 0,0 

Corvo 0 0 0 0 0 0,0 0 

Fonte: Direção Regional do Turismo (DRTur).* Dados de 2018, à data de 30 de junho. 

No que concerne ao número de camas por ilha, as ilhas com maior crescimento entre 2017 e junho de 2018 

são Graciosa, São Miguel, Santa Maria e Terceira. Com decréscimo do número de camas, destaca-se a ilha de 

São Jorge e a ilha do Pico (Quadro 2.2.16). 

Quadro 2.2.16 | Número de Camas - Turismo no Espaço Rural 

Ilha 

Número de Camas 
Taxa de 

Crescimento 
(2016-2017) (%) 

Taxa de 
Crescimento 
Médio Anual 

(2014-2018) (%) 
2014 2015 2016 2017 2018* 

Santa Maria 25 25 31 35 35 12,9 9 

São Miguel 411 426 454 526 558 15,9 8,0 

Terceira 133 133 134 150 152 11,9 3,5 

Graciosa 48 56 59 77 80 30,5 14,1 
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Ilha 

Número de Camas 
Taxa de 

Crescimento 
(2016-2017) (%) 

Taxa de 
Crescimento 
Médio Anual 

(2014-2018) (%) 
2014 2015 2016 2017 2018* 

São Jorge 54 54 54 50 50 -7,4 -1,9 

Pico 206 230 244 254 246 4,1 4,7 

Faial 191 191 183 194 194 6,0 0,5 

Flores 56 56 56 56 56 0,0 0,0 

Corvo 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

Fonte: Direção Regional do Turismo (DRTur). *Dados de 2018, à data de 30 de junho. 

No ano 2017 das 13 unidades de TH, 7 unidades (com uma capacidade de 88 camas) localizavam-se em São 

Miguel, 3 unidades na ilha Terceira com uma capacidade de 48 camas, 2 unidades na ilha do Pico (22 camas) e 

1 unidade em Santa Maria com uma capacidade de 8 camas. No ano de 2018 a Ilha de São Miguel regista um 

aumento de 2 unidades de TH e mais 18 camas. 

 

Procura Turística  

RAA 

Também relativamente ao número de hóspedes no cômputo geral da RAA se registou uma Taxa de 

Crescimento 2015-2016 na ordem dos 13,6%. Se se considerar a origem dos hóspedes, verifica-se uma Taxa de 

Crescimento de 23,6% e 11,4% em relação aos Portugueses e Estrangeiros, respetivamente. 

No ano de 2017, existiram 15 243 hóspedes em unidades, sendo que 3,4 mil eram portugueses e 11,8 mil 

tinham origem estrangeira, evidenciando assim a importância do mercado internacional para a dinamização 

desta tipologia de estabelecimentos. 

Desde o início do ano de 2018 até 30 junho foram registados 5 180 hóspedes em unidades TER, valor superior 

ao registado no período homólogo de 2016 (4 944 hóspedes) 

A Figura 2.2.16 compara o número de hóspedes para os anos 2015, 2016, 2017 e 2018,  sendo os dados de 

2018 referentes apenas ao 1.º semestre.  
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Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). *Dados de 2018, à data de 30 de junho. 

Figura 2.2.16 | Evolução do Número de Hospedes - Turismo em Espaço Rural 

 

As dormidas no TER são mais concentradas nos meses de verão, particularmente nos meses de julho e agosto. 

Nos meses do inverno IATA4 (International Air Transport Association), a procura do TER cai abruptamente, 

registando-se uma incidência de dormidas muito menor que na HT. Por este motivo, o TER apresenta uma 

sazonalidade mais vincada. 

O número de dormidas também teve Taxas de Crescimento 2015-2016 e 2016-2017 positivas (9,8% e 6,2 

respetivamente). A Figura 2.2.17 compara o número de dormidas para os anos 2015, 2016, 2017 e 2018, sendo 

os dados de 2018 referentes apenas ao 1.º semestre. 

   
Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). *Dados de 2018, à data de 30 de junho. 

Figura 2.2.17 | Evolução do Número de Dormidas (Turismo em Espaço Rural) 

                                                                 
4 O calendário de atividades aeronáuticas baseia-se, não no ano civil, mas em duas estações definidas pela IATA - International Air 
Transport Association, verão e inverno. 
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A Estada Média foi de 4,1, 4,0, 3,9, 3,6 e 3,6 respetivamente para os anos de 2014,2015, 2016, 2017 e 2018 

(dados até junho) registando-se uma Taxa de Crescimento 2016-2017 na ordem dos -7.7% e uma Taxa de 

Crescimento Médio Anual para o período 2014-2017 de -4,2%%. 

Ao nível da Taxa de Ocupação – cama, a RAA registou valores médios de 19,2% no ano de 2017, inferiores ao 

período homólogo, em que a taxa Taxa de Ocupação – cama foi de 20,4%. 

Em resultado, os Proveitos Totais registados tiveram uma Taxa de Crescimento 2016-2017 de 24,4%, valores 

significativamente superíores ao período homólogo 2015-2016 que tinham sido na ordem dos 10,2% (Quadro 

2.2.17). 

Relativamente ao ano de 2018, até junho os valores da receita são 694mil euros com uma despesa com pessoal 

de 193,2 mil euros. 

Quadro 2.2.17 | Receitas Totais (2014-2017) 

Ano Proveitos Totais (milhares de euros) 

2014 1 570 776 

2015 1 709 923 

2016 1 884 781 

2017 2 344 325 

2018* 694 006 

Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). *Dados de 2018, à data de 30 de junho. 

A comparação entre os Custos (com pessoal) e os Proveitos permite constatar um decréscimo médio anual do 

custo do pessoal sobre as receitas totais entre os anos de 2014-2017 de 14,5% (Figura 2.2.18). 

  
Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) 

Figura 2.2.18 | Custos vs. Receitas - Turismo no Espaço Rural 
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Por Ilha 

Por ilha, verifica-se relativamente ao número de hóspedes que as ilhas Santa Maria, Graciosa e São Miguel 

foram as que registaram a maior Taxa de Crescimento para o período 2016-2017 (Quadro 2.2.18). 

Apesar de existirem unidades de TER na ilha de São Jorge desde 2014, o SREA disponibiliza apenas os dados 

referentes ao ano de 2018 para esta tipologia de alojamento, não existindo dados divulgados nos anuários 

estatísticos entre 2014-2017. Na ilha do Corvo não existem unidades de TER. 

Quadro 2.2.18 | Número de Hóspedes (2014-2018) - Turismo no Espaço Rural 

Ilha 

Número de Hóspedes Taxa de 
Crescimento 
(2016-2017) 

(%) 

Taxa de 
Crescimento 
Médio Anual 

(2014-2018 (%) 
2014 2015 2016 2017 2018 

Santa Maria 57 28 67 228 36 240,3 109,6 

São Miguel 2 330 3 275 3 248 4 481 2 522 38,0 25,9 

Terceira 1 601 1 386 1 625 1 790 608 10,2 4,7 

Graciosa 240 158 306 489 104 59,8 39,8 

São Jorge - - - - 103 - - 

Pico 2 174 2 729 3 426 3 556 937 3,8 18,3 

Faial 2 951 3 127 3 210 3 597 840 12,1 6,9 

Flores 423 990 1 407 1 102 - -21,7 51,5 

Corvo - - - - - - - 

Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). *Dados de 2018, à data de 30 de junho. 

As dormidas no TER têm crescido significativamente, essencialmente devido ao contributo do mercado 

internacional. No ano de 2016 atingiram 51,4 mil dormidas, contribuindo os estrangeiros com cerca de 41 mil 

dormidas. No ano de 2017 dos 15 243 hóspedes em unidades de TER, cerca de 77,7% eram estrangeiros e 

realizaram 42 305 dormidas (77,6% do total de dormidas em unidades de TER). 

As dormidas no TER não estão tão concentradas na ilha de São Miguel quando comparadas com as dos 

estabelecimentos de Hotelaria Tradicional, com o Pico, o Faial e as Flores a ganharem preponderância na 

procura pelo TER. São Miguel representa em 2016 cerca de 34% das dormidas, seguindo-se Pico (24%), Faial 

(18%), Terceira (11%) e Flores (10%). No ano de 2017 a de São Miguel representa 36,8% das dormidas, 

seguindo-se a ilha do Pico com 21,5%, a ilha do Faial com 19,9%, a Terceira com 11,5% e as Flores com 66% das 

dormidas totais realizadas na RAA em unidades de TER. 

A ilha de Santa Maria registou a maior Taxa de Crescimento (2016-2017) da RAA (Quadro 2.2.19). 

Contrariamente, as ilhas das Flores e Pico registaram um decréscimo do número de dormidas de 1 597 e 432, 

respetivamente.  
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Quadro 2.2.19 | Número de Dormidas (2014-2018) - Turismo no Espaço Rural 

Ilha 

Número de Dormidas Taxa de 
Crescimento 
(2016-2017) 

(%) 

Taxa de 
Crescimento 
Médio Anual 

(2014-2017) (%) 
2014 2015 2016 2017 2018 

Santa Maria 207 69 383 834 106 117,8 168,7 

São Miguel 12 162 17 615 17 628 20 079 9 750 13,9 19,6 

Terceira 5 752 4 943 5 738 6 277 2 108 9,4 3,8 

Graciosa 486 336 788 1153 232 46,3 50,0 

São Jorge - - - - 283 - - 

Pico 8 492 10 102 12 136 11 704 3 433 -3,6 11,8 

Faial 9 560 9 808 9 474 10 869 2 839 14,7 4,6 

Flores 3 117 3 917 5 214 3 617 - -30,6 9,4 

Corvo - - -  - - - 

Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). *Dados de 2018, à data de 30 de junho. 

O tempo de permanência nas unidades do TER para os turistas internacionais é superior à dos residentes em 

Portugal. Em 2016 este indicador regista para o mercado internacional 4,0 noites e para o nacional 3,6 noites. 

Os turistas portugueses tendem a ficar mais tempo nas unidades do TER face à HT, enquanto para os 

estrangeiros o tempo de pernoita é semelhante para as duas tipologias de unidades. 

A ilha de Santa Maria foi a que apresentou a maior Taxa de Crescimento 2015-2016 relativamente à Estada 

Média, na ordem dos 128%. Por sua vez, as ilhas Terceira, Pico, Faial e Flores apresentam decréscimo (Quadro 

2.2.20). No ano de 2017 apenas as ilhas do Faial e Terceira mantiveram as suas estadas médias anuais. 

Quadro 2.2.20 | Estada Média (2014-2018) - Turismo no Espaço Rural 

Ilha 

Estada Média Taxa de 
Crescimento 
(2016-2017) 

(%) 

Taxa de 
Crescimento 
Médio Anual 

(2014-2017) (%) 
2014 2015 2016 2017 2018* 

Santa Maria 3,6 2,5 5,7 3,7 2,9 -35,1 20,8 

São Miguel 5,2 5,4 5,4 4,5 3,9 -16,7 -4,3 

Terceira 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 0,0 -0,9 

Graciosa 2,0 2,1 2,6 2,4 2,2 -7,7 7,0 

São Jorge - - - - 2,7 - - 

Pico 3,9 3,7 3,5 3,3 3,6 -5,7 -5,4 

Faial 3,2 3,1 3,0 3,0 3,4 0,0 -2,1 

Flores 7,4 4,0 3,7 3,3 - -10,8 -21,4 

Corvo - - - - - - - 

Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). *Dados de 2018, à data de 30 de junho. 

Relativamente à taxa de ocupação – cama, no período 2015-2016, a ilha Santa Maria apresentou uma Taxa de 



                         

 

56 
 

 POTRAA . RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública 

  

 

 

Crescimento de 324 p.p. e São Miguel um decréscimo de 2,8 p.p (Quadro 2.2.21 e Figura 2.2.19). No ano de 

2017 as ilhas das Flores, Pico e Faial tiveram uma evolução negativa da taxa de ocupação – cama. 

É importante referir que a taxa de ocupação na Hotelaria Tradicional é bastante superior em todas as ilhas, 

comparativamente com a taxa de ocupação no Turismo em Espaço Rural, por exemplo, enquanto a ilha de São 

Miguel apresentou uma taxa de ocupação HT de 58,6% para o ano de 2017, no TER a taxa de ocupaçãofoi de 

31,9%. 

Quadro 2.2.21 | Taxa de Ocupação Cama - Turismo no Espaço Rural 

Ilha 
Taxa de 

Crescimento (2015-
2016) (p.p.) 

Taxa de 
Crescimento (2016-

2017) (p.p.) 

Taxa de Crescimento Médio 
Anual (2014-2017) (p.p.) 

Santa Maria 324 46 95,8 

São Miguel -2,8 10,6 23,8 

Terceira 16,1 1,98 9,3 

Graciosa 105 19 34,2 

São Jorge - - - 

Pico 9,0 -9,16 1,0 

Faial 7,1 -7,33 -1,2 

Flores 32,8 -30,0 9,1 

Corvo - - - 

 

Figura 2.2.19 | Taxa de Ocupação – cama (Turismo no Espaço Rural) 

 

No que concerne às Receitas Totais, todas as ilhas com unidades TER, com exceção de São Miguel, 
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apresentaram uma Taxa de Crescimento 2016-2015 positiva tendo a ilha de Santa Maria apresentado o maior 

valor (Quadro 2.2.22). No ano de 2017 todas as ilhas ultrapassaram os valores das receitas registadas no 

período homólogo, com especial foco para Santa Maria, Graciosa, Flores e São Miguel, que apresentam as 

taxas de crescimento 2016-2017 mais elevadas. 

O TER assume assim uma grande importância para o desenvolvimento económico e social das áreas mais 

afastadas dos núcleos urbanos, sendo uma mais valia para a criação de riqueza e emprego. 

Quadro 2.2.22 | Receitas Totais (2014-2018) 

Ilha 

Receitas Totais (milhares de euros) Taxa de 
Crescimento 
(2016-2017) 

(%) 

Taxa de 
Crescimento 
Médio Anual 

(2014-2017) (%) 
2014 2015 2016 2017 2018 

Santa Maria 8 3,2 12,1 30 4,6 148,2 122,1 

São Miguel 410 614,4 577,4 780,2 400,1 35,1 26,3 

Terceira 396 249,4 315,6 332 71,1 5,2 -1,8 

Graciosa 24 15,5 32,2 48,1 6,8 49,4 40,6 

São Jorge - - - - 6,8 - 0 

Pico 281 327,5 438 501 121 14,3 21,5 

Faial 302 332,9 341,4 405 83,7 18,6 10,5 

Flores 149 167 168,2 248,3 - 47,6 20,1 

Corvo - - - - - - - 

Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) 

O contributo do mercado internacional é notório na quota de mercado das dormidas de estrangeiros no TER, 

que nos últimos anos tem rondado os 80%, quando em 2014 representava apenas 43% do mercado. Face à 

hotelaria tradicional a procura do TER apresenta por isso um comportamento diferente, com um maior peso do 

mercado internacional e um crescimento mais sustentado das dormidas. 

A Alemanha é o principal mercado do TER, com uma quota de dormidas de 33,2% em 2016, seguido do 

mercado nacional com um peso de 19,4%. A França ocupa o terceiro lugar no ranking de mercados emissores, 

representando 9% das dormidas (Figura 2.2.20). Outros mercados menos importantes mas com alguma 

relevância nesta tipologia de alojamento são Suíça, Holanda, EUA e Reino Unido.  

No ano de 2017 assiste-se a um aumento das dormidas dos hóspedes portugueses (mais 2 258 dormidas) e um 

decréscimo do mercado alemão (menos 1 267 dormidas que no ano anterior). As dormidas com origem na 

Bélgica, Reino Unido, Holanda, Áustria, Dinamarca e Noruega também registaram um decréscimo 

comparativamente com o período homólogo (Figura 2.2.20).  
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Fonte: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA). 

Figura 2.2.20 | Principais Mercados Emissores - Turismo no Espaço Rural nos Açores 

 

2.2.1.5. Transportes 

2.2.1.5.1 Via Aérea 

De acordo com o SREA, o número de passageiros desembarcados na RAA tem vindo a aumentar, sendo que os 

voos inter-ilhas registaram os maiores valores, mas comparativamente foram os voos territoriais os que mais 

contribuíram para o aumento. Os voos internacionais, apesar de menores valores registados, apresentam 

também aumento (Figura 2.2.20). 

De referir que na RAA existem três aeroportos internacionais (Santa Maria, São Miguel e Terceira), outros dois 

com ligação direta ao exterior da RAA – designadamente ao território continental português (Faial e Pico) e os 

restantes quatro aeroportos (nas ilhas Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo) apresentam ligações apenas inter-

ilhas. 
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Fonte: SREA (2017) 

Figura 2.2.20 | Evolução do Número de Passageiros Inter-ilhas, Territoriais e Internacionais que Desembarcaram na RAA 
(2016-2003) 

 

No que respeita ao número de passageiros desembarcados nos voos interilhas por ilha destacam-se São Miguel 

e Terceira (Figura 2.2.21). 

 
Fonte: SREA (2017) 

Figura 2.2.21 | Evolução do Número de Passageiros desembarcados nos voos Inter-ilhas (2016-2003) 

 
No que concerne aos voos territoriais, as ilhas São Miguel e Terceira são as que registam também maiores 

valores de desembarque e com tendência crescente ao longo dos anos (Figura 2.2.22). De referir que as ilhas 

Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo não registaram qualquer desembarque de passageiros territoriais.  
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Fonte: SREA (2017) 

Figura 2.2.22 | Evolução do Número de Passageiros Territoriais que Desembarcaram na RAA (2003-2016) 

Quando se analisa isoladamente os voos internacionais, estes têm registado variações, mas com uma tendência 

igualmente crescente (Figura 2.2.23). 

 

Fonte: SREA (2017) 

Figura 2.2.23 | Evolução do Número de Passageiros Internacionais que Desembarcaram na RAA (2003 - 2016) 

 

Quando se analisa por ilha, São Miguel e Terceira foram as ilhas que maior número de desembarques 

internacionais registaram entre 2003 e 2016 e as ilhas Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo não registaram 

qualquer desembarque uma vez que estes aeroportos apenas têm ligação para voos para outras ilhas da RAA 

(Figura 2.2.24).  
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Fonte: SREA (2017) 

Figura 2.2.24 | Número de Desembarques Internacionais, por Ilha (2003 - 2016) 

 

2.2.1.5.2 Via Marítima 

Também a via marítima apresenta uma tendência crescente no que concerne aos passageiros desembarcados, 

tendo o ano de 2016 apresentado o valor mais elevado comparativamente com anos anteriores (2003 a 2015) 

(Figura 2.2.25). 

 
Fonte: SREA (2017) 

Figura 2.2.25 | Número de Passageiros Desembarcados (2016-2003) 
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Quando analisada a situação específica por ilha, destacam-se as ilhas do triângulo, e em particular Pico e Faial 

(Figura 2.1.26). Esta situação resulta da significativa dinâmica na circulação de pessoas, diariamente, entre 

estas duas ilhas, associada não só à população local, que se desloca diariamente entre as duas ilhas por razões 

profissionais e / ou pessoais, como também pela histórica proximidade entre as duas, a frequência de carreiras, 

e a curta distância temporal e espacial na travessia que proporciona um maior fluxo e viagens diárias sem 

constrangimentos significativos. 

 

Fonte: SREA (2017) 

Figura 2.2.26 | Número de Passageiros Desembarcados (2003 - 2016) 

 

2.2.1.5.3 Via terrestre 

Em todas as ilhas, com exceção do Corvo, o principal modo de deslocação terrestre selecionado pelos turistas é 

o veículo ligeiro de passageiros alugado. 

Tal deve-se ao facto não só de muitos visitantes optarem por não estarem condicionados aos horários e locais 

de acesso dos transportes públicos coletivos, mas também pelo facto da oferta de horários e rotas não 

permitir, na maioria das vezes, visitar e usufruir dos recursos e pontos de interesse no período da estadia na 

ilha / conjuntos de ilhas. 

Atualmente, e à semelhança dos alojamentos, a oferta disponível nas rent-a-car responde normalmente à 

procura durante todo o ano, verificando-se constrangimentos e falta de capacidade de resposta em algumas 

ilhas (ex: Pico, Flores, Faial, Santa Maria) em períodos de tempo muito localizado, normalmente entre Junho e 

Agosto.  

No caso do Corvo, o aluguer de viaturas está normalmente associado à realização de uma atividade, em que 

está contemplado o transporte dos clientes para algum ponto, numa viatura ligeira de passageiros com 

motorista. 

O Quadro 2.2.23 apresenta o número de empresas de rent-a-car existentes por ilha, com sede ou pelo menos 
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uma filial na ilha. 

Quadro 2.2.23 | Número de empresas de Rent-a-Car, por ilha 

Ilha 
Rent-a-Car (n.º 

empresas) 

Santa Maria 5 

São Miguel 47 

Terceira 22 

Graciosa 4 

São Jorge 8 

Pico 16 

Faial 12 

Flores 7 

Corvo 0 

Fonte: Direção Regional do Turismo (dados de 30/06/2018) 

Não foi possível, à data, obter o número total de viaturas de rent-a-car por ilha, que é também variável em 

alguns casos, consoante a sazonalidade. Contudo, é percetível o aumento significativo de efetivos em quase 

todas as ilhas nos últimos dois anos.  

Esta afigura-se como uma questão premente na ótica da gestão de um destino sustentável e cujo sistema de 

mobilidade deve ser construído na mesma ótica dos objetivos de sustentabilidade quer das duas estratégias 

nos mais diversos sectores, quer da sua própria certificação como destino de turismo sustentável. 

2.2.2 Análise da qualificação dos recursos humanos e formativos existentes para o sector do turismo  

A aposta na oferta de um serviço turístico de qualidade e de elevado valor acrescentado, patente da Visão 

defendida pelo PEMTA e pelo POTRAA pressupõe o reforço do nível de formação e de qualificação dos recursos 

humanos. 

Esta debilidade consta do diagnóstico do PEMTA e foi reconfirmada pelos trabalhos de base e diagnóstico do 

processo de revisão do POTRAA. Nesse sentido a estratégia preconizada deste Programa aposta nas pessoas 

como fator estruturante do desenvolvimento sustentável preconizado. 

Assumindo as pessoas como parte integrante da experiência turística dos Açores, elemento diferenciador do 

destino Açores, tal como a paisagem, o PEMTA apresenta um conjunto de propostas que visam potenciar esta 

dimensão diferenciadora do destino Açores, a saber: 

a) Implementação de um programa “Hospitalidade Açoriana: um novo paradigma de serviço” – 

programa de formação/qualificação transversal para a qualidade e diferenciação do serviço do 

destino Açores – definição de padrões de serviço dos Açores; 

b) Integração de temas sobre o sector do turismo na Disciplina de Cidadania (1º e 2º ciclos) – Programa 

Educar para o Turismo; 
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c) Sensibilização da comunidade açoriana para a importância do turismo – Campanha Interna “Turismo 

dos Açores. Todos fazemos parte”. 

Assim, importa perceber, com base em dados recolhidos junta das diferentes entidades formadoras em toda a 

RAA, os principais números e diagnóstico desta componente fundamental na equação da qualificação da oferta 

produto do destino turístico. 

Com base nos dados recebidos, verifica-se que no ano letivo de 2017/2018 existem 18 escolas profissionais, 

geridas por 16 entidades, localizadas no Faial, Pico, São Jorge, São Miguel e Terceira que ministram, no 

conjunto, 26 cursos (nível IV), em áreas diversas no domínio do turismo, destacando a oferta formativa de São 

Miguel, quer em número de instituições quer em número de cursos (Figura 2.2.27). 

 

Figura 2.2.27 | Oferta formativa na área do turismo nas escolas profissionais da RAA [2017-2018]
5
 

 

As áreas de formação no domínio do turismo nas escolas profissionais da Região são as identificadas na Figura 

2.2.28, da qual se destaca o elevado número de cursos em técnico de informação e animação turística, metade 

das escolas da RAA tem esta formação ativa, bem como nos cursos de técnico de restauração/ bar e técnico de 

receção, com 6 cursos cada na RAA. Importa, ainda, destacar o curso em técnico de termalismo, o primeiro na 

Região a lecionar o 2º ano em 2017-2018, com 25 alunos. 

                                                                 
5
A escola INETESE Açores – Associação para o ensino e formação tem cursos em São Miguel e na Terceira 

A Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia – tem cursos em São Miguel e na Terceira 
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Figura 2.2.28 | Número de cursos profissionais na área do turismo no ano letivo 2017-2018 na RAA 

 

Ao nível da oferta formativa das escolas de ensino regular constata-se que no ano letivo 2017-2018 há um 

conjunto de cursos de dupla certificação associados à área do turismo, nomeadamente: 

 Técnico de turismo ambiental e rural - ministrados em 7 escolas da RAA, 6 localizadas em São Miguel e 

1 na Graciosa; 

 Rececionista de hotel – ministrado numa escola da Terceira; 

 e técnicos de restaurante /bar - ministrado numa escola da terceira. 

A análise do número de formandos com cursos concluídos nas diferentes escolas profissionais da RAA, entre 

2012 e 2017, demonstra uma aposta forte no sector do turismo, nomeadamente na diversidade e 

complementaridade da oferta formativa, embora o crescimento do número de alunos formados ainda 

apresente uma oscilação significativa neste período de análise (Figura 2.2.29).  

 

Figura 2.2.29 | Evolução do número de formandos com cursos profissionais (reativar e profissional) concluídos  
entre 2012-2017 na área do Turismo da RAA 
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A análise do número de curso concluídos no mesmo período evidencia estas oscilações quer em termos de 

número de cursos concluídos em cada ilha ao longo dos anos, quer na oferta formativa verificada (Figura 

2.2.30e 2.2.31). 

 

Figura 2.2.30 | Número de cursos profissionais (reativar e profissional) concluídos na área de turismo 
na RAA entre 2012-2017 

 

 

Figura 2.2.31 | Áreas de formação profissional de turismo concluídas na RAA entre 2012-2017 

 

Destaca-se desta análise o elevado número de cursos na formação de técnicos de restaurante /bar, 15 cursos 

concluídos neste período, bem como na formação técnicos de cozinha/pastelaria, com 13 cursos. Evidencia-se, 

ainda, a formação em técnicos de turismo e ambiente rural que tem um peso relevante em 2013 e torna a ter 
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em 2017. 

Ao nível das licenciaturas e mestrados associados ao turismo verifica-se que desde 2012 o número de 

licenciados na Universidade dos Açores tem sofrido oscilações, quer em termos de número total de alunos 

graduados, quer em termos da licenciatura. É de se assinalar a constituição de um mestrado neste domínio em 

2015 (Figura 2.2.32).  

 

Figura 2.2.32 | Número de alunos com Licenciatura e Mestrado formados na área do turismo pela Universidade dos 
Açores no período 2012 - 2016 

 

Em síntese, a oferta formativa na área do turismo da RAA evidencia uma procura crescente, refletida na oferta 

disponível no ano letivo 2017-2018 aos vários níveis de formação, fruto de um número ainda limitado de 

profissionais formados nos últimos anos e da excessiva concentração das instituições em São Miguel. 

Adicionalmente importa referir que ao nível dos estudos sobre a satisfação dos turistas com a qualidade da 

oferta dos serviços e produtos no destino Açores, esta é uma das componentes onde se verificam níveis de 

satisfação mais baixos. Assim, considerando-se como fundamental a aposta na procura de soluções que 

melhorem os resultados reais e efeitos desta oferta formativa no mercado de trabalho e no cômputo da 

estrutura geral dos elementos que formam o cerne do produto do destino turístico nos Açores, o POTRAA 

prevê objetivos específicos e um conjunto de ações e medidas (constante das Ações Programáticas e das 

dimensões e princípios do POTRAA) de modo a dar resposta a esta necessidade. 

 

2.2.3. Certificação profissional de guias e monitores de atividades turísticas 

No âmbito da qualificação dos recursos humanos associadas a atividades do sector turístico, e considerando a 

especificidade e singularidade dos elementos naturais que são a marca do destino Açores, tem sido uma aposta 

do Governo Regional a capacitação e qualificação especializada em algumas áreas chave das atividades 
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turísticas desenvolvidas na Região.  

Esse compromisso tem sido assumido de forma clara, ao pretender que a oferta turística corresponda às 

expetativas e ao produto e qualidade do destino promovido. Nesse sentido, foram implementados programas 

de certificação e qualificação especializada, devidamente reconhecidos, de modo a assegurar a qualidade dos 

serviços prestados em alguns sectores de atividades turísticas.  

Profissionais de informação turística 

O Decreto Legislativo Regional n.º 9/2013/A, de 1 de agosto, constitui a primeira alteração ao Decreto 

Legislativo Regional n.º 19/2011/A, de 16 de junho, diploma que regulava o exercício da atividade dos 

profissionais de informação turística na RAA. De acordo com o diploma, são considerados profissionais de 

informação turística “indivíduos que, devidamente habilitados como guia-interprete ou correio de turismo, me 

diante remuneração, acolhem, esclarecem e acompanham turistas nacionais e estrangeiros” (artigo 2.º). 

Ainda de acordo com este diploma, o exercício de atividade dos profissionais de informação turística encontra-

se condicionado à titularidade de certificados de aproveitamento em curso de formação reconhecido pelo 

serviço regional competente do Governo Regional com atribuições na área do trabalho (artigo 4.º). Assim, de 

acordo com a Bolsa de Profissionais existem na RAA à data de 01 de junho de 2017 (data de referência para 

recolha de informação para a caraterização da situação atual do sector do turismo no âmbito da elaboração do 

POTRAA) 101 profissionais certificados como Guias turísticos. 

Quadro 2.2.24 | Guias Turísticos Certificados 

Ilha 
Número de Guias Turísticos 

Certificados 

Santa Maria - 

São Miguel 61 

Terceira 23 

Graciosa 1 

São Jorge 1 

Pico 8 

Faial 7 

Flores - 

Corvo - 

TOTAL 101 

 

Guias de Parques Naturais 

Existem ainda Guias de Parques Naturais, que se constituem profissionais certificados par acompanhar e guiar 

grupos de pessoas às áreas protegidas e para interpretação ambiental e cultural do meio envolvente dessas 
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mesmas áreas protegidas. Neste sentido, foram ao longo dos anos promovidos vários cursos, iniciativa da 

parceria entre a Direção Regional do Ambiente e o Turismo dos Açores e são homologados pela Direção 

Regional do Emprego e Qualificação Profissional. O curso aborda questões como a comunicação, técnicas de 

socorrismo e resgate, conhecimentos ao nível do património natural e histórico-cultural, noções de turismo e 

orientação no terreno.  

Guias da Montanha do Pico e Guias da Caldeira do Faial 

Importa ainda referir a existência de cursos específicos para guiar grupos à montanha do Pico e à Caldeira do 

Faial, também homologados pela Direção Regional de Emprego e Qualificação do Trabalho dos Açores.  

A subida à Montanha do Pico está regulamentada pela Portaria n.º 52/2018, de 23 de maio de 2018, onde o 

artigo 2.º refere que pode ser realizada de forma autónoma ou através de um serviço prestado por entidades 

devidamente habilitadas para o fazer, em conformidade com o artigo 3.º do mesmo diploma. À data de recolha 

de informação para a elaboração do POTRAA (01 de junho) existiam 24 empresas devidamente habilitadas para 

realizar as subidas à Montanha do Pico. 

No que concerne à descida da Caldeira do Faial, é regulamentada pela Portaria n.º 68/2018, de 21 de junho, 

que estabelece no artigo 2.º que “O acesso ao interior da Caldeira do Faial, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 

artigo anterior, depende de autorização prévia do diretor do Parque Natural da Ilha do Faial“ (no caso do 

objetivo da visita ser para desfrutar dos valores paisagísticos, ecológicos e geológicos no interior da Caldeira do 

Faial, ou que “O acesso ao interior da Caldeira do Faial, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo anterior, 

depende de autorização prévia do departamento do Governo Regional com competência em matéria de 

ambiente, sem prejuízo do cumprimento do disposto em legislação e regulamentação específica”, no caso de 

pretenderem desenvolver outras atividades no interior da Caldeira do Faial, designadamente por motivos de 

trabalho e estudo científico. No âmbito da pretensão de visita para usufruto de laser, o n.º 1 do artigo 3.º 

refere que " O acesso de visitantes ao interior da Caldeira do Faial, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 

1.º, é assegurado através de serviços prestados por entidades registadas como empresas de animação turística, 

bem como, nas condições definidas na legislação aplicável, as agências de viagens, as empresas proprietárias 

ou exploradoras de empreendimentos turísticos e os empreendimentos de turismo da natureza”.  Essas 

entidades só podem prestar o respetivo serviço através de guias de Parques Naturais dos Açores, habilitados 

com a formação de guia da Caldeira do Faial, a que se refere a Portaria n.º 80/2017, de 27 de outubro, devendo 

ser disponibilizado, pelo menos, um guia para cada grupo de 15 visitantes. 

Existiam à data da recolha de informação no âmbito da presente caraterização da situação atual da elaboração 

do POTRAA, nove (9) empresas de animação turística que empregam guias credenciados para realizar as 

descidas à Caldeira. 

Importa ainda mencionar a criação da Escola do Mar na Horta, que contribuirá significativamente para a 
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melhoria da oferta formativa e qualificação de profissionais na área da atividade marítimo-turística. 

Assim, à semelhança da qualificação profissional, também a certificação é uma condição chave para a 

diferenciação e valorização de serviços, produtos e do destino. 

 

2.2.4. Caracterização dos recursos turísticos (naturais e culturais) e dos respetivos serviços de apoio 

(privados e públicos)  

No sentido de facilitar a leitura do contexto específico de cada ilha, que permite também olhar para dinâmicas 

inter-ilhas e ter a visão global da RAA, a análise aos recursos turísticos e respetivos serviços de apoio é 

estruturada por cada uma das nove ilhas. As cartas apresentadas permitem, para cada uma das Ilhas, uma 

leitura gráfica e interativa dos recursos turísticos, quer naturais e paisagísticos, quer culturais, com usufruto 

turístico atual, cruzadas depois com os respetivos serviços de apoio (públicos e privados) existentes. 

Pretende-se, deste modo, apresentar uma análise espacial da estrutura atual do sector turístico. 

As cartas de recursos turísticos apresentam os recursos turísticos existentes no território (desde parques 

naturais, elementos naturais e paisagísticos, áreas protegidas e classificadas, monumentos naturais, geossítios, 

elementos do património cultural imóvel, arqueológico e imaterial, trilhos, estruturas associadas à cultura, 

história e vivência das populações, entre outros), com usufrutos turísticos atuais e serviços e estruturas de 

apoio complementares, como centros de interpretação e ambientais, postos de turismo, museus, centros 

culturais, entre outros. Estas cartas, Figura 2.2.33 a Figura 2.2.60, são também apresentadas em formato A2 no 

Anexo I. 

Importa referir que é objetivo do POTRAA apresentar um levantamento de recursos turísticos, enquanto que a 

estratégia de como os "utilizar" e valorizar caberá ao PEMTA ponderar. Não obstante, salienta-se que alguns 

dos recursos e "vocações primárias" que o POTRAA identifica (Capítulo 3.4), podem não ser totalmente 

coincidentes com os identificados no PEMTA, mas resultam de uma reavaliação no território, junto dos 

principais intervenientes públicos e privados, no contexto atual (posterior ao PEMTA). Isto é, foram recolhidos 

no decurso dos trabalhos de campo, reuniões e fóruns, com os diferentes stakeholders e intervenientes no 

sector do turismo (públicos e privados) em cada ilha, e ponderados posteriormente. Importa, por isso, referir 

que a proposta apresentada no POTRAA tem apenas como objetivo deixar a base de trabalho e sugestão de 

recursos e vocações, para que tal seja depois devidamente analisado em sede do PEMTA, uma vez que é nesse 

instrumento que deverão ser tomadas as opções ao nível da estratégia dos produtos. 

As Figuras 2.2.33, 2.2.35, 2.2.37, 2.2.39, 2.2.41, 2.2.43, 2.2.45, 2.2.47 e 2.2.49 apresentam as cartas dos 

elementos naturais, paisagísticos e culturais que, atualmente, são utilizados como recursos turísticos nas ilhas 

de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo, respetivamente. Por sua 

vez, as Figuras 2.2.34, 2.2.36, 2.2.38, 2.2.40, 2.2.42, 2.2.46, 2.2.48, 2.2.50 e 2.2.52 sistematizam os principais 
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núcleos de dinâmica / afluência turística à escala de cada ilha. 

Relativamente às atividades consideradas turísticas existentes atualmente nas diferentes ilhas, os Quadros 

2.2.25 a 2.2.42 apresentam as respetivas listagens por ilha, identificadas / promovidas nos principais sites e 

fontes de informação sobre o turismo nos Açores, cruzando-as com as atividades e produtos identificadas no 

PEMTA para cada ilha, como atração primária e secundária) e com as atividades identificadas a partir de outras 

fontes, nomeadamente de trabalhos de campo e reuniões com empresas e os principais agentes do sector por 

ilha. Por fim é apresentada uma coluna com uma avaliação da evolução futura da atividade no que respeita ao 

seu potencial de crescimento, tendo por cenário a continuação da situação atual e dos produtos e apostas e 

procuras turísticas que estão neste momento implementadas, e os efeitos que estes poderão ter sobre o 

recurso em que esta atividade se desenvolve caso não sejam acauteladas algumas questões relativas quer à 

regulamentação da atividade, quer, noutros casos, à gestão do próprio recurso, mas como consequência deste 

estar em risco por razões não relacionadas com a atividade turística em si. Assim, é identificado se:  

1) Existe potencial para um crescimento sustentado da atividade turística e se esta articula de forma positiva 

com a salvaguarda e gestão do recurso (crescimento positivo);  

2) Se esse crescimento da atividade pode resultar em constrangimentos sobre a salvaguarda e gestão do 

recurso (crescimento com constrangimento) ou, noutros casos, se a própria atividade pode estar em “risco” 

porque o recurso está condicionado por problemas que não resultam do exercício da atividade turística; ou  

3) Se não se perspetiva, no contexto atual, que ocorra crescimento da atividade. 

Quanto a este último ponto, apresentam-se os seguintes exemplos: 

 A “Pesca Desportiva” é classificada como atividade “com potencial para surgir como constrangimento” 

– neste caso, o constrangimento está associado à disponibilidade / qualidade do recurso que é 

explorado. Com os atuais problemas nos mananciais de diversas espécies marinhas na RAA, quer 

comerciais, quer outras com menos interesse comercial ou nenhum, mas, por exemplo, cuja depleção 

de ecossistemas de base pode estar a contribuir para a sua diminuição, esta atividade pode ficar 

sujeita a alguns potenciais constrangimentos e pode ficar limitada pela redução na qualidade da 

experiência que pode ser proporcionada ao visitante. 

 A classificação, do “Mergulho” e dos “Passeios Pedestres” como atividade “com potencial para surgir 

como constrangimento” – neste caso do mergulho, assentará numa situação similar à da pesca 

desportiva, isto é, está associado ao estado / qualidade do recurso que é explorado. No exemplo dos 

passeios pedestres poderá estar relacionado com o estado de conservação dos mesmos, que poderá 

estar a degradar-se com o aumento de afluência nos últimos dois anos. Este aumento do número de 

pessoas a percorrer os trilhos resulta, naturalmente, numa degradação mais rápida dos pisos e das 

áreas envolventes, pelo pisoteio. Esta situação é normal, como resultado do aumento de pessoas a 
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percorrer os trilhos, mesmo sem exceder as respetivas capacidades de carga, mas tem que ser 

acautelada pelo reforço na manutenção desses recursos, e exige maiores cuidados e uma gestão de 

intervenção e manutenção mais adequada. 

São igualmente identificadas diversos potenciais produtos turísticos associados a valores patrimoniais e 

manifestações culturais nas diferentes ilhas (para além dos já reconhecidos como produtos turísticos). 
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2.2.4.1. Santa Maria 

 

Figura 2.2.33 | Carta de Recursos Turísticos Santa Maria 
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Figura 2.2.34 | Principais núcleos de dinâmicas / afluência turística atual 
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Quadro 2.2.25 | Atividades e produtos existentes e previstos na ilha de Santa Maria 

Atividades/Produtos 
Divulgação 
/Promoção 

atual 

PEMTA 
Situação 

Atual 
Previsão 

futura 
Atração 
Primária 

Atração 
Secundária 

ILHA DE SANTA MARIA  

 

Passeios de 
Bicicleta/BTT  

     √  

 
Canyoning      √  

 
Mergulho      √  

 
Iatismo       √  

 
Pesca Desportiva     √  

 
Pesca-Turismo    

 
  

 

Passeios 
Pedestres 

      √  

 

Observação de 
Aves 

    √  

 
Geoturismo     √  

 
Sol e mar     √  

 

Turismo em 
Espaço Rural 

      √  

 

Passeios de 
Barco 

    √  

 
Vela       

 
Downhill     √  

 
Cultura     

  

 

Eventos/Entrete
nimento 

      

 
Religião     √  

 
Geocaching     √  

 
Stand up Paddle     

  

 

Trilhos de 
Grande Rota 

   
 

√   
Legenda:  - Atividades identificadas / promovidas nos principais sites e fontes de informação sobre o turismo nos Açores;  - 
Atividades identificadas no PEMTA;  Com Potencial para crescimento da atividade de forma positiva;  sem previsão de alterações 
para atividade;  Com potencial para surgir como constrangimento (ou pela atividade ou pelo estado débil do recurso);  Sugestão 

de aposta ou reforço da aposta na atividade/produto.; √ A atividade já é desenvolvida na ilha e, em simultâneo, identificada pelo 

PEMTA.  

 

O Quadro 2.2.26 apresenta o número de empresas por atividade existentes em Santa Maria. 
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Quadro 2.2.26 | Número de Empresas por atividade, por ilha (Fonte: DRTur) 

Tipo de Atividade Número de Empresas 

Ilha de Santa Maria 

 
Passeios Pedestres 3 

 
Passeios de Bicicleta/BTT 1 

 
Pesca Desportiva 5 

 
Observação de Aves 1 

 
Canyoning 1 

 
Mergulho 5 

 
Iatismo 3 

 
Observação de Cetáceos 1 

 

Pesca Turismo 1 

Número Total de Operadores Marítimo-
Turísticos  

12 

Número Total de Empresas Animação 
Turística Terrestre 

7 
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2.2.4.2. São Miguel 

 

Figura 2.2.35 | Carta de recursos turísticos da ilha de São Miguel 
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Figura 2.2.35 | Carta de recursos turísticos da ilha de São Miguel (zoom 1) 
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Figura 2.2.35 | Carta de recursos turísticos da ilha de São Miguel (zoom 2) 
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Figura 2.2.36 | Principais núcleos de dinâmica / afluência turística 
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Quadro 2.2.26 | Atividades e produtos existentes e previstos na ilha de São Miguel 

Atividades / Produtos 
Divulgação 
/Promoção 

atual 

PEMTA 
Situação 

Atual 
Previsão 

futura 
Atração 
Primária 

Atração 
Secundária 

Ilha de São Miguel  

 

Passeios de 
Bicicleta/BTT 

   
 

√  

 
Canoagem/Kyaking     

 
√  

 
Canyoning    

  
√  

 
Passeios Pedestres    

 
√  

 
Geoturismo    

 
√  

 
Pesca Desportiva    

 
√  

 
Pesca-Turismo    

 
√  

 
Passeios a Cavalo    

  
√  

 
Iatismo     

 
√  

 
Observação de Aves    

 
√  

 

Observação de 
Cetáceos 

   
 

√  

 
Mergulho    

 
√  

 
Golfe     

 
√  

 

Saúde e Bem-estar 
(Termalismo) 

   
  

√  

 
Surf e Bodyboard     

 
√  

 

Turismo em Espaço 
Rural 

   
 

√  

 
Parapente    

 
√  

 
Passeios de Barco    

 
√  

 
Windsurf    

 
√  

 
Sol e mar    

 
√  

 

Congressos e 
Incentivos 

   
 

√  

 
Downhill    

 
√  

 
Gastronomia e vinhos    

 
√  

 
Religião    

 
√  
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Atividades / Produtos 
Divulgação 
/Promoção 

atual 

PEMTA 
Situação 

Atual 
Previsão 

futura 
Atração 
Primária 

Atração 
Secundária 

 
Cruzeiros     

  
√  

 
Vela    

 
√  

 
Cultura    

 
√  

 

Eventos/Entreteniment
o 

   
 

√  

 
Património    

 
√  

 
Geocaching    

 
√  

 
Stand up Paddle    

 
√  

 
Trilhos de Grande Rota    

 
  

Legenda:  - Atividades identificadas / promovidas nos principais sites e fontes de informação sobre o turismo nos Açores;  - 
Atividades identificadas no PEMTA;  Com Potencial para crescimento da atividade de forma positiva;  sem previsão de alterações 
para atividade;  Com potencial para surgir como constrangimento (ou pela atividade ou pelo estado débil do recurso);  Sugestão 

de aposta ou reforço da aposta na atividade/produto.; √ A atividade já é desenvolvida na ilha e, em simultâneo, identificada pelo 

PEMTA.  

 

O Quadro 2.2.28 apresenta o número de empresas por atividade existentes em São Miguel. 

Quadro 2.2.28 | Número de Empresas por atividade, por ilha (Legenda: Fonte DRTur) 

Tipo de Atividade Número de Empresas 

Ilha de São Miguel 

 
Passeios Pedestres 12 

 
Passeios de Bicicleta/BTT 17 

 
Pesca Desportiva 15 

 
Observação de Aves 6 

 
Canoagem / Kayaking 6 

 
Canyoning 5 

 
Geoturismo 7 

 
Golfe 2 

 
Saúde e Bem-estar 1 

 
Passeios a Cavalo 3 
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Tipo de Atividade Número de Empresas 

 
Mergulho 6 

 
Surf 3 

 
Observação de Cetáceos 8 

 
Iatismo 15 

 

Pesca Turismo 4 

Número Total de Operadores Marítimo-
Turísticos  

56 

Número Total de Empresas Animação 
Turística Terrestre 

134 
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2.2.4.3. Terceira 

 

Figura 2.2.37 | Carta de Recursos Turístico da ilha Terceira 
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Figura 2.2.37 | Carta de Recursos Turístico da ilha Terceira (Zoom 1) 
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Figura 2.2.38 | Principais núcleos de dinâmica / afluência turística 
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Quadro 2.2.29 | Atividades e produtos existentes e previstos na ilha Terceira 

Atividades / Produtos 
Divulgação 
/Promoção 

atual 

PEMTA 

Situação 
Atual 

Previsão 
futura 

Atração 
Primária 

Atração 
Secundária 

Ilha Terceira  

 

Passeios de 
Bicicleta/BTT 

    
  

√  

 

Observação de 
Cetáceos 

    
 

√  

 
Passeios Pedestres     

 
√  

 
Pesca Desportiva    

 
√  

 
Pesca-Turismo    

 
√  

 
Iatismo    

  
√  

 
Observação de Aves    

 
√  

 
Golfe    

  
√  

 
Canyoning    

 
√  

 
Passeios a Cavalo     

 
√  

 
Mergulho     

 
√  

 
Surf e Bodyboard    

  
√  

 
Geoturismo      

 
√  

 
Passeios de Barco    

 
√  

 
Windsurf    

 
  

 

Património Mundial 
(Angra do Heroísmo) 

   
 

√  

 
Sol e mar    

 
√  

 

Congressos e 
Incentivos 

   
 

√  

 

Turismo em Espaço 
Rural 

     
  

√  

 
Vela    

 
  

 
Cultura    

 
√  

 

Eventos/ 
Entretenimento 
(carnaval, bailinhos…) 

   
 

√  

 
Gastronomia e vinhos    

 
√  
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Atividades / Produtos 
Divulgação 
/Promoção 

atual 

PEMTA 

Situação 
Atual 

Previsão 
futura 

Atração 
Primária 

Atração 
Secundária 

 
Património    

 
√  

 
Religião    

 
√  

 
Geocaching    

 
√  

 
Stand up Paddle    

 
√  

 
Trilhos de Grande Rota    

 
  

Legenda:  - Atividades identificadas / promovidas nos principais sites e fontes de informação sobre o turismo nos Açores;  - 
Atividades identificadas no PEMTA;  Com Potencial para crescimento da atividade de forma positiva;  sem previsão de alterações 
para atividade;  Com potencial para surgir como constrangimento (ou pela atividade ou pelo estado débil do recurso);  Sugestão 

de aposta ou reforço da aposta na atividade/produto.; √ A atividade já é desenvolvida na ilha e, em simultâneo, identificada pelo 

PEMTA.  

O Quadro 2.2.30 apresenta o número de empresas por atividade existentes na Terceira. 

Quadro 2.2.30 | Número de Empresas por atividade (Legenda: Fonte DRTur) 

Tipo de Atividade Número de Empresas 

Ilha Terceira 

 
Passeios Pedestres 4 

 
Passeios de Bicicleta/BTT 2 

 
Pesca Desportiva 3 

 
Observação de Aves 1 

 
Canyoning 1 

 
Golf 1 

 
Passeios a Cavalo 2 

 
Mergulho 3 

 
Surf 1 

 
Observação de Cetáceos 7 

 
Iatismo 2 

 

Pesca Turismo 1 

Número Total de Operadores Marítimo-
Turísticos  

17 

Número Total de Empresas Animação 
Turística Terrestre 

29 
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2.2.4.4. Graciosa 

 

Figura 2.2.39 | Carta de Recursos Turísticos da ilha Graciosa 
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Figura 2.2.40 | Principais núcleos de dinâmica / afluência turística 
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Quadro 2.2.319 | Atividades e produtos existentes e previstos na ilha Graciosa  

Atividades / Produto 
Divulgação 
/Promoção 

atual 

PEMTA 
Situação 

Atual 
Previsão 

futura 
Atração 
Primária 

Atração 
Secundária 

Ilha Graciosa  

 
Iatismo    

  
√  

 
Pesca Desportiva    

 
√  

 
Pesca-Turismo    

 
  

 
Mergulho     

 
√  

 

Saúde e Bem-estar 
(Termalismo) 

    
 

√  

 
Observação de Cetáceos    

 
√  

 
Passeios Pedestres    

  
√  

 
Reserva da Biosfera    

 
  

 
Observação de Aves    

 
  

 
Geoturismo    

 
√  

 
Turismo em Espaço Rural     

  
√  

 
Passeios de Barco    

 
  

 
Vela    

 
  

 
Cultura    

 
  

 
Eventos/ Entretenimento    

 
  

 
Gastronomia e Vinhos    

 
  

 
Património    

 
  

 
Religião    

 
  

 
Sol e mar    

 
  

 
Geocaching    

 
√  

 
Stand up Paddle    

 
  

 
Trilhos de Grande Rota    

 
√  

Legenda:  - Atividades identificadas / promovidas nos principais sites e fontes de informação sobre o turismo nos Açores;  - 
Atividades identificadas no PEMTA;  Com Potencial para crescimento da atividade de forma positiva;  sem previsão de alterações 
para atividade;  Com potencial para surgir como constrangimento (ou pela atividade ou pelo estado débil do recurso);  Sugestão 

de aposta ou reforço da aposta na atividade/produto.; √ A atividade já é desenvolvida na ilha e, em simultâneo, identificada pelo 

PEMTA.  
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O Quadro 2.2.32 apresenta o número de empresas por atividade existentes na Graciosa. 

 

 

Quadro 2.2.32 | Número de Empresas por atividade (Legenda: Fonte DRTur) 

Tipo de Atividade Número de Empresas 

Ilha Graciosa 

 
Passeios Pedestres 1 

 
Pesca Desportiva 2 

 
Saúde e Bem-estar 1 

 
Mergulho 2 

 
Observação de Cetáceos 1 

 
Iatismo 2 

Número Total de Operadores Marítimo-
Turísticos  

5 

Número Total de Empresas Animação 
Turística Terrestre 

3 
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2.2.4.5. São Jorge 

 

Figura 2.2.41 | Carta de Recursos Turísticos da ilha de São Jorge 
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Figura 2.2.42 | Principais núcleos de dinâmica / afluência turística 
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Quadro 2.2.33 | Atividades e produtos existentes e previstos na ilha de São Jorge 

Atividades / Produtos 
Divulgação 
/Promoção 

atual 

PEMTA 
Situação 

Atual 
Previsão 

futura 
Atração 
Primária 

Atração 
Secundária 

Ilha de São Jorge  

 

Passeios de 
Bicicleta/BTT 

   
  

√  

 
Observação de Aves    

 
√  

 
Canyoning    

 
√  

 
Pesca Desportiva     

 
√  

 
Pesca-turismo    

 
√  

 

Observação de 
Cetáceos 

8   
 

  

 
Iatismo    

  
√  

 
Canoagem/Kyaking     

 
√  

 
Passeios a Cavalo    

 
√  

 
Passeios Pedestres     

 
√  

 
Mergulho    

  
√  

 
Geoturismo     

 
√  

 
Reserva da Biosfera    

 
√  

 
Surf e Bodyboard    

 
√  

 

Turismo em Espaço 
Rural 

   
 

√  

 
Downhill     

 
  

 
Passeios de Barco    

 
√  

 
Vela    

 
√  

 
Cultura    

 
  

 

Eventos/ 
Entretenimento 

   
 

  

 

Gastronomia e 
Vinhos (Queijo) 

   
 

√  

 
Património    

 
  

 
Religião    

 
√  

 
Sol e mar    
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Atividades / Produtos 
Divulgação 
/Promoção 

atual 

PEMTA 
Situação 

Atual 
Previsão 

futura 
Atração 
Primária 

Atração 
Secundária 

 
Geocaching    

 
√  

 
Stand up Paddle    

 
  

 

Trilhos de Grande 
Rota 

   
 

√  

Legenda:  - Atividades identificadas / promovidas nos principais sites e fontes de informação sobre o turismo nos Açores;  - 
Atividades identificadas no PEMTA;  Com Potencial para crescimento da atividade de forma positiva;  sem previsão de alterações 
para atividade;  Com potencial para surgir como constrangimento (ou pela atividade ou pelo estado débil do recurso);  Sugestão 

de aposta ou reforço da aposta na atividade/produto.; √ A atividade já é desenvolvida na ilha e, em simultâneo, identificada pelo 

PEMTA.  

 

O Quadro 2.2.34 apresenta o número de empresas por atividade existentes em São Jorge. 

Quadro 2.2.34 | Número de Empresas por atividade (Fonte DRTur) 

Tipo de Atividade Número de Empresas 

Ilha de São Jorge 

 
Passeios Pedestres 2 

 
Passeios de Bicicleta/BTT 1 

 
Pesca Desportiva 1 

 
Observação de Aves 2 

 
Canoagem / Kayaking 1 

 
Canyoning 2 

 
Passeios a Cavalo 1 

 
Iatismo 1 

 
Pesca Turismo 3 

Número Total de Operadores Marítimo-
Turísticos  

12 

Número Total de Empresas Animação 
Turística Terrestre 

7 
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2.2.4.6. Pico 

 

Figura 2.2.43 | Carta de recursos turísticos da ilha do Pico 
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Figura 2.2.44 | Principais núcleos de dinâmica / afluência turística 
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Quadro 2.2.35 | Atividades e produtos existentes e previstos na ilha do Pico  

Atividades / Produtos 
Divulgação 
/Promoção 

atual 

PEMTA 
Situação 

Atual 
Previsão 

futura Atração 
Primária 

Atração 
Secundária 

Ilha do Pico  

 
Passeios de Bicicleta/BTT    

  
√  

 
Observação de Aves     

 
√  

 
Passeios Pedestres     

 
√  

 
Passeios a Cavalo     

 
√  

 
Iatismo     

 
√  

 
Canoagem/Kyaking     

 
√  

 
Canyoning    

 
√  

 
Pesca Desportiva     

 
√  

 
Pesca-Turismo    

 
√  

 
Geoturismo     

 
√  

 
Mergulho    

 
√  

 
Observação de Cetáceos    

 
√  

 
Turismo em Espaço Rural     

 
√  

 
Passeios de Barco    

 
√  

 

Património Mundial 
(Paisagem Vinhateira) 

   
 

√  

 
Trekking    

 
√  

 
Cruzeiros    

 
  

 
Surf e Bodyboard    

 
  

 
Vela    

 
√  

 
Windsurf    

 
  

 
Cultura    

 
√  

 
Eventos/ Entretenimento    
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Atividades / Produtos 
Divulgação 
/Promoção 

atual 

PEMTA 
Situação 

Atual 
Previsão 

futura Atração 
Primária 

Atração 
Secundária 

 
Gastronomia e Vinhos    

 
√  

 
Património    

 
√  

 
Religião    

 
  

 
Sol e mar    

 
  

 
Geocaching    

 
√  

 
Stand up Paddle    

 
  

 
Trilhos de Grande Rota    

 
  

Legenda:  - Atividades identificadas / promovidas nos principais sites e fontes de informação sobre o turismo nos Açores;  - 
Atividades identificadas no PEMTA;  Com Potencial para crescimento da atividade de forma positiva;  sem previsão de alterações 
para atividade;  Com potencial para surgir como constrangimento (ou pela atividade ou pelo estado débil do recurso);  Sugestão 

de aposta ou reforço da aposta na atividade/produto.; √ A atividade já é desenvolvida na ilha e, em simultâneo, identificada pelo 

PEMTA.  

 

O Quadro 2.2.36 apresenta o número de empresas por atividade existentes no Pico. 

Quadro 2.2.36 | Número de Empresas por atividade (Fonte DRTur) 

Tipo de Atividade Número de Empresas 

Ilha do Pico 

 
Passeios Pedestres 6 

 
Passeios de Bicicleta/BTT 3 

 
Pesca Desportiva 4 

 
Observação de Aves 2 

 
Canoagem / Kayaking 3 

 
Canyoning 1 

 
Geoturismo 3 

 
Passeios a Cavalo 2 

 
Mergulho 4 

 
Observação de Cetáceos 5 

 
Iatismo 6 



  

 
 103 

POTRAA . RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública 

Tipo de Atividade Número de Empresas 

 
Pesca Turismo 1 

Número Total de Operadores Marítimo-
Turísticos  

20 

Número Total de Empresas Animação 
Turística Terrestre 

22 
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2.2.4.7. Faial 

 

Figura 2.2.45 | Carta recursos turístico da ilha do Faial 
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Figura 2.2.46 | Principais núcleos de dinâmica / afluência turística 
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Quadro 2.2.37 | Atividades e produtos existentes e previstos na ilha do Faial  

Atividades / Produtos 
Divulgação 
/Promoção 

atual 

PEMTA 
Situação 

Atual 
Previsão 

futura 
Atração 
Primária 

Atração 
Secundária 

Ilha do Faial  

 
Passeios de Bicicleta/BTT    

 
√  

 
Pesca Desportiva     

 
√  

 
Pesca-Turismo    

 
  

 
Observação de Aves    

 
√  

 
Passeios Pedestres     

 
√  

 
Observação de Cetáceos     

 
√  

 
Mergulho    

 
√  

 
Geoturismo     

 
√  

 
Canyoning    

  
√  

 
Passeios a Cavalo    

 
√  

 
Iatismo     

 
√  

 
Turismo em Espaço Rural    

 
√  

 
Passeios de Barco    

 
√  

 
Congressos e Incentivos    

 
√  

 
Vela    

 
√  

 
Canoagem/Kyaking     

  
  

 
Downhill    

 
  

 
Cruzeiros    

 
√  

 
Windsurf    

 
  

 
Cultura    

 
  

 
Eventos/ Entretenimento    

 
√  

 
Património    

 
  

 
Religião    

 
  

 
Sol e mar    

 
  

 
Geocaching    

 
√  



                         

 

108 
 

  

POTRAA. RELATÓRIO INTERMÉDIO_ vConsulta_Pública  

 

 

Atividades / Produtos 
Divulgação 
/Promoção 

atual 

PEMTA 
Situação 

Atual 
Previsão 

futura 
Atração 
Primária 

Atração 
Secundária 

 
Stand up Paddle    

 
  

 
Trilhos de Grande Rota    

 
√  

Legenda:  - Atividades identificadas / promovidas nos principais sites e fontes de informação sobre o turismo nos Açores;  - 
Atividades identificadas no PEMTA;  Com Potencial para crescimento da atividade de forma positiva;  sem previsão de alterações 
para atividade;  Com potencial para surgir como constrangimento (ou pela atividade ou pelo estado débil do recurso);  Sugestão 

de aposta ou reforço da aposta na atividade/produto.; √ A atividade já é desenvolvida na ilha e, em simultâneo, identificada pelo 

PEMTA.  

 

O Quadro 2.2.38 apresenta o número de empresas por atividade existentes no Faial. 

Quadro 2.2.38 | Número de Empresas por atividade (Fonte DRTur) 

Tipo de Atividade Número de Empresas 

Ilha do Faial 

 
Passeios Pedestres 4 

 
Passeios de Bicicleta/BTT 2 

 
Pesca Desportiva 6 

 
Observação de Aves 2 

 
Canyoning 1 

 
Geoturismo 1 

 
Passeios a Cavalo 1 

 
Mergulho 3 

 
Observação de Cetáceos 5 

 
Iatismo 6 

Número Total de Operadores Marítimo-
Turísticos  

24 

Número Total de Empresas Animação 
Turística Terrestre 

16 
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2.2.4.8. Flores 

 

Figura 2.2.47 | Carta de recursos turísticos da ilha das Flores 
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Figura 2.2.48 | Principais núcleos de dinâmica / afluência turística 
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Quadro 2.2.39 | Atividades e produtos existentes e previstos na ilha das Flores  

Atividades / Produtos 
Divulgação 
/Promoção 

atual 

PEMTA 
Situação 

Atual 
Previsão futura Atração 

Primária 
Atração 

Secundária 

Ilha das Flores  

 

Passeios de 
Bicicleta/BTT 

   
 

√  

 
Observação de Aves    

 
√  

 
Canyoning    

 
√  

 
Pesca Desportiva    

 
√  

 
Pesca-Turismo    

 
√  

 

Observação de 
Cetáceos 

   
 

  

 
Iatismo    

  
√  

 
Canoagem/Kyaking    

 
√  

 
Mergulho    

  
√  

 
Passeios Pedestres     

 
√  

 
Reserva da Biosfera    

 
  

 
Geoturismo    

 
√  

 
Passeios de Barco     

  
√  

 

Turismo em Espaço 
Rural 

   
 

√  

 
Cultura    

 
  

 

Eventos/ 
Entretenimento 

   
 

  

 
Património    

 
√  

 
Religião    

 
  

 
Geocaching    

 
√  

 
Stand up Paddle    

 
  

 
Trilhos de Grande Rota    

 
√  

Legenda:  - Atividades identificadas / promovidas nos principais sites e fontes de informação sobre o turismo nos Açores;  - 
Atividades identificadas no PEMTA;  Com Potencial para crescimento da atividade de forma positiva;  sem previsão de alterações 
para atividade;  Com potencial para surgir como constrangimento (ou pela atividade ou pelo estado débil do recurso);  Sugestão 

de aposta ou reforço da aposta na atividade/produto.; √ A atividade já é desenvolvida na ilha e, em simultâneo, identificada pelo 

PEMTA.  
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O Quadro 2.2.40 apresenta o número de empresas por atividade existentes nas Flores. 

Quadro 2.2.40 | Número de Empresas por atividade (Fonte DRTur) 

Tipo de Atividade Número de Empresas 

Ilha das Flores 

 
Passeios Pedestres 1 

 
Passeios de Bicicleta/BTT 1 

 
Pesca Desportiva 3 

 
Observação de Aves 1 

 
Canoagem / Kayaking 2 

 
Canyoning 1 

 
Mergulho 1 

 
Iatismo 3 

 

Pesca Turismo 1 

Número Total de Operadores Marítimo-
Turísticos 

5 

Número Total de Empresas Animação 
Turística Terrestre 

5 
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2.2.4.9. Corvo 

 

Figura 2.2.49 | Carta de recursos turísticos da ilha do Corvo 
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Figura 2.2.50 | Principais núcleos de dinâmica / afluência turística 
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Quadro 2.2.41 | Atividades e produtos existentes e previstos na ilha do Corvo 

Atividades / Produtos 
Divulgação 
/Promoção 

atual 

PEMTA 
Situação 

Atual 
Previsão futura Atração 

Primária 
Atração 

Secundária 

Ilha do Corvo  

 
Reserva da Biosfera    

 
  

 
Observação de Aves    

 
√  

 
Geoturismo    

 
√  

 
Passeios Pedestres    

 
√  

 
Pesca-Turismo    

 
  

 
Passeios de Barco     

  
  

 
Cultura    

 
  

 

Eventos/ 
Entretenimento 

   
 

  

 
Património    

 
  

 
Religião    

 
  

 
Mergulho    

 
√   

 
Geocaching    

  
√  

Legenda:  - Atividades identificadas / promovidas nos principais sites e fontes de informação sobre o turismo nos Açores;  - 
Atividades identificadas no PEMTA;  Com Potencial para crescimento da atividade de forma positiva;  sem previsão de alterações 
para atividade;  Com potencial para surgir como constrangimento (ou pela atividade ou pelo estado débil do recurso);  Sugestão 

de aposta ou reforço da aposta na atividade/produto.; √ A atividade já é desenvolvida na ilha e, em simultâneo, identificada pelo 

PEMTA.  

 

O Quadro 2.2.42 apresenta o número de empresas por atividade existentes no Corvo. 

Quadro 2.2.42 | Número de Empresas por atividade (Fonte DRTur) 

Tipo de Atividade Número de Empresas 

Ilha do Corvo 

Número Total de Empresas Animação 
Turística Terrestre 

4 

 

2.2.5. Análise global da qualidade e capacidade dos serviços e atividades económicas ligadas ao 

sector do turismo  

Com base nas caracterizações anteriores verifica-se que todas as ilhas apresentam um conjunto de recursos 

com elevado potencial, em particular quando conjugados e integrados em rotas e circuitos complementares. 
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De facto, para além da própria captação do visitante para cada ilha, conjunto de ilhas, ou RAA no geral, importa 

apostar no aumento do número médio de noites. Isto faz-se ao diversificar os produtos que cada ilha, conjunto 

de ilhas ou RAA tem para oferecer. Mesmo que a escolha de uma determinada ilha aconteça pela atratividade 

de um determinado recurso em particular, se o visitante souber, à priori, que pode complementar o usufruto 

desse recurso com outros circuitos, produtos e experiências integradas, tem maior propensão para aumentar o 

número de dias em cada ilha ou conjunto de ilhas. 

Considerando, então, o universo de recursos turísticos atualmente em uso, das atividades promovidas e 

divulgadas e das empresas existentes em cada ilha (algumas delas com atuação em conjuntos de ilhas), verifica-

se que um dos principais constrangimentos para não usufruírem em pleno das potencialidades em cada ilha 

poderá ser a não existência de uma oferta estruturada e organizada dos produtos, com uma estratégia de 

comunicação assertiva e que chegue ou seja facilmente percetível ou transmitida pelos operadores ou destino. 

Esta é uma das principais preocupações e objetivos do PEMTA atualmente em implementação. 

O potencial existente para a criação de roteiros e rotas integradas para determinados recursos de conjuntos de 

ilhas é significativo, sendo que no seu conjunto exponenciam o interesse turístico desses recursos numa 

abordagem em que o todo é mais do que a soma das partes. 

Como resultado desta necessidade e em conformidade com as diretrizes do PEMTA, encontram-se em 

desenvolvimento estudos para avaliar o potencial de criação de diversos roteiros temáticos em algumas ilhas / 

conjuntos de ilhas por diversas entidades, nomeadamente a DRA, a ATA e a GEOPARQUE Açores. Estes incidem 

sobre temáticas identitárias de algumas ilhas ou conjuntos de ilhas, que criam circuitos e experiências 

diferenciadoras no e do destino turístico (ex: Rota dos Vulcões, Rota da Baleação, Rota da Vinha, …). 

Existem também algumas rotas já desenvolvidas e catálogos interativos digitais diversos, como é o caso da 

GEOPARQUE AÇORES (com o Catálogo Interativo de Geoturismo6) e da DRA – Parques Naturais de Ilha, com o 

Roteiro dos Parques Naturais dos Açores7, e os seguintes circuitos: Rota das Cavidades Vulcânicas, Rota dos 

Miradouros, Rota dos Trilhos Pedestres, Rota do Termalismo e Rota dos Centros de Ciência8 (GEOPARQUE 

Açores), e as rotas temáticas espalhadas pelas ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Flores e Corvo: Rota do Vinho, 

Rota do Queijo, Rota dos Vulcões, Rota da Faina Baleeira (ADELIAÇOR). 

São também diversas as publicações, guias e catálogos digitais e informação de divulgação e promoção 

disponíveis online e em formato papel especializados em alguns tipos de atividades e experiências, como os 

trilhos pedestres, observação de aves, canyoning, entre outros9 da responsabilidade da DRTur, da ATA, da ART, 

                                                                 
6 http://kiosk.visitazores.com/?revista=113#/1  
7 https://issuu.com/parquesnaturaisacores/docs/roteiro_parques_naturais_a__ores  
8 https://www.azoresgeopark.com/geoparque_acores/geoturismo.php 
9http://www.azores.gov.pt/ext/drt-pa/default.aspx#&panel1-3;  
https://www.visitazores.com/pt;  
https://issuu.com/josepastor/docs/guia_percursos_pedestres_a__ores; http://desnivel.pt/canyoning/canyoning-portugal/canyoning-
acores/; 

http://kiosk.visitazores.com/?revista=113#/1
https://issuu.com/parquesnaturaisacores/docs/roteiro_parques_naturais_a__ores
https://www.azoresgeopark.com/geoparque_acores/geoturismo.php
http://www.azores.gov.pt/ext/drt-pa/default.aspx#&panel1-3
https://www.visitazores.com/pt
https://issuu.com/josepastor/docs/guia_percursos_pedestres_a__ores
http://desnivel.pt/canyoning/canyoning-portugal/canyoning-acores/
http://desnivel.pt/canyoning/canyoning-portugal/canyoning-acores/
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da DRA. 

Estas publicações, guias e divulgações, para além de disponíveis online estão normalmente disponíveis nas 

unidades hoteleiras e de alojamento em geral, nas agências de viagens, nos centros de interpretação 

ambiental, nos centros culturais, em diversos agentes e operadores de atividades turísticas, para além dos 

quiosques e postos de turismo espalhados pelas diferentes ilhas, e em também nas diferentes gateways 

portuárias e aeroportuárias. 

Os estudos de atualização dos estudos iniciais de diagnóstico de suporte ao PEMTA (IPDT, 2016) (realizados 

com base em inquéritos também aos próprios turistas) revelam que o recurso à internet como fonte de 

obtenção de informação e como meio de reserva aumentou significativamente após a entrada das low cost, 

tornando-se ainda mais importante no planeamento da visita aos Açores, destacando-se um aumento da 

utilização de canais como o Google, o Visitazores, o Tripadvisor e o Booking. Os dados obtidos sugerem 

também que os guias e roteiros turísticos tradicionais têm perdido importância como fonte de informação e 

que as agências de viagens e operadores turísticos são mais utilizadas pelos turistas como fonte de informação 

no Verão, o mesmo acontecendo com o site Visitazores.com, bastante mais procurado na época alta. A reserva 

da viagem, neste período, através de agências de viagens ou operadores turísticos é também mais comum, 

razão pela qual a venda de pacotes turísticos é mais importante no verão.  

Outro ponto que se considera pertinente abordar é o do Turismo Inclusivo. O projeto em desenvolvimento da 

CRESAÇOR (membro da ENAT – European Network of Accessible Tourism) visa impulsionar a democratização do 

turismo na Região Açores, promovendo atividades de recreio e lazer em conformidade com os conceitos de 

Turismo Social e Solidário e de Turismo Inclusivo, particularmente atividades acessíveis a grupos 

desfavorecidos, assim como adequadas às necessidades de pessoas com incapacidade. Este projeto abrange 

desde o próprio desenvolvimento de roteiros e atividades de turismo inclusivo, mas também a formação e 

capacitação de recursos humanos para esta vertente do turismo, bem como a conceção e adaptação de 

espaços e recursos para que possam assegurar a acessibilidade e usufruto por todos.  

No âmbito deste projeto, e daquelas que são as diretrizes internacionais a este nível, importa referir que nem 

todos os recursos turísticos e serviços podem ou têm que ser acessíveis, mas os que forem selecionados para 

isso devem ser exemplos de excelência e acessibilidade de um modo geral, de modo a assegurar a qualidade da 

experiência e usufruto do recurso / serviço / atividade. 

Atualmente existem já na ilha de São Miguel diversos produtos e recursos integrados a adaptados em roteiros 

e atividades de turismo inclusivo e têm sido realizadas diversas formações, cursos e ações de sensibilização e 

capacitação em diversas ilhas para diferentes atividades a realizar no âmbito do turismo inclusivo. 

                                                                                                                                                                                                        
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfzsmS6sDWAhUEAxoKHcKzBDEQF
gg3MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.visitazores.com%2Fpt%2Fexperience-the-azores%2Fbirdwatching&usg=AFQjCNGRaUVECM3m-
3ao7JuMPccl6bj22A; http://www.zoomazores.com/#/map?zoom=7&x=38.74552&y=-27.21313&m=roadmap.   

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfzsmS6sDWAhUEAxoKHcKzBDEQFgg3MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.visitazores.com%2Fpt%2Fexperience-the-azores%2Fbirdwatching&usg=AFQjCNGRaUVECM3m-3ao7JuMPccl6bj22A
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfzsmS6sDWAhUEAxoKHcKzBDEQFgg3MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.visitazores.com%2Fpt%2Fexperience-the-azores%2Fbirdwatching&usg=AFQjCNGRaUVECM3m-3ao7JuMPccl6bj22A
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfzsmS6sDWAhUEAxoKHcKzBDEQFgg3MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.visitazores.com%2Fpt%2Fexperience-the-azores%2Fbirdwatching&usg=AFQjCNGRaUVECM3m-3ao7JuMPccl6bj22A
http://www.zoomazores.com/#/map?zoom=7&x=38.74552&y=-27.21313&m=roadmap
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No que respeita ao alojamento, verifica-se ainda uma predominância do número de camas na hotelaria 

tradicional, sendo que, contudo, o crescimento entre 2012 e 2017 foi significativamente menor 

(aproximadamente 8%) do que no alojamento local (cerca de 225%).  

De um modo geral a oferta atual responde às necessidades, existindo contudo períodos (em particular entre 

junho e setembro) em que é totalmente esgotada em algumas ilhas, quer na hotelaria tradicional, quer no TER, 

quer no alojamento local. 

A análise mais aprofundada por ilha e RAA relativa às atividades de alojamento é apresentada no capítulo 

2.2.1. 

De referir ainda que em termos globais da RAA, de acordo com os dados da DRTur, existem na RAA 175 

operadores de atividades turísticas e 145 operadores marítimo-turístico, a sua dispersão pelas várias ilhas do 

arquipélago é evidenciada pela Figura 2.2.51. Estes dados são apresentados de forma desagregada nos 

respetivos capítulos por ilha. 

 

Figura 2.2.51 | Número Total de Empresas de Atividades Turísticas e Operadores Marítimo-Turísticos 

 

Relativamente à restauração, esta é uma atividade com elevada visibilidade no sector turístico. De facto tem 

também grande influência naquela que é a imagem do destino, em particular para visitantes de determinados 

mercados emissores. No cômputo geral das ilhas, verifica-se que existe necessidade de melhorar a diversidade 

e qualidade da oferta de restauração. Não obstante esta depender muito da procura, e só recentemente em 

muitas ilhas é que se tem verificado o aumento do número de visitantes de forma mais consistente, em 

algumas ilhas é ainda marcadamente sazonal, com variações significativas na taxa de ocupação sazonal que 



  

 
 119 

POTRAA . RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública 

podem não ser favoráveis ao aparecimento de novos estabelecimentos e na aposta em serviços / produtos de 

maior qualidade, que será necessário manter um ano inteiro. Contudo, considera-se também que muitas 

situações poderão não estar propriamente associadas a questões de viabilidade financeira, em particular no 

que respeita à qualidade global dos estabelecimentos existentes, mas sim a algumas debilidades ao nível da 

formação de recursos humanos referidas em detalhe na análise por ilha e no capítulo 2.2.2 (e aqui também no 

que se refere aos proprietários e não apenas à mão-de-obra contratada). O Quadro 2.2.43 apresenta a 

distribuição de estabelecimentos de restauração por concelho e por ilha. 

Quadro 2.2.43 | Oferta da restauração por ilha 

Localização Geográfica Estabelecimentos Estabelecimentos encerrados* 

Total RAA 2076 100% 113 

Santa Maria 55 3% 3 

Vila do Porto 55 100% 3 

São Miguel 1023 49% 66 

Ponta Delgada 518 51% 36 

Ribeira Grande 242 24% 17 

Lagoa 106 10% 6 

Vila Franca do Campo 62 6% 3 

Nordeste 35 3% 0 

Povoação 60 6% 4 

Terceira 452 22% 14 

Praia da Vitoria 174 38% 9 

Angra do Heroísmo 278 62% 5 

Graciosa 27 1% 2 

Santa Cruz da Graciosa 27 100% 2 

São Jorge 104 5% 7 

Velas 52 50% 5 

Calheta 52 50% 2 

Pico 133 6% 2 

São Roque do Pico 30 23% 1 

Madalena 70 53% 1 

Lajes do Pico 33 25% 0 

Faial 210 10% 8 

Horta 210 100% 8 

Flores 65 3% 11 

Santa Cruz das Flores 42 65% 5 

Lajes das Flores 23 35% 6 

Corvo 7 100% 0 

Corvo 7 1 0 

* 

Por último, depois de uma análise específica por ilha dos principais núcleos de dinâmica / afluência turística, a 
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Figura 2.2.52 sistematiza as principais dinâmicas e fluxos turísticos inter-ilhas identificados. Neste caso importa 

destacar que as gateways de entrada e saída direta no arquipélago estão nas ilhas de Santa Maria, São Miguel, 

Terceira, Pico e Faial. 

   

Figura 2.2.52 | Principais fluxos turísticos inter-ilhas. 

 

De facto, no que respeita aos transportes, este tem sido um dos sectores mais determinantes para o 

desenvolvimento turístico dos Açores. Não só os transportes aéreos, mas também os marítimos e terrestres. 

 

2.2.6. Perceção dos residentes nos Açores face ao turismo 

No âmbito da caracterização do sector do turismo nos Açores e das suas capacidades e potencialidades, é 

incontornável a necessidade de analisar a perceção dos residentes nos Açores face ao turismo, uma vez que 

estes são parte indissociável da matriz e identidade da Região, são um dos elementos que conferem as 

características únicas deste destino e, precisamente, os vetores de ligação do visitante às experiências e 

atividades desenvolvidas. 

Esta análise tem sido desenvolvida pelo Instituto do Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT) (2016) 

ao longo de diversos estudos, cujos resultados mais recentes datam já de 2017 (e reportam a 2016) de 

atualizações aos estudos iniciais de diagnóstico de suporte à elaboração do PEMTA. 

Assim, e de acordo com estes estudos, verifica-se que os resultados obtidos nos estudos efetuados em 2014 e 

em 2016 são idênticos. As alterações introduzidas neste período temporal, nomeadamente a liberalização do 

espaço aéreo e a entrada das companhias low cost, não alteraram significativamente as perceções dos 
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residentes face ao turismo. Efetivamente, verifica-se que os residentes nos Açores têm uma atitude de 

acolhimento e tolerância face ao turismo, com a maioria a valorizar os impactos positivos da atividade turística 

e a dar menos importância aos impactos negativos, embora levantem algumas reservas sobre a evolução dos 

preços nos Açores e considerem que os Açorianos, apesar de hospitaleiros, poderiam receber ainda melhor os 

turistas.  

A atitude dos residentes face ao desenvolvimento turístico é, assim, bastante favorável, sobretudo pelos 

impactes positivos gerados na economia, com consequente melhoria das condições sociais e também nos 

efeitos positivos sobre a melhoria da qualidade de vida na perspetiva do usufruto de infraestruturas e recursos 

melhorados. De acordo com estes estudos, os residentes consideram que o turismo não reduziu a segurança da 

região nem alterou os costumes e hábitos de vida de forma significativa. 

Destacam-se ainda as seguintes conclusões destes estudos: “Ao nível da interação entre residentes e visitantes, 

pode concluir-se que, na opinião da população local, existe uma relação bastante amistosa entre ambos. 

Contudo, apesar dos resultados permitirem concluir uma avaliação favorável da sua relação com os turistas, 

alguns inquiridos avaliam o “bem receber” e o acolhimento com alguma apreensão, antevendo que estes 

aspetos devem ser melhorados para aumentar a qualidade da experiência do visitante.  

Para esta atitude positiva dos habitantes locais face ao turismo contribui o número de turistas da região. Os 

Açores não são um destino turístico de massas, recebendo um número limitado de turistas, o que tende a 

aumentar a tolerância dos residentes para com os mesmos. Com a introdução, em 2015, do novo modelo de 

acessibilidades aéreas na região e a dinâmica introduzida pelos voos das companhias low cost, tem-se 

observado um grande crescimento no turismo, mas mesmo assim a opinião dos residentes acerca dos turistas e 

do turismo continua a ser bastante positiva.” 

Esta perceção é fundamental para compreender o potencial da capacidade de cada ilha, e da região no global, 

de absorver ou gerir a atual tendência de aumento do número de visitantes e do número médio de tempo de 

estadia em cada ilha. Ou seja, para além da capacidade “física” dos recursos turísticos identificados, deve ser 

considerada e cuidada a capacidade da população de receber e gerir as suas rotinas e costumes, sem se sentir 

afetada de forma negativa, e com uma atitude ativa e positiva na construção e melhoria contínua da imagem e 

qualificação do destino e da experiência do visitante (da qual o bem-receber é um elemento fundamental). 

Para além de fatores culturais e sociais, essa capacidade também está relacionada com a própria estrutura 

etária da população e o número de residentes em cada ilha. Esses dados são apresentados em detalhe por ilha 

no capítulo 5.2, e permitem percecionar o potencial da estrutura etária da população para dar resposta 

também (em particular no que respeita à formação dos recursos humanos e à qualificação dos serviços e 

equipamentos de apoio ao turismo) a um aumento da carga turística em cada ilha e às propostas de melhoria e 

diversificação da oferta de recursos turísticos e serviços complementares e de apoio. 
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2.2.7. Perfil tipo do turista e da visita  

Por sua vez, o tipo de turista dos Açores também tem um papel importante para a atitude positiva da 

população residente. Foram desenvolvidos inquéritos e estudos aprofundados (nas gateways) que 

demonstraram que o perfil do turista da RAA traduz-se num turista do segmento médio-alto, com níveis de 

escolaridade superior e rendimentos acima da média, que viaja em casal ou em pequenos grupos familiares, 

que gosta da autenticidade dos Açores, das suas paisagens e natureza exuberante, que procura os costumes e 

hábitos locais e que apresenta uma elevada consciência ambiental. Em suma, é um turista que tenta relacionar-

se com a cultura dos residentes, provocando pouco impacto nas comunidades locais, sendo aceite de forma 

positiva pelos habitantes do destino. 

Uma análise à evolução do perfil dos turistas nos vários estudos efetuados entre julho de 2014 e agosto 2016 

demonstra que o perfil sociodemográfico tem-se mantido semelhante ao longo do tempo, sendo as principais 

diferenças ao nível das habilitações literárias, em que, após a entrada das companhias lowcost, diminui a 

representatividade dos turistas com mestrado e doutoramento e aumenta a incidência de licenciados. Nos 

estudos efetuados no inverno verifica-se também uma menor afluência de turistas casados face ao verão. 

Relativamente à visita aos Açores, verificou-se que a chegada dos voos lowcost teve um maior impacto ao nível 

da estada média, não se observando diferenças significativas nas restantes variáveis. Os estudos apontam para 

uma diminuição da estada média global após as companhias lowcost começarem a voar para os Açores. 

Contudo tal poderá estar relacionado com o aumento esperado de períodos de férias mais curtos (shortbreaks) 

associados a esta tipologia de companhia aérea. No entanto, esta redução na estada média e nos preços das 

tarifas não diminuíram os gastos na viagem, que pelo contrário até aumentaram, quer na época baixa, quer na 

alta. 

Destacou-se que verificam-se diferenças mais acentuadas neste conjunto de indicadores ao comparar o 

inverno face ao verão: a grande maioria dos turistas viaja acompanhado, com maior relevância no verão, 

momento em que existem menos turistas a visitar os Açores sozinhos. 

No que toca ao meio de transporte e atividades deste perfil, concluiu-se que na época alta a utilização do 

automóvel alugado, do avião, do barco e do táxi é mais frequente, ao invés do inverno em que os turistas 

recorrem mais ao automóvel de familiares ou amigos. Algumas atividades são também mais praticadas no 

verão, com destaque para a observação de cetáceos, os passeios pedestres e as visitas a locais geoturísticos, 

entre outras com menor representatividade. 

O Quadro 2.2.44 sistematiza a caracterização da visita do perfil tipo do turista que procura os Açores. 
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Quadro 2.2.44 | Caracterização da visita aos Açores 

Variável Categoria 
Verão IATA 

2014 
Inverno IATA 

2014 
Verão IATA 

2015 
Inverno IATA 

2015/2016 
Verão IATA 

2016 

Como viaja Acompanhado 92% 74% 88% 70% 92% 

Companhia 
viagem 

Cônjuge 70% 65% 65% 63% 72% 

Filhos 21% 8% 18% 14% 26% 

Outros 
familiares 

20% 18% 20% 14% 16% 

Amigos / 
conhecidos 

18% 15% 24% 18% 21% 

N.º de 
elementos do 

grupo 

1 (viaja 
sozinho) 

-- -- 12% 30% 8% 

2 -- -- 50% 49% 49% 

3 ou 4 -- -- 22% 14% 27% 

Estada Média N.º noites 11,5 8,1 8,3 6,4 8,4 

Local 
alojamento 

Hotel 4 
estrelas 

40% 44% 41% 39% 44% 

Hotel até 3 
estrelas 

17% 19% 19% 16% 18% 

Casa 
familiares / 

amigos 
14% 14% 12% 23% 14% 

Transportes 
utilizados nos 

Açores 

Automóvel 
alugado 

60% 53% 59% 53% 62% 

Avião 31% 12% 21% 8% 21% 

Barco 24% 6% 25% 5% 23% 

Carro 
familiares / 

amigos 
15% 21% 15% 28% 14% 

Táxi 23% 15% 23% 15% 20% 

Atividades 
desenvolvidas 

Visitas a locais 
geoturísticos 

71% 54% 68% 53% 65% 

Passeios 
pedestres 

58% 47% 57% 44% 58% 

Experimentar 
gastronomia 

52% 43% 53% 52% 53% 

Passeios carro 48% 47% 50% 54% 49% 

Observação 
cetáceos 

37% 10% 41% 5% 33% 

Regime 
alojamento 

APA 71% 85% 71% 73% 72% 

Gasto global Com pacote 1.100€ 657€ 1.180e 804€ 1220€ 
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Variável Categoria 
Verão IATA 

2014 
Inverno IATA 

2014 
Verão IATA 

2015 
Inverno IATA 

2015/2016 
Verão IATA 

2016 

com a viagem 
por turista Sem pacote 630€ 398€ 651€ 473€ 725€ 

Fonte: “Breve relatório dos estudos de atualização dos estudos iniciais de diagnóstico de suporte ao Plano Estratégico e de Marketing do 

Turismo dos Açores (PEMTA)” (IPDT, 2016) 

Por último, e relativamente à satisfação e fidelização para com os Açores (Quadro 2.2.45) os valores obtidos 

nos estudos realizados em todos os períodos analisados são muito positivos. Constata-se que a entrada das 

companhias lowcost não prejudicou estes indicadores, tendo levado mesmo a uma ligeira melhoria. A 

repetição da visita ao destino e a intenção de regressar aos Açores é mais frequente no período do Inverno, o 

que está associado ao maior peso dos segmentos em negócios ou em visita a familiares/amigos nesta época 

baixa. 

Quadro 2.2.45 | Satisfação com a visita aos Açores 

Variável Categoria 
Verão IATA 

2014 
Inverno IATA 

2014 
Verão IATA 

2015 
Inverno IATA 

2015/2016 
Verão IATA 

2016 

Primeira visita 
ao destino 

Sim 67% 48% 69% 49% 69% 

Satisfação 

Muito 
satisfeitos 

78% 71% 87% 83% 85% 

Média 

(escala 1 a 7) 
6,14 6,11 6,28 6,10 6,30 

Intenção de 
recomendar 

os Açores 

Concordam 
muito 

83% 78% 88% 90% 88% 

Média 

(escala 1 a 7) 
6,41 6,43 6,40 6,35 6,49 

Intenção de 
voltar nos 

próximos 2 
anos 

Concordam 
muito 

31% 49% 35% 63% 38% 

Média 

(escala 1 a 7) 
4,39 5,19 4,47 5,34 4,37 

Fonte: “Breve relatório dos estudos de atualização dos estudos iniciais de diagnóstico de suporte ao Plano Estratégico e de Marketing do 

Turismo dos Açores (PEMTA)” (IPDT,2016). 

 

2.2.8. Afluência de turistas a centros ambientais, culturais e pedagógicos 

Os Museus, Centros Ambientais e Centros de Ciência interativos são atualmente ponto de referência para a 

realização de visitas dado o seu carácter “pluridisciplinar e pluritemático”., Cumulativamente, as funções do 

património estão a ser reinventadas e os visitantes esperam experimentar e vivenciar o mesmo.  

Neste sentido, os turistas representam uma parte importante das visitas aos museus, assumindo nalguns casos 

uma percentagem expressiva do seu público, e, por outro lado, os museus promovem as atividades turísticas 
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contribuindo para as economias locais e regionais. 

O Quadro 2.2.46 e o Quadro 2.2.48 apresentam uma síntese dos dados disponibilizados de visitas a museus e 

outros centros no período em análise. 

É importante referir que o Museu da Fábrica da Baleia de Porto Pim se encontra encerrado no decorrer do ano 

de 2017, não apresentando qualquer dado estatístico para este período. 

O Observatório Microbiano dos Açores (Furnas) e o Museu de Vila Franca do Campo registam um aumento 

dos visitantes entre 2015-2016 de 13,5% e 15%, respetivamente, sendo que os restantes centros assistem a um 

decréscimo da afluência de visitantes, destacando-se o Observatório do Ambiente dos Açores / Centro de 

Ciência de Angra do Heroísmo (-12% de visitantes). 

Quadro 2.2.46 | Afluências de visitantes a centro culturais e pedagógicos 

Local 2014 2015 2016 2017 

Museu Vila Franca do Campo 

Todos os 
núcleos 
museológicos 

2 073 

2 242 2 578 

2082 Núcleo 
Hidroelétrico 
da Ribeira da 
Praia, Água 
D´Alto 

663 649 

Museu da Fábrica da Baleia de Porto Pim 5 658 6 592 6 147 - 

Serviço florestal de Ponta Delgada 25 067 28 821 2 6945 16 218 

Observatório Microbiano dos Açores (Furnas) 17 505 17 983 20 411 - 

Observatório do Ambiente dos Açores / Centro 
de Ciência de Angra do Heroísmo  

5 350 7 670 6 759 6 935 

Reserva Florestal de Recreio da Macela 25 067 28 821 26 945 16 218 

 

O Núcleo Museológico de Vila Franca do Campo apresenta um decréscimo do número de visitantes 

estrangeiros, como se pode observar na Figura 2.2.53. 
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Figura 2.2.53 | Percentagem de visitantes estrangeiros - Núcleo Museológico de Vila Franca do Campo. 

 

De salientar que a rede de espaços museológicos e centros culturais dos Açores abrange mais 

estabelecimentos, mas sobre os quais não foi possível apresentar dados neste período. O Quadro 2.2.47 

apresenta a lista de museus da Rede Regional de Museus dos Açores (RRMA) e outros espaços museológicos. 

Quadro 2.2.447 | Rede Regional de Museus dos Açores e outros espaços museológicos 

Localização 
Geográfica 

Estabelecimentos 

Santa Maria Museu de Santa Maria (RRMA) 

São Miguel Museu Carlos Machado (RRMA) 
Centro de Artes Contemporâneas 
Museu Hidroelétrico da Praia 
Museu da Emigração Açoriana 
Museu do Trigo 
Museu de Vila Franca 
Museu do Nordeste 
Museu Militar dos Açores 
Museu Municipal da Ribeira Grande 
Fábrica de Chá do Porto Formoso 

Terceira Museu de Angra do Heroísmo (RRMA) 
Casa Eco-Museu Ddr. Marcelino Moules 
Museu da Casa do Povo do Raminho 
Museu das Touradas 
Museu DO Vinho 
Museu Francisco Ferreira Drummond 
Museu Vulcanoespeleológico Machado FAGUNDES 
Núcleo Museológico de São Bartolomeu dos Regatos 
Núcleo Museológico dos Altares 
Tesouro da Sé 

Graciosa Museu da Graciosa (RRMA) 
Museu DA Vida Rural da Ilha Graciosa 
Casa-Museu João Tomaz Bettencourt 
Moinho das Fontes 

São Jorge Museu Francisco Lacerda (RRMA) 
Museu da Arte Sacra de Velas 
Museu de São Jorge 
Centro de Exposição Rural da Urzelina 

37,24
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18,46 15,37
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Localização 
Geográfica 

Estabelecimentos 

Pico Museu do Pico (RRMA) – Museu Dos Baleeiros, Museu 
da Indústria Baleeira, Museu do Vinho 
Museu Marítimo da Construção Naval 
Museu das Alfaias Agrícolas 
CASA DO Pico E núcleo Museológico “O Alvião” 
Adega A Buraca 
Adega A Rodilha 

Faial Museu da Horta (RRMA) 
Fábrica da Baleia de pORTO Pim 
Museu de Scrimshaw 
Peter Café Sport 

Flores Museu das Flores (RRMA) 

Corvo Ecomuseu do Corvo (RRMA)  

 

No que respeita a centros de interpretação e ambientais, no período de 2012 até junho de 2017 as visitas 

centram-se sobretudo no Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos Faial (27%) e na Casa da 

Montanha do Pico (22%), seguindo-se o Centro de Monitorização e Investigação das Furnas (S. Miguel) com 12 

% das visitas e o Centro de Visitantes da Gruta das Torres (Pico) com 10% das visitas (Figura 2.2.54).  

 

Figura 2.2.54 | Total de visitas por Centro (2012-2017) 
Legenda:  
CIAB - Centro de Interpretação Ambiental do Boqueirão | CIACC - Centro de Interpretação Ambiental e Cultural do Corvo | CIVC - Centro de 
Interpretação do Vulcão dos Capelinhos | JB -Jardim Botânico do Faial | CMG - Complexo do Monte da Guia (Inclui CD - Casa dos Dabney e 
APP – Aquário do Porto Pim - Estação de Peixes Vivos | CIPCVIP - Centro de Interpretação da Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico | 
CVGT - Centro de Visitantes da Gruta das Torres | CM - Casa da Montanha | CIFCSC - Centro de Interpretação da Fajã da Caldeira de Santo 
Cristo | CPSJ - Casa do Parque de São Jorge | CVFE - Centro de Visitantes da Furna do Enxofre | CISSB - Centro de Interpretação da Serra de 
Santa Bárbara | LPAH - Loja do Parque de Angra do Heroísmo | CMIF - Centro de Monitorização e Investigação das Furnas | CICA - Centro 
de Interpretação da Cultura do Ananás| LPLSC - Loja do Parque da Lagoa das Sete Cidades | CIADP - Centro de Interpretação Ambiental 
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Dalberto Pombo / Casa dos Fósseis 

 

A evolução do número de visitantes a Centros Ambientais acompanha o aumento das dormidas e hóspedes na 

RAA, refletindo assim a tendência de crescimento verificado no setor nos últimos anos (Figura 2.2.55).  

 
Figura 2.2.55 | Evolução dos visitantes nos Centros Ambientais – Total RAA
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Quadro 2.2.44 | Afluência de visitantes a Centros Ambientais 

Legenda: E - Encerrado | X - Inexistente | *sem as visitas à CM e CVFE 
(a) De janeiro a junho 
CIAB - Centro de Interpretação Ambiental do Boqueirão | CIACC - Centro de Interpretação Ambiental e Cultural do Corvo | CIVC - Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos | JB -Jardim 
Botânico do Faial | CMG - Complexo do Monte da Guia (Inclui CD - Casa dos Dabney e APP – Aquário do Porto Pim - Estação de Peixes Vivos | CIPCVIP - Centro de Interpretação da Paisagem da Cultura 
da Vinha da Ilha do Pico | CVGT - Centro de Visitantes da Gruta das Torres | CM - Casa da Montanha | CIFCSC - Centro de Interpretação da Fajã da Caldeira de Santo Cristo | CPSJ - Casa do Parque de 
São Jorge | CVFE - Centro de Visitantes da Furna do Enxofre | CISSB - Centro de Interpretação da Serra de Santa Bárbara | LPAH - Loja do Parque de Angra do Heroísmo | CMIF - Centro de 
Monitorização e Investigação das Furnas | CICA - Centro de Interpretação da Cultura do Ananás| LPLSC - Loja do Parque da Lagoa das Sete Cidades | CIADP - Centro de Interpretação Ambiental 
Dalberto Pombo // Casa dos Fósseis 

 

CIAB CIACC CIVC JB CMG CIPCVIP CVGT CIFCSC CPSJ CISSB LPAH CMIF CICA LPLSC CIADP

Flores Corvo Faial Faial Faial Pico Pico S.Jorge S.Jorge Terceira Terceira S. Miguel S. Miguel S. Miguel Sta. Maria

Visitas Visitas Visitas Visitas Visitas Visitas Visitas Subidas Visitas Visitas Visitas Descidas Visitas Visitas Visitas Visitas Visitas Visitas

2012 1231 291 20212 5908 X 3012 7413 6951 10056 481 258 4364 X X 5912 X X 903 67527

2013 575 378 21238 5967 6305 5117 9135 9972 11974 459 784 4538 X X 17599 X X 986 95703

2014 1046 752 23573 6361 5875 5386 9187 8802 12540 408 738 4418 173 X 17908 X 1019 1690 100881

2015 713 688 28345 6792 5640 6780 10275 10415 14300 1079 657 4958 943 X 9397 X 3229 2585 107883

2016 1002 787 35469 8219 6295 5756 11082 12317 9300 597 546 5829 900 510 9440 704 3342 2138 115174

2017 (a) 568 294 11986 3370 2597 1631 3758 3465 3758 178 429 2104 630 235 3089 518 1778 1040 41936

Total 5135 3190 140823 36617 26712 27682 50850 51922 61928 3202 3412 26211 2646 745 63345 1222 9368 9342

Total Centro

Total Parque 5135 3190 9342

Total Parcial*

Total Geral

Periodo de 

Referência

462424

529104

113850 30963

204152 192382 6614 30963 3391 73935

508

4752

535

676

1005

1087

941

CM CVFE

Total AnoPico Graciosa

Visitas



 

 

2.3. Diagnóstico Síntese 

O diagnóstico síntese compreende não só uma síntese dos produtos / recursos com maior potencial e carácter 

distintivo e identitário (em uso e futuro), e potenciais rotas ou roteiros ainda a desenvolver10 por ilha, mas 

também da análise aos constrangimentos e impactes das atividades turísticas sobre os recursos turísticos 

naturais, paisagísticos e culturais, bem como dos diversos serviços, atividades e estruturas desenvolvida em 

sede do Relatório Preliminar e validada ao longo dos trabalhos de campo e reuniões com as principais 

entidades e agentes do sector turístico – FAST e, por último, da versão submetida à Comissão Consultiva. 

2.3.1. Santa Maria  

Quadro 2.3.1 | Síntese constrangimentos associados a recursos e usos turísticos da ilha de Santa Maria 2017-2018 

Carta de constrangimentos – recursos turísticos 

 

Recurso turístico Observações 

Constrangimentos futuros 

1 – Barreiro da Faneca Degradação das condições e estruturas naturais existentes, resultado da circulação 

                                                                 
10 De notar que existem algumas rotas e roteiros que já se encontram atualmente em fase de estudo e desenvolvimento na RAA e que por 
isso não são identificadas nessas ilhas como potenciais (ex: rota das baleias ou da baleação). 
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Carta de constrangimentos – recursos turísticos 

indevida de veículos motorizados. 

Encontra-se em implementação um conjunto de medidas para a interdição de 
circulação de qualquer veículo monitorizado na área protegida. 

2 – Ilhéus das Formigas 
e Dollabarat  

Local de mergulho de elevado interesse. Constitui uma das principais imagens do 
produto mergulho atualmente nos Açores. Contudo a exploração indevida de 
espécies para a pesca ilegal tem provocado depleção dos stocks e da diversidade e 
número de exemplares nesta zona protegida 

Proposta: Reforçar as medidas de vigilância e fiscalização. 

Constrangimentos associados a serviços, equipamentos, atividades, capacidade 

Restauração Necessidade de maior diversidade e qualidade.  

Alojamento Importa continuar a assegurar a qualificação de todas as tipologias de alojamento 
turístico (empreendimentos turísticos e alojamento local), de modo a que esta 
responda à expetativa e imagem do destino que é promovida. Será importante 
(pois a procura assim o demonstra) a criação de mais estabelecimentos da tipologia 
TER ou TH. 

Serviços / equipamentos 
de apoio aos recursos 
turísticos 

Necessidade de articular os horários dos diferentes centros de interpretação, 
ambientais, museus, ecotecas, parques florestais e de ajustar adequadamente o 
funcionamento destes serviços à procura e critérios de oferta qualificada aos 
objetivos do serviço à população local e turistas (implementar horários de 
funcionamento de domingo a sábado (contínuo) no período de maio a setembro). 

Formação de recursos 
humanos 

É importante a aposta na formação qualificada e capacitação come estágios em 
diferentes contextos dos recursos humanos que estão a ser formados para 
atividades associadas ao sector do turismo e atendimento ao público em geral. 

Promoção / produtos / 
atividades 

Necessidade de promover o destino além do sol&mar. Importa diversificar os 
produtos para o visitante que está na ilha (aumentar o n.º médio de noites) e 
divulgação e sinalética que se destaque não só para o visitante na ilha, mas também 
para quem ainda está a procurar o destino e a planear a viagem. O Paleoparque é 
uma oportunidade crucial nesta ilha e deve constituir-se como uma das suas 
vocações primárias ao nível de destino e produto, associada a outros produtos 
complementares. O TER deve ser um produto de atração primária na ilha, pelas 
especificidades da arquitetura mariense. 

Reforçar a sinalética do PNI e GEOPARQUE Açores. 

 

Quadro 2.3.2 | Síntese Diagnóstico sector turístico da ilha de Santa Maria – 2017-2018 

SANTA MARIA 

Área  96,9 km
2
 

População residente 5.653 

Proposta diversificação oferta de recursos: 

MATRIZ TERRITORIAL VOCACIONAL  
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Vocação Primária 

Mergulho, Geoturismo, Passeios 
pedestres/Hiking e Trekking 
(grandes rotas), Passeios de barco, 
Ciclismo, BTT, Downhill 

- Reforçar a promoção do Geoturismo, 
Passeios pedestres e BTT e Downhill para 
os meses Março, Abril, Outubro e 
Novembro.  
- Reforçar a promoção da rota dos fósseis. 
- Promover SMA como ilha complementar 
a SMG e em pacotes integrados 
/”escapadinha” (reforço ligações 
marítimas) 

Vocação 
Complementar 

Vela, Cultura / Eventos / recursos 
turísticos culturais, Birdwatching, 
Canyoning 

- Reforçar a promoção dos eventos 
culturais (festivais, roteiros associados à 
religião) e das rotas culturais para a época 
do Inverno IATA e para os meses Março, 
Abril, Outubro. 

Rotas e Roteiros  

- Roteiro das Fortificações (SMA-
SMG-TER-FAI) 
- Roteiro da Aviação (SMA-SMG-
TER-FAI) 
- Roteiro dos Faróis (RAA) 

- Roteiro dos Moinhos Água e Vento (Do 
Grão à Farinha - Roteiro RAA) 
- Roteiro dos Miradouros 
- Roteiro do Espírito Santo 
- Roteiro da Faina Baleeira / da Baleia 
(RAA) 

 

Recursos turísticos 
naturais 

Constrangimentos:  
- Degradação dos elementos e estruturas naturais da área protegida do Barreiro da 
Faneca. Encontram-se em implementação de medidas de interdição de acessos de 
veículos motorizados. 
- Diminuição da qualidade ambiental e biodiversidade da área marinha protegida do 
ilhéu das Formigas e Dollabarat, com consequências para um dos principais e mais 
emblemáticos recursos de mergulho da RAA, como resultado de atividades de pesca 
ilegal. Deverão ser reforçados os mecanismos de vigilância e fiscalização. 

Potencialidades: 
- Recuperação de trilhos para downhill no Pico Alto, promovendo a realização de 
eventos em épocas com menor turismo (ex: Inverno IATA); 
- Considerando as condições climáticas de SMA, é possível promover o 
pedestrianismo, mergulhos e a os recursos associados aos fósseis marinhos para o 
Inverno IATA. 
- Considerando a divulgação e aposta de SMA no destino sol e praia, 
nomeadamente o caso da praia Formosa, que é premiada, é necessária uma forte 
reabilitação nas estruturas e em salvaguardar a conservação desses recursos (não 
descaracterização dos locais, condições para os utilizadores). 
- O ciclismo, BTT, downhill tem que ser considerado um produto primário da ilha e o 
turismo de natureza soft (trilhos). Esta aposta deve ser expressa no PEMTA: A ilha 
tem uma grande procura para estes produtos e estão a ser organizados diversos 
eventos internacionais que resultam precisamente dessa procura. Uma das 
vantagens destes produtos é que permitem trazer visitantes e participantes 
precisamente durante a época mais baixa. 

Recursos turísticos 
culturais 

Constrangimentos: --- 
 

Potencialidades: 
- Identidade da casa e povoamento Mariense; 
- Novo núcleo museológico que vai contemplar a recuperação da torre de controlo – 



  

 
 133 

POTRAA . RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública 

potenciar a criação de produto / rota do património da aviação (SMA – SMG – TER – 
FAI); 
- O produto / atividade Pesca-turismo tem também potencial e recursos para ser 
desenvolvido em SMA; 
- Recuperação de património identitário da ilha para alojamento turístico do tipo 
TER e TH. 
- Roteiros suportados na essência da respetiva museologia da ilha. 
- Roteiro do Património Cultural Subaquático dos Açores. 

Alojamento turístico Existente a 30/06/2018: Tipologia Hotel + TER TH + AL   n.º unidades: 4+9+31   
n.º camas: 400+35+122  

Visão: 
- Potenciar TER e TH e abrigos de natureza (resultantes de pré-existências) 

Serviços / 
equipamentos de 
apoio aos recursos 
turísticos 

Visão: Articulação de horários entre equipamentos de apoio aos recursos turísticos 
naturais e culturais. 
- Serviços Ambientais: O abastecimento de água poderá ser um problema com o 
aumento da afluência turística a SMA, uma vez que o atual sistema está também a 
abastecer para redes de abastecimento para consumo não humano (pecuária). As 
necessidades sobre o sistema de AA público são assim muito superiores, pois estão 
a utilizar recursos de água com qualidade para a pecuária. 
- Apoio às atividades marítimo turísticas: Ponderar a melhoria das condições de 
outras zonas para atracagem de pequenas e médias embarcações em alternativa à 
marina de Vila do Porto (no caso de más condições atmosféricas). 

Recursos humanos - Necessidade significativa de formação de recursos humanos para restauração e 
hotelaria. 
- Necessidade de formação de operadores marítimo turísticos, de um modo geral e 
em particular formação dirigida aos pescadores e armadores, com interesse na 
atividade da Pesca-Turismo. 

Restauração Visão: Melhorar a qualidade do serviço, gastronomia e espaços 

Transportes Mobilidade terrestre: Necessidade de melhorar o serviço de transporte público de 
passageiros 

Mobilidade marítima: Criação de ligação de transporte marítimo de passageiros com 
SMG com maior frequência, o que daria resposta à procura natural do visitante de 
SMG conhecer mais uma ilha, numa estadia curta – Pacote SMG – SMA. A 
programação das operações marítimas necessita de ser apresentada com maior 
antecedência para permitir assegurar a programação aos operadores turísticos. 

Mobilidade aérea: Ajuste de horários nas ligações dos transportes aéreos de 
passageiros com SMG, de modo a melhorar as opções de acesso de visitantes com 
origem no continente português, EUA e Canadá. 
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2.3.2. São Miguel 

Quadro 2.3.3 | Síntese constrangimentos associados a recursos e usos turísticos da ilha de São Miguel – 2017-2018 

Carta de constrangimentos – recursos turísticos 

 

Recurso turístico Observações 

Constrangimentos atuais 

1 – Miradouro da 
Vista do Rei e 
Cumeeiras Sete 
Cidades 

Aquando da elaboração da fase de diagnóstico do POTRAA foi identificado como 
constrangimento o elevado número de visitantes e viaturas (especialmente de pesados de 
passageiros) em simultâneo na zona do miradouro e cumeeiras. O local ficava sobrelotado 
em determinados períodos do dia, sem capacidade para todas as viaturas ligeiras e pesadas 
de passageiros.  

 Atualmente já se encontra em desenvolvimento a implementação no terreno de novos 
parques de estacionamento, fora do local do miradouro da Vista do Rei, e de regras e 
requalificação no usufruto e acessos quer ao miradouro, quer às cumeeiras. De notar que a 
atual proposta de alteração do POBHL Sete Cidades (que aguarda aprovação) contempla 
igualmente disposições relativamente a estas áreas. 

2 – Piscinas Naturais 
da Ferraria 

Elevado número de visitantes na zona de banhos e constrangimentos devido a número 
elevado de viaturas a circularem numa via estreita e sinuosa. 

Potencial descaracterização da paisagem do local e danos em elementos de elevado valor 
geológico (quer por intervenção programada para instalação de serviços e equipamentos, 
quer pelo uso indevido por parte dos visitantes). 
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Carta de constrangimentos – recursos turísticos 

Propostas:  

- Melhorar informação geológica do local e zonas de acesso interdito. 

- Definir o tipo de uso / usufruto a dar ao local – deve / não deve ser uma zona balnear 
(destaca-se de qualquer zona balnear pelas suas propriedades hidrominerais e 
enquadramento geológico, pelo que deveria ser privilegiada essa vertente de lazer e bem-
estar). 

- Implementar controlo de acessos e ponderar a existência de diferentes capacidades de 
carga conforme a época / estação. 

- Articular a implementação do tipo de usufruto e de capacidade de carga com o projeto 
TURGEO. 

3 – Caldeira Velha Aquando da elaboração da fase de diagnóstico do POTRAA foi identificado como 
constrangimento o elevado número de viaturas, sem local de estacionamento adequado e 
que provocam constrangimentos significativos na circulação e segurança da via junto ao 
acesso à Caldeira Velha. Foi igualmente identificado o elevado número de visitantes em 
simultâneo, o que condiciona a qualidade da visita e experiência de lazer, tranquilidade e 
relaxamento. 

Atualmente já se encontra em desenvolvimento a implementação no terreno de um 
parque de estacionamento adequado em termos de dimensão, bem como foi já 
implementado um sistema controlado de gestão de acessos ao usufruto do espaço, 
respeitando os valores de capacidade de carga definidos para esta área. 

4 – Lagoa do Fogo 
(miradouro e trilho) 

Elevado número de viaturas (especialmente de pesados de passageiros) sem local de 
estacionamento adequado em simultâneo na zona do miradouro e que provocam 
constrangimentos significativos na circulação e segurança da via na zona dos miradouros e 
proximidades. 

O local fica sobrelotado em determinados períodos do dia, sem capacidade para todas as 
viaturas ligeiras e pesadas de passageiros.  

Elevado número de visitantes em simultâneo (em especial no miradouro), o que condiciona 
a qualidade da visita e experiência de lazer, tranquilidade e relaxamento. 

Danos na vegetação envolvente ao miradouro e trilho por pisoteio fora do trilho e maior 
erosão do trilho nas zonas mais sinuosas. 

Propostas: 

- Assegurar ao máximo o enquadramento e envolvimento paisagístico e natural com o 
mínimo de estruturas de apoio (fixas ou móveis) possível. Salvaguardar a paisagem natural 
e a experiência de elemento natural (é uma reserva natural muito importante). 

- Melhorar a informação disponível sobre a área protegida e características. 

- Não deve ser permitido o uso como zona balnear (mesmo com parâmetros biológicos em 
conformidade). Mesmo a atribuição de classificação / prémio de praia selvagem não 
implica que se constitua uma zona balnear (cuja classificação tem implicações 
infraestruturais bastante significativas, bem como implicações na qualidade da massa de 
água (que deve ser mantida em estado Bom para cumprimento da Lei da Água). 

- Disponibilizar informação de fácil acesso no local (ou online) de modo a que o visitante 
possa encontrar rapidamente outros pontos de interesse próximos onde possa ir em 
alternativa e depois regressar em períodos com menos afluência. 

De referir que já existe atualmente um já existe um projeto aprovado para requalificação 
da área do miradouro da Lagoa do Fogo e miradouro da Barrosa, que inclui parques de 
estacionamentos, bem como um estudo que define a capacidade de carga para as zonas de 
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Carta de constrangimentos – recursos turísticos 

estacionamento e trilho, com controlo de afluências. 

5 - Ilhéu de Vila 
Franca do Campo 

Elevado número de visitantes em simultâneo durante a época balnear / em que se realiza o 
transporte para o ilhéu. 

Têm ocorrido violações da capacidade máxima diária e simultânea da zona balnear. 

Importa não esquecer que para além de zona balnear, o ilhéu de Vila Franca do Campo é 
uma Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies. 

Propostas:  

- Implementar um controlo de acessos mais eficiente, com efetiva aplicação dos limites de 
carga máxima simultânea. 

- Implementar no sistema de reservas online o agendamento da hora de acesso. 

- Gestão do trilho de visitação com controlo mais rigoroso do acesso (eventualmente com 
pagamentos (diversos escalões, conforme o uso na área balnear e trilho de visitação da 
área protegida)). 

- Articular a definição e implementação da capacidade de carga (diária e simultânea) com o 
projeto da DRA e DRAM de análise das pressões antrópicas em áreas protegidas abertas à 
visitação.  

6 – Caloura (portinho 
e praia) 

Portinho é zona de afluência significativa de visitantes e praia começa a ser cada vez mais 
procurada e com acesso limitado de estacionamento e vias de acesso bastante limitadas 
em que o maior tráfego facilmente provoca constrangimentos e zonas de afunilamento. 

Propostas: Criar zonas de estacionamento mais afastadas de cada um destes dois pólos 
com indicação (em particular na zona da praia) da capacidade ocupada ou livre de 
estacionamentos (ex: semáforos de alternância de circulação e de acesso condicionado 
para estacionamentos, de modo a evitar que se desloquem até à praia se o 
estacionamento estiver completo, passando a estacionar nos parques alternativos 
periféricos). 

7 – Praia de Santa 
Bárbara 

Capacidade de estacionamento é esgotada frequentemente e as zonas do plano de areia 
junto aos locais de estacionamento são sobrelotadas, enquanto que outras ficam vazias.  

A procura desta praia aumenta significativamente de ano para ano, não só por locais, mas 
também por turistas. 

Propostas:  

- Analisar mecanismos de distribuir mais uniformemente a ocupação de todo o areal. 

- Requalificação do areal e zona balnear da Praia do Monte Verde de modo a dispersar os 
utilizadores e banhistas pelas duas zonas de praias. Apesar de, atualmente, esta praia 
apresentar problemas significativos de qualidade da água, é urgente que estes sejam 
resolvidos, pois complementa não só a oferta para o uso balnear e outros usos (desportos 
aquáticos) naquela área (que tem elevada procura por parte da população local, de turistas 
e integra provas de campeonatos europeus e mundiais de algumas modalidades), mas 
também está integrada numa área de requalificação de lazer e bem estar muito próxima 
(Passeio Atlântico). É assim incontornável a sua requalificação de modo a não se tornar 
esta área, por si, um constrangimento e uma dissonância ambiental, paisagística e social. 

8 – Furnas (Caldeiras 
da Vila) 

Elevado número de visitantes em simultâneo no local, com utilização esgotada dos locais 
de estacionamento e constrangimentos ao nível de trânsito, em especial junto de uma 
zona e ponto de interesse turístico por excelência, descaracterizando a paisagem e 
usufruto do local. 

Propostas: 
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Carta de constrangimentos – recursos turísticos 

- Relocalização da zona de estacionamento de viaturas ligeiras e pesadas com acesso 
restrito à via que circula no centro da vila na zona das caldeiras / fumarolas. 

- Reorganização do trânsito e da gestão dos acessos e estacionamento dos moradores. 

- Aproveitamento e requalificação dessa área de estacionamento (como ponto de 
miradouro privilegiado sobre a zona das fumarolas e recursos da zona). 

- Reorganização da gestão e requalificação de acessos, circuitos, núcleos interpretativos e 
informativos e qualidade cénica na zona das caldeiras / fumarolas e ponderar a existência 
de diferentes capacidades de carga conforme a época / estação. 

De notar que as propostas ou projetos a aprovar deverão estar em conformidade com a 
alteração do  POBHL Furnas que se encontra a aguardar aprovação. 

9 – Salto do Prego 
(trilho) 

Elevado número de visitantes em simultâneo no trilho com efeitos sobre o estado do trilho 
(erosão e abatimento do trilho em alguns troços) e diminuição da qualidade de usufruto de 
experiência de natureza profunda, silêncio e contemplação paisagística. 

Propostas: 

- Controlo dos acessos ao trilho para análise do número atual de utilizadores e 
determinação da capacidade de carga máxima (simultânea) (em articulação com a DRA) e 
ponderar a existência de diferentes capacidades de carga conforme a época / estação. 

- Sistema online de reserva de acesso com marcação da hora de acesso (para além da 
reserva no próprio local). 

- Disponibilizar informação de fácil acesso no local (ou online) de modo a que o visitante 
possa encontrar rapidamente outros pontos de interesse próximos onde possa ir em 
alternativa e depois regressar em períodos com menos afluência. 

10 – Lagoa do 
Congro 

É um dos pontos de interesse turístico cada vez mais visitado, verificando-se um crescente 
número de constrangimentos no estacionamento de viaturas nas imediações do trilho de 
acesso à lagoa. 

Propostas: 

- Propõe-se a criação de uma zona de estacionamento, o menos intrusiva possível, para 
viaturas ligeiras de passageiros com uma capacidade ajustada à capacidade máxima de 
carga do local (a articular com a DRA) e ponderar a existência de diferentes capacidades de 
carga conforme a época / estação. 

11 – Miradouro do 
Pico do Ferro 

Considerando o número crescente de visitantes e de afluência à zona das Furnas (lagoa e 
vila), verifica-se já um movimento significativo neste ponto turístico que apresenta uma 
capacidade de estacionamento bastante reduzida. A circulação nesta zona, apesar de 
ordenada de forma adequada, apresenta já vários problemas (pelo elevado número de 
viaturas que tentam aceder especificamente à zona do miradouro). 

Propostas: 

- Criação de zona de estacionamento para viaturas ligeiras de passageiros antes da zona do 
miradouro. 

- Deverá manter-se esta zona de miradouro o mais livre possível de estruturas fixas e 
móveis, mantendo apenas equipamentos / estruturas informativas sobre o local e 
paisagem natural envolvente. 

Constrangimentos potenciais 

1 – Pico da Vara 
(trilho) 

É um dos trilhos cuja afluência tem vido a crescer nos últimos anos. Apesar de não se 
verificarem já constrangimentos ou pressões muito significativas, são visíveis no trilho já 
sinais de danos e erosão causada pelo pisoteio e passagem de muitos visitantes 
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Carta de constrangimentos – recursos turísticos 

diariamente. Existem já zonas do trilho cuja passagem não é possível, sendo necessário 
encontrar trajetos alternativos que vão criando zonas de vegetação danificada e pisoteada 
cada vez maiores. 

Propostas:  

- Controlo dos acessos ao trilho para análise do número atual de utilizadores e 
determinação da capacidade de carga máxima (simultânea) (em articulação com a DRA) e 
ponderar a existência de diferentes capacidades de carga conforme a época / estação. 

Constrangimentos associados a serviços, equipamento, atividades, capacidade 

Alojamento Importa continuar a assegurar a qualificação de todas as tipologias de alojamento turístico 
(empreendimentos turísticos e alojamento local), de modo a que esta responda à 
expetativa e imagem do destino que é promovida. Será importante (pois a procura assim o 
demonstra) a criação de mais estabelecimentos da tipologia TER ou TH. 

Em determinados períodos do ano (em particular entre maio e setembro, a capacidade de 
alojamento turístico é ocupada quase na totalidade em toda a ilha. Existe atualmente mais 
procura do que oferta por empreendimentos turísticos de 4 e 5 estrelas. 

Serviços / 
equipamentos de 
apoio aos recursos 
turísticos 

Necessidade de articular os horários dos diferentes centros de interpretação, ambientais, 
museus, ecotecas, parques florestais e de ajustar adequadamente o funcionamento destes 
serviços à procura e critérios de oferta qualificada aos objetivos do serviço à população 
local e turistas (implementar horários de funcionamento de domingo a sábado (contínuo) 
no período de maio a setembro). 

Formação de 
recursos humanos 

É importante a aposta na formação qualificada e capacitação como estágios em diferentes 
contextos dos recursos humanos que estão a ser formados para atividades associadas ao 
sector do turismo e atendimento ao público em geral. 

Promoção / 
produtos / 
atividades 

Necessidade de instalação de sinalética de diversificação de atividades e recursos que se 
destaque não só para o visitante na ilha, mas também para quem ainda está a procurar o 
destino e a planear a viagem. Por exemplo, a sinalética clara dos PNI, bem como de destino 
Quality Coast, das áreas protegidas e monumentos naturais, e de algumas atividades, como 
por exemplo o canyoning. O TER deve ser um produto de atração primária na ilha. 

Reforçar a sinalética do PNI e GEOPARQUE Açores. 

 

Quadro 2.3.4 | Síntese Diagnóstico sector turístico da ilha de São Miguel – 2017 - 2018 

SÃO MIGUEL 

Área  96,9 km
2
 

População residente 5.653 

Proposta diversificação oferta de recursos: 

MATRIZ TERRITORIAL VOCACIONAL  

Vocação Primária 

Natureza soft: Passeios pedestres/Hiking 

Natureza ativo: Trekking (grandes rotas), 
Ciclismo, BTT, Downhill, Canyoning 

Natureza especialista: Geoturismo, 

- Reforçar a promoção do 
Geoturismo, Passeios pedestres e BTT 
e Downhill para os meses Março, 
Abril, Outubro e Novembro. 
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Birdwatching, Observação de Cetáceos 

Náutico ativo: Mergulho, Surf, 
bodyboard, windsurf 

Náutico passivo: Mergulho 

Náutico soft: Passeios de barco; Pesca 
turismo, canoagem/Kayaking, Iatismo  

Termalismo  

Religião 

Gastronomia e vinhos 

Congressos e incentivos 

- Reforçar os trilhos grande rota e 
trilhos circulares 
- Estruturar o produto turístico 
associado aos valores culturais e 
patrimoniais (materiais e imateriais) 

Vocação 
Complementar 

Vela, Eventos culturais (festivais 
temáticos), Passeios equestres, 
Parapente 
Sol&Mar 
Cruzeiros 
Pesca desportiva 
Valores patrimoniais 
Stand Up Paddle; Coastering 

- Reforçar a promoção dos eventos / 
manifestações culturais (festivais, 
roteiros associados à religião) e das 
rotas culturais para a época do 
Inverno IATA e para os meses Março, 
Abril, Outubro. 

Rotas e Roteiros  

- Roteiro das Fortificações (SMA-SMG-
TER-FAI) 
- Roteiro da Aviação (SMA-SMG-TER-FAI) 
- Roteiro dos Faróis (RAA) 

- Roteiro dos Moinhos Água e Vento 
(Do Grão à Farinha -  RAA) 
- Roteiro dos Miradouros 
- Roteiro do Espírito Santo 
- Roteiro da Faina Baleeira / da Baleia 
(RAA) 

 

Recursos turísticos 
naturais 

Constrangimentos:  
- Degradação de alguns trilhos (ex: Salto do Prego) resultante da utilização por 
muitos turistas. 
- Necessidade de implementar sistemas de gestão específicos para as atividades e 
usufrutos turísticos nas áreas de PNI (ex: Carta de Desporto de Natureza, planos de 
visitação…). 
- Necessidade de gerir determinados trilhos pedestres e de bicicleta, onde deveria 
ser condicionada a circulação automóvel, a determinados períodos do dia (ex: 
Cumeeiras – Sete Cidades). 
- Necessidade de ajustar os modelos de acessos e usufrutos aos locais identificados 
como de constrangimento atual e futuro. 
- Necessidade de revisão da regulamentação de algumas atividades marítimo 
turísticas, como a Observação de Cetáceos. 

Potencialidades: 
- Potencial total da Hidrópole das Furnas ainda por concretizar. Existem usufrutos de 
águas quentes, mas o produto termalismo ainda não está concretizado (serviços 
para além dos espaços de banhos: médicos, fisioterapeutas…). 
- Associados a estes recursos nas Furnas, existem outros na ilha com potencial: 
Mosteiros, Ribeira Grande. 
- Qualificação das zonas balneares (plataformas rochosas e extensões de areia) 
permite oferecer um produto /atividade complementar de elevada qualidade e 
usufruto por toda a ilha. 
- Necessidade de mais trilhos Grande Rota e trilhos Circulares (existe muita procura 
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turística na ilha para este tipo de trilhos), que podem ser compostos a partir da 
diversidade de trilhos municipais existentes nos diversos municípios (estes trilhos 
complementam a temática da natureza com elementos culturais e patrimoniais). 
- Existência de diversos planos municipais estratégicos de turismo. 
- Existência da marca registada: “Ribeira Grande – Capital do Surf” na qual se vai 
desenvolver uma estratégia e aposta forte. 

Recursos turísticos 
culturais 

Constrangimentos:  
- Necessidade de roteiros informativos do património cultural 
- Necessidade de desenvolver e implementar o “story telling”e associar as estórias, 
lendas e imaginário das ilhas. 
- Existem pouco equipamentos culturais. 
- Necessidade de um produto e informação estruturada relativamente ao 
património religioso da ilha. 

Potencialidades: 
- Importante qualificar o evento religioso âncora das Festas do Senhor Santo Cristo 
dos Milagres. 
- Promoção da Passagem de Ano e Carnaval de modo a atenuar a sazonalidade 
(crescimento verificado nos últimos 2 anos). 
- Existência de incentivos à realização de congressos e eventos científicos 
internacionais na ilha – estes eventos a nível mundial podem olhar para os Açores 
como um ponto de confluência para se reunirem. 
- Para além do turismo religioso, sugere-se que se crie o turismo “espiritual”, que 
poderá incluir outro tipo de produtos / atividades como o yoga. 
- Potencial para estruturar e promover o recurso dos jardins. 
- Potencial para promover o património baleeiro e os portos, portinhos e vigias 
fazem parte desse património que ainda foi possível conservar na ilha. 
- Realização de eventos de promoção da gastronomia da ilha, nos diversos 
municípios. 
- Potenciais recursos arqueológicos em prospeção no município de Vila Franca do 
Campo. 
- Existência de património militar com potencial para a constituição de um produto 
turístico inserido numa rota inter-ilhas. 
- Roteiros suportados na essência da respetiva museologia da ilha. 
- Roteiro do Património Cultural Subaquático dos Açores. 

Alojamento turístico Existente a 30/06/2018: Tipologia Hotel + TER TH + AL   n.º unidades: 47+84+989  
 n.º camas: 6367+558+5189 

Visão: 
- Potenciar TER e TH e abrigos de natureza (resultantes de pré-existências) 

Serviços / 
equipamentos de 
apoio aos recursos 
turísticos 

Visão: Articulação de horários entre equipamentos de apoio aos recursos turísticos 
naturais e culturais. 
- Existência de um protocolo da CM Ponta Delgada com a Câmara de Comércio e 
Indústria de Ponta Delgada (CCIPD) para a realização de formação qualificada na 
área turística. 

Recursos humanos - Necessidade de formação de recursos humanos para restauração e hotelaria. 
- Necessidade de formação de operadores marítimo turísticos, de um modo geral e 
em particular formação dirigida aos pescadores e armadores, com interesse na 
atividade da Pesca-Turismo. 

Restauração Visão: Melhorar a qualidade do serviço, gastronomia e espaços (em particular nos 
concelhos do Nordeste e Povoação) 

Transportes Mobilidade terrestre: Necessidade de melhorar o serviço de transporte público de 
passageiros 

Mobilidade marítima: Criação de ligação de transporte marítimo de passageiros com 
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SMG com maior frequência, o que daria resposta à procura natural do visitante de 
SMG conhecer mais uma ilha, numa estadia curta – Pacote SMG – SMA. A 
programação das operações marítimas necessita de ser apresentada com maior 
antecedência para permitir assegurar a programação aos operadores turísticos. 

Mobilidade aérea: --- 

 

 

2.3.3. Terceira  

Quadro 2.3.5 | Síntese constrangimentos associados a recursos e usos turísticos da ilha Terceira 2017-2018 

Carta de constrangimentos – recursos turísticos 

 

Recurso turístico Observações 

Constrangimentos atuais 

1 – Algar do Carvão Elevado número de visitantes em simultâneo em determinados períodos do dia, 
com sinais de constrangimentos também no estacionamento. 

Esta situação está a provocar tempos de espera longos para iniciar as visitas e uma 
grande quantidade de pessoas em simultâneo provoca perturbações e diminui a 
qualidade da visita e da experiência. 

Propostas: 

- Alargar o horário de visitas estabelecendo uma capacidade de carga máxima 
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simultânea, sendo necessária a reserva (no local ou online) da hora de visita. 

- A definição da capacidade de carga máxima simultânea deve ser articulada com o 
GEOPARQUE Açores, no âmbito do projeto TURGEO e ponderar a existência de 
diferentes capacidades de carga conforme a época / estação. 

- Criação de zona (o mais natural possível) de estacionamento em função da 
capacidade de carga definida.  

- Proibição da circulação de todos os tipos de veículos motorizados (nomeadamente 
moto4) em todas as zonas de acesso já restrito a veículos ligeiros de passageiros. 

2 – Furnas do Enxofre Elevado número de visitantes em simultâneo em determinados períodos do dia, 
com sinais de uso indevido de zonas fora do passadiço e pisoteio de áreas com 
vegetação outros recursos hidrominerais. 

Propostas:  

- Controlo dos acessos, com delimitação de capacidade de carga máxima 
instantânea (articulada com o GEOPARQUE Açores, no âmbito do projeto TURGEO) 
e vigilância do local e ponderar a existência de diferentes capacidades de carga 
conforme a época / estação. 

3 – Mistérios Negros 
(trilho) 

Situações de alguma carga no trilho, com pisoteio de áreas à beira do trilho, com 
danos na vegetação envolvente. Considerando a sensibilidade e importância dos 
ecossistemas envolventes será necessário implementar algumas medidas de gestão 
que evitem o aumento dos atuais constrangimentos e antecipem a degradação do 
trilho e da qualidade ecológica e paisagística do trajeto e área envolvente. 

Propostas: 

- Controlo dos acessos ao trilho para análise do número atual de utilizadores e 
determinação da capacidade de carga máxima (simultânea) (em articulação com a 
DRA) e ponderar a existência de diferentes capacidades de carga conforme a época 
/ estação. 

4 – Monte Brasil Situação de constrangimento associada à circulação e acesso de autocarros de 
grandes dimensões que colocam em causa a segurança das pessoas que 
transportam, necessidade de requalificar os espaços e gestão de exteriores em 
conformidade com o valor do património ali existente. 

Proposta: 

- Condicionar o acesso de veículos de transporte coletivo de passageiros a zonas 
apenas de maiores dimensões, bem como o acesso geral de viaturas. 

- Recuperação ambiental do Monte Brasil, por exemplo com a criação de um parque 
de arborismo que permita o usufruto para lazer. 

Constrangimentos potenciais 

1 – Banco D. João de 
Castro 

Este é um importante local de mergulho da RAA que pode, de futuro, perder a sua 
qualidade por perda de biodiversidade, como resultado de exploração indevida de 
recursos naquela zona (pesca).  

Constrangimentos associados a serviços, equipamentos, atividades, capacidade 

Alojamento Importa continuar a assegurar a qualificação de todas as tipologias de alojamento 
turístico (empreendimentos turísticos e alojamento local), de modo a que esta 
responda à expetativa e imagem do destino que é promovida. Será importante 
(pois a procura assim o demonstra) a criação de mais estabelecimentos da tipologia 
TER ou TH, em particular tendo em consideração a matriz e riqueza da ilha quer ao 
nível do edificado em zonas rurais, quer mesmo em solo urbano, com os solares e 
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palacetes existentes. 

Existe atualmente mais procura do que oferta por empreendimentos turísticos de 4 
e 5 estrelas. 

Serviços / equipamentos 
de apoio aos recursos 
turísticos 

Necessidade de articular os horários dos diferentes centros de interpretação, 
ambientais, museus, ecotecas, parques florestais e de ajustar adequadamente o 
funcionamento destes serviços à procura e critérios de oferta qualificada aos 
objetivos do serviço à população local e turistas (implementar horários de 
funcionamento de domingo a sábado (contínuo) no período de maio a setembro). 

Formação de recursos 
humanos 

É importante a aposta na formação qualificada e capacitação come estágios em 
diferentes contextos dos recursos humanos que estão a ser formados para 
atividades associadas ao sector do turismo e atendimento ao público em geral. 

Promoção / produtos / 
atividades 

Necessidade de instalação de sinalética de diversificação de atividades e recursos 
que se destaque não só para o visitante na ilha, mas também para quem ainda está 
a procurar o destino e a planear a viagem. Por exemplo, a sinalética dos PNI, de 
Quality Coast, das áreas protegidas e monumentos naturais, entre outros. O TER 
deve ser um produto de atração primária na ilha. Considera-se fundamental nesta 
ilha reforçar e investir na promoção e qualificação dos recursos turísticos culturais 
existentes e potenciar outros, dada a riqueza da ilha. 

Necessidade de reforçar a promoção do produto associado à classificação de Cidade 
Património Mundial da Humanidade (UNESCO). 

Reforçar a sinalética do PNI e GEOPARQUE Açores. 

 

Quadro 2.3.6 | Síntese Diagnóstico sector turístico da ilha Terceira – 2017-2018 

TERCEIRA 

Área  400,2 km
2
 

População residente 55.355 

Proposta diversificação oferta de recursos: 

MATRIZ TERRITORIAL VOCACIONAL  

Vocação Primária 

Touring Cultural – Valores 
patrimoniais - e Paisagístico – 
UNESCO (Cidade Património 
Mundial);  

Natureza Soft: Passeios a pé/Hiking, 
Natureza Especialista: Trekking, 
Geoturismo, Observação de 
Cetáceos; Birdwatching  

Náutico ativo: Iatismo, Vela, 
Kayaking/Canoagem 

Náutico passivo: Mergulho 

Náutico soft: Pesca turismo, Surf, 
Windsurf 

- Reforçar a promoção de Passeios 
pedestres e Trekking para os meses Março, 
Abril, Outubro e Novembro. 
- Criar trilhos Grande Rota e trilhos 
costeiros 
- Reforço na estruturação do produto / 
recurso turístico cultural nas suas diversas 
dimensões. 
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Gastronomia e vinhos, Religião, 

Manifestações culturais/Eventos 
(retiros)/Entretenimento 

Vocação 
Complementar 

Passeios de barco, Pesca 
desportiva, Coastering, 
Ciclismo, BTT, Sol&Mar, Cruzeiros 

- Reforçar a promoção dos eventos 
culturais (festivais, roteiros associados à 
religião) e das rotas culturais para a época 
do Inverno IATA e para os meses Março, 
Abril, Outubro, e complementar a oferta 
de produtos culturais na dinâmica do 
triângulo. 

Rotas e Roteiros  

- Roteiro das Fortificações (SMA-
SMG-TER-FAI) 
- Roteiro da Aviação (SMA-SMG-
TER-FAI) 
- Roteiro da Vinha e do Vinho ( TER-
GRA-PIC) 
- Roteiro UNESCO 

- Roteiro dos Faróis (RAA) 
- Roteiro dos Moinhos Água e Vento (do 
grão à farinha - Roteiro RAA) 
- Roteiro dos Miradouros 
- Roteiro do Espírito Santo 
- Roteiro da Faina Baleira / da Baleia  

 

Recursos turísticos 
naturais 

Constrangimentos:  
- Necessidade de homologação de mais trilhos, especialmente Grande Rota e de 
BTT. 
- Necessidade da gestão de acesso ao trilho dos Mistérios Negros e Furnas do 
Enxofre. 
- Necessidade de maior fiscalização e melhor gestão das áreas marinhas protegidas. 
- Necessidade de revisão da regulamentação das atividades de observação de 
cetáceos. 

Potencialidades: 
- Candidatura a Sítios RAMSAR de 2 paús na Praia da Vitória que se constituem 
como um importante recurso para a observação de aves. 
- Potenciar a observação de aves como um dos produtos âncora. 
- Potenciar a realização de atividades náuticas na baía da Praia da Vitória. 
- Procura por atividades de canyoning na zona da Agualva. 
- Potencial da zona costeira para a criação de trilhos costeiros (ex: Quatro Ribeiras, 
Lajes, Serreta). 
- Criação de zonas protegidas nas Quatro Ribeiras para a realização de mergulho. 
- Potencial aproveitamento para banhos quentes das nascentes no Posto Santo. 
- Potencial recurso turístico – visitação da gruta do Balcões (túnel Lávico de 
aproximadamente 4km). 
- Potencial da Mata da Matela como recurso de vegetação nativa a ser visitado. 

Recursos turísticos 
culturais 

Constrangimentos:  
- Lacuna na existência de um roteiro / produto turístico estruturado no concelho da 
Praia da Vitória que permita “contar a história” do seu território e cultura. 
- Necessidade de gerir os acessos e modelo de visitação ao Monte Brasil e Forte de 
São João Baptista e as questões de segurança de circulação. 
- Falta ainda o “story telling” na estruturação do produto / recurso cultural.  
- Necessidade de criação de espaços interpretativos do Carnaval e dos Impérios do 
Espírito Santo. 
- Necessidade de estruturas de apoio ao mergulho no Parque Arqueológico 
Subaquático de Angra do Heroísmo. 

Potencialidades: 
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- Património Cultural e Religioso (e eventos) associados ao Espírito Santo. 
- Criação do Museu de Arte Sacra será um importante recurso turístico. 
- Complementar o recurso turístico vinho / vinha dos Biscoitos à criação de um 
produto similar em Porto Martins. 
- Potencial do património militar (fortificações) está a crescer, desde as diferentes 
estruturas existentes ao longo da costa (Monte Brasil, Forte de Santa Catarina, etc.), 
até ao centro interpretativo para a temática do património militar que está a ser 
criado na Serra do Cume. 
- Cidade Património da UNESCO – Angra do Heroísmo – deve ser um produto âncora 
do turismo na ilha e esta oferta deve ser complementada com a gastronomia, o 
vinho, roteiros culturais, entre outros. 
- Potencial dos jardins históricos como recurso turístico estruturado. 
- O parque arqueológico subaquático / roteiro do Património Cultural Subaquático 
dos Açores, constitui-se como um produto diferenciador, que pode ser 
complementado com recursos deste tipo noutras ilhas (ex: Flores). 
- Gastronomia. 
- Potencial para promoção de turismo de “team building” e de congressos (o que 
permite atenuar a sazonalidade na época baixa). 
- Potencial do acervo arquitetónico e histórico completo da cidade de Angra do 
Heroísmo (atualmente são visitados apenas uma quantidade diminuta dos recursos 
a este nível – ex: incluir o bairro do Pisão, rota das especiarias,…). 
- Pesca Turismo. 
- Roteiros suportados na essência da respetiva museologia da ilha. 

Alojamento turístico Existente a 30/06/2018: Tipologia Hotel + TER TH + AL   n.º unidades: 20+16+293  
 n.º camas: 1769+152+1612 

Visão: 
- Potenciar TER e TH e abrigos de natureza (resultantes de pré-existências) 

Serviços / 
equipamentos de 
apoio aos recursos 
turísticos 

Visão: Articulação de horários entre equipamentos de apoio aos recursos turísticos 
naturais e culturais. 
- Foram criados alguns produtos / aplicações com o intuito de dar a conhecer a 
cidade de Angra enquanto se faz desporto (Angrarunning, Angra A Pé, ETC.). 
- Necessidade de fiscalização da qualidade dos serviços prestados pelos operadores 
turísticos. 

Recursos humanos - Necessidade significativa de formação de recursos humanos para restauração e 
hotelaria. 
- Necessidade de formação de operadores marítimo turísticos, de um modo geral e 
em particular formação dirigida aos pescadores e armadores, com interesse na 
atividade da Pesca-Turismo. 

Restauração Visão: Melhorar a qualidade do serviço, gastronomia e espaços 

Transportes Mobilidade terrestre: Necessidade de melhorar o serviço de transporte público de 
passageiros 

Mobilidade marítima: --- 

Mobilidade aérea: --- 

 

 

 

 



                         

 

146 
 

  

POTRAA. RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública  

 

 

2.3.4. Graciosa 

Quadro 2.3.7 | Síntese constrangimentos associados a recursos e usos turísticos da ilha Graciosa 2017-2018 

Carta de constrangimentos – recursos turísticos 

 

Recurso turístico Observações 

Constrangimentos atuais 

1 – Ilhéu da Praia Apesar do acesso ao ilhéu estar condicionado pelo regime jurídico do PNI Graciosa, 
ocorrem situações pontuais de acessos não permitidos. A procura tem aumentado, 
e mesmo com os atuais visitantes com acesso autorizado e condicionado e 
acompanhados por pessoal do PNI começam a surgir alguns constrangimentos nos 
circuitos e pisoteio de algumas áreas e perturbação de algumas espécies. 

Esta situação deve ser prontamente gerida, uma vez que para além das espécies de 
flora endémicas e nativas existe uma espécie de aves endémica (Painho-de-
Monteiro (Oceanodroma monteiroi) cujo principal habitat é o ilhéu. 

Propostas: 

- Criação de regulamento específico de acesso, à semelhança de outros ilhéus e 
áreas protegidas (Montanha do Pico, Caldeira do Faial, etc.). 

- Delimitação de trilhos de visitação e determinação da capacidade de carga 
máxima diária e simultânea, em articulação com a DRA e ponderar a existência de 
diferentes capacidades de carga conforme a época / estação. 

Constrangimentos associados a serviços, equipamento, atividades, capacidade 

Restauração Necessidade de maior diversidade e qualidade.  
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Alojamento Importa continuar a assegurar a qualificação de todas as tipologias de alojamento 
turístico (empreendimentos turísticos e alojamento local), de modo a que esta 
responda à expetativa e imagem do destino que é promovida. Será importante 
(pois a procura assim o demonstra) a criação de mais estabelecimentos da tipologia 
TER ou TH. 

Serviços / equipamentos 
de apoio aos recursos 
turísticos 

Necessidade de articular os horários dos diferentes centros de interpretação, 
ambientais, museus, ecotecas, parques florestais e de ajustar adequadamente o 
funcionamento destes serviços à procura e critérios de oferta qualificada aos 
objetivos do serviço à população local e turistas (implementar horários de 
funcionamento de domingo a sábado (contínuo) no período de maio a setembro). 

Formação de recursos 
humanos 

É importante a aposta na formação qualificada e capacitação come estágios em 
diferentes contextos dos recursos humanos que estão a ser formados para 
atividades associadas ao sector do turismo e atendimento ao público em geral. 

Promoção / produtos / 
atividades 

Necessidade de promover o destino com produtos diferenciadores ou integrados 
em rotas / circuitos, diversificando os produtos para o visitante que está na ilha 
(aumentar o n.º médio de noites) e divulgação e sinalética que se destaque não só 
para o visitante na ilha, mas também para quem ainda está a procurar o destino e a 
planear a viagem. 

O TER deve ser um produto de atração primária na ilha. 

Reforçar a sinalética do PNI e GEOPARQUE Açores. 

Reforçar a imagem de Reserva da Biosfera. 

Reforçar a qualidade das empresas de animação turística. 

 

Quadro 2.3.8 | Síntese Diagnóstico sector turístico da ilha Graciosa – 2017-2018 

GRACIOSA 

Área  60,6 km
2
 

População residente 4.301 

Proposta diversificação oferta de recursos: 

MATRIZ TERRITORIAL VOCACIONAL  

Vocação Primária 

Náutico Passivo: Mergulho 
Natureza Especialista: Geoturismo, 
Birdwatching 
Natureza soft: Passeios Pedestres / 
Hiking 
Manifestações Culturais, Valores 
patrimonais e Eventos: Roteiro da 
Água e eventos temáticos 
Saúde e Bem-estar - Termalismo 

- Reforçar a promoção e diversificação da 
oferta associada ao mergulho e criação de 
trilhos. 
- A diferenciação da ilha como retiro 
temático associado a domínios culturais, 
com o património arquitetónico e artístico 
(musical) da sua história  
 

Vocação 
Complementar 

Passeios de barco, Iatismo, Vinho, 
Sol & Mar, Religião, Pesca-Turismo 

- Reforçar a promoção dos eventos 
culturais (festivais, roteiros associados à 
religião) e dos roteiros culturais para a 
época do Inverno IATA e para os meses 
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Março, Abril, Outubro. 
- Necessidade de dinamizar a recuperação 
das curraletas e a produção de vinho. 

Rotas e Roteiros  

- Roteiro UNESCO – Reserva da 
Biosfera 
- Roteiro Termalismo 
- Roteiro da Água 
- Roteiro da Vinha e do Vinho (TER-
GRA-PIC) 
- Roteiro dos Faróis (RAA) 

- Roteiro dos Moinhos Água e Vento (do 
grão à farinha - Roteiro RAA) 
- Roteiro dos Miradouros 
- Roteiro do Espírito Santo 
- Roteiro da Faina Baleira / da Baleia 

 

Recursos turísticos 
naturais 

Constrangimentos:  
- Assegurar a implementação efetiva do recentemente aprovado regulamento de acesso à 
área terrestre da Reserva Natural do Ilhéu da Praia e consequente salvaguarda a proteção 
dos valores naturais existentes. 

Potencialidades: 
- Potencial para melhorar a oferta e produtos associados aos trilhos grande rota e 
recuperação de trilhos como a Casa da Bela Vista e o trilho Calheta - Porto. 
- Potencial muito significativo ao nível do mergulho amador por lazer e associado a 
outras atividades subaquáticas, como a fotografia subaquática. 
- Potencial do termalismo no Carapacho ainda subaproveitado. 
- Painho de Monteiro (ilhéu da Praia) e outras espécies (raridades) – Observação de 
Aves 
- Reserva da Biosfera 

Recursos turísticos 
culturais 

Constrangimentos: -- 
 

Potencialidades: 
- Identidade e acolhimento da população graciosense. 
- Enquadramento histórico socioeconómico da ilha como o “celeiro dos Açores” 
- Recuperação das antigas curraletas dispersas pela ilha toda. 
- Maior potencial para o aproveitamento do Burro da Graciosa articulado com 
outros produtos / recursos, como a recuperação dos caminhos antigos (canadas) da 
ilha, que serviam para percorrer toda a ilha a pé. 
- A produção da meloa da Graciosa começa a ganhar expressão e deve ser assumida 
junto dos serviços e agentes locais. 
- Potenciar a divulgação dos elementos e rota da Arquitetura da Água (Caldeirinha, 
as Fontes, ….), articulado com outros recursos, para percorrer, como as antigas 
canadas, o Burro, entre outros (associado às rotas dos moinhos e as casas da 
lavadeiras). 
- Divulgação dos recursos / elementos associados aos padrões quinhentistas e do 
património arquitectónico característico de Santa Cruz da Graciosa (o  alojamento 
em TH seria uma aposta estratégica na recuperação e valorização desse 
património). 
- Reserva da Biosfera 
- Promoção de eventos fora de época alta (eventos de formação conjunta / 
empresarial; eventos de turismo criativo (“Art Island) - retiros musicais, roteiros 
geoculturais, retiros literários, etc), pequenos congressos. 
- Turismo associado à vivência da identidade e matriz da ilha (contacto muito 
próximo com a população). 
- Recuperar os valores patrimoniais associado à Baleia. 
- Museu é um importante recurso turístico na ilha que serve de porta de entrada e 
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informação para as restantes atividades e recursos. 
- Pesca-Turismo. 
- Roteiros suportados na essência da respetiva museologia da ilha. 
- Roteiro do Património Cultural Subaquático dos Açores. 

Alojamento turístico Existente a 30/06/2018: Tipologia Hotel + TER TH + AL   n.º unidades: 3+11+12   
n.º camas: 179+80+46  

Visão: 
- Potenciar TER e TH e abrigos de natureza (resultantes de pré-existências) 

Serviços / 
equipamentos de 
apoio aos recursos 
turísticos 

Visão: Articulação de horários entre equipamentos de apoio aos recursos turísticos 
naturais e culturais. 
- Serviços Ambientais: O abastecimento de água poderá ser um problema com o 
aumento da afluência turística à GRA, considerando os constrangimentos já 
atualmente existentes ao nível do abastecimento de água nesta ilha e as questões 
associadas ao estado das massas de água subterrâneas (salinização). Um aumento 
de necessidades significativo pode colocar em causa, se se mantiver o atual sistema 
de gestão de disponibilidades.  
- Necessidade significativa de diversificação da oferta associada ao mergulho e às 
atividades de animação turística terrestres (guias, etc.). 
- Necessidade de criar serviços e produtos e informação turística estruturada. 
- criação de condições para a operação de embarcações de recreio que permitam m 
fluxo entre marinas no grupo Central. 

Recursos humanos - Necessidade significativa de formação de recursos humanos para restauração e 
hotelaria. 
- Necessidade de formação de operadores marítimo turísticos, de um modo geral e 
em particular formação dirigida aos pescadores e armadores, com interesse na 
atividade da Pesca-Turismo. 

Restauração Visão: Melhorar significativamente a qualidade e quantidade do serviço, 
gastronomia e espaços 

Transportes Mobilidade terrestre: Necessidade de melhorar o serviço de transporte público de 
passageiros 

Mobilidade marítima: --- 

Mobilidade aérea: --- 
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2.3.5. São Jorge 

Quadro 2.3.9 | Síntese constrangimentos associados a recursos e usos turísticos da ilha de São Jorge 2017-2018 

Carta de constrangimentos – recursos turísticos 

 

Recurso turístico Observações 

Constrangimentos potenciais 

1 – Fajã dos Cubres Com a recente projeção e divulgação da Fajã dos Cubres no âmbito da eleição 
nas Sete Maravilhas de Portugal como Aldeia de Mar, perspetiva-se um 
aumento da procura por este local. Sendo também parte integrante da Reserva 
da Biosfera das Fajãs de São Jorge, importa salvaguardar as suas especificidades 
e qualidade ambiental e da qualidade de vida dos próprios moradores.  

Proposta: 

- Ponderar a integração de critérios para o licenciamento de empreendimentos 
turísticos e de alojamento local que salvaguardem a qualidade ambiental, cénica 
e social da fajã, introduzindo fatores de ponderação de equilíbrio e 
sustentabilidade entre a existência de habitação própria e alojamento turístico e 
de incentivo a tipologias de TER. 

2 – Ponta dos Rosais Potenciais constrangimentos futuros relacionados com o aumento de tráfego na 
única via de acesso (estrada com uma só via e sem saída). Recurso com muita 
procura na ilha. Existência de riscos geológicos e da estrutura do farol. 



  

 
 151 

POTRAA . RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública 

Proposta:  

- Local de estacionamento de viaturas mais distante da zona do miradouro e 
farol e acesso exclusivamente pedonal para visitantes. 

- Ponderar a recuperação do farol, para melhoria das condições de segurança e 
visitação no local. 

Constrangimentos associados a serviços, equipamento, atividades, capacidade 

Restauração Necessidade de maior diversidade e qualidade  

Alojamento Importa continuar a assegurar a qualificação de todas as tipologias de 
alojamento turístico (empreendimentos turísticos e alojamento local), de modo 
a que esta responda à expetativa e imagem do destino que é promovida. Será 
importante (pois a procura assim o demonstra) a criação de mais 
estabelecimentos da tipologia TER ou TH. 

Serviços / equipamentos de 
apoio aos recursos 
turísticos 

Necessidade de articular os horários dos diferentes centros de interpretação, 
ambientais, museus, ecotecas, parques florestais e de ajustar adequadamente o 
funcionamento destes serviços à procura e critérios de oferta qualificada aos 
objetivos do serviço à população local e turistas (implementar horários de 
funcionamento de domingo a sábado (contínuo) no período de maio a 
setembro). 

Formação de recursos 
humanos 

É importante a aposta na formação qualificada e capacitação come estágios em 
diferentes contextos dos recursos humanos que estão a ser formados para 
atividades associadas ao sector do turismo e atendimento ao público em geral. 

Promoção / produtos / 
atividades 

Necessidade de promover o destino com produtos diferenciadores ou 
integrados em rotas / circuitos, diversificando os produtos para o visitante que 
está na ilha (aumentar o n.º médio de noites) e divulgação e sinalética que se 
destaque não só para o visitante na ilha, mas também para quem ainda está a 
procurar o destino e a planear a viagem. 

O TER deve ser um produto de atração primária na ilha. 

Reforçar a sinalética do PNI e GEOPARQUE Açores. 

Reforçar o produto e sinalética canyoning. 

Reforçar a imagem de Reserva da Biosfera. 

 

Quadro 2.3.10 | Síntese Diagnóstico sector turístico da ilha de São Jorge – 2017-2018 

SÃO JORGE 

Área  243,6 km
2
 

População residente 8.491 

Proposta diversificação oferta de recursos: 

MATRIZ TERRITORIAL VOCACIONAL  

Vocação Primária 

Natureza Soft: Passeios a pé/Hiking 
Natureza ativo: Canyoning; Trekking 
Natureza Especialista: Geoturismo 
Náutico ativo: Pesca desportiva, 

- Importante consolidar trilhos Grande 
Rota. 
- Reforçar a promoção do Geoturismo e 
hiking e trekking para os meses Março, 
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surf e bodyboard 
Gastronomia (queijo, café, 
ameijoas) 
Valores patrimoniais (arte sacra); 
Religião 

Abril, Setembro e Outubro. 
- Promover SJO+PIC no pacote integrado 
de Reservas da Biosfera. 
- Promoção das ilhas do Triângulo como 
produtos e experiências complementares 
- Recursos geoturísticos potenciais 
(cavidades vulcânicas – Algar do Montoso, 
Gruta da Beira, Furna do Poio) 
- Necessidade de estruturar as 
manifestações culturais e valores 
patrimoniais, em particular a Arte Sacra 

Vocação 
Complementar 

Mergulho, Passeios de barco, 
Iatismo, Vela, Ciclismo, BTT, 
Downhill, Canoagem / Kayaking; 
Stand Up Paddle; Observação de 
Cetáceos; Pesca-Turismo 

- Reforçar a promoção dos eventos/ 
manifestações culturais (festivais, roteiros 
associados à religião) e dos roteiros 
culturais para a época do Inverno IATA e 
para os meses Março, Abril, Outubro, e 
complementar a oferta de produtos 
culturais na dinâmica do triângulo. 

Rotas e Roteiros  

- Roteiro UNESCO – Reserva da 
Biosfera 
- Roteiro dos Faróis (RAA) 
- Roteiro da Faina Baleeira / da 
Baleia (RAA) 
- Roteiro do Queijo (SJO-PIC-FAI) 

- Roteiro dos Moinhos Água e Vento (do 
grão à farinha - Roteiro RAA) 
- Roteiro dos Miradouros 
- Roteiro do Espírito Santo (RAA) 

 

Recursos turísticos 
naturais 

Constrangimentos:  
- Necessidade de melhorias na gestão da conservação dos trilhos pedestres. 
- Necessidade de diversificação e quantidade na oferta das atividades e operadores 
marítimo-turísticos. 
- Necessidade de revisão da regulamentação de algumas atividades marítimo 
turísticas, como a Observação de Cetáceos. 

Potencialidades: 
- Elevado potencial para novos recursos geoturísticos associados a cavidades 
vulcânicas, que se constituem na região como diferenciadores relativamente às 
outras ilhas (tipologia, morfologia, recursos necessário para o acesso. 
- Canyoning é um dos principais produtos de turismo de natureza que diferencia a 
ilha, conjuntamente com as Flores, e com potencial para fidelizar os praticantes e 
eventos a nível nacional. 
- Reserva da Biosfera. 

Recursos turísticos 
culturais 

Constrangimentos:  
- Necessidade de mais informação e produto estruturado associado aos recursos 
culturais e patrimoniais 
 

Potencialidades: 
- O produto / atividade Pesca-turismo e observação de cetáceos tem também 
potencial e recursos para ser desenvolvido em SJO 
- Construção de novo museu na Calheta 
- Recuperação de património identitário da ilha para alojamento turístico do tipo 
TER e TH. 
- Reserva da Biosfera. 
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- Queijo de São Jorge, café da Fajã dos Vimes e amêijoas da Fajã de Santo Cristo. 
- Criação de um roteiro do queijo integrado com o Pico e Faial. 
- Roteiros suportados na essência da respetiva museologia da ilha. 
- Roteiro do Património Cultural Subaquático dos Açores. 

Alojamento turístico Existente a 30/06/2018: Tipologia Hotel + TER TH + AL   n.º unidades: 5+4+85   
n.º camas: 348+50+502  

Visão: 
- Potenciar TER e TH e abrigos de natureza (resultantes de pré-existências) 

Serviços / 
equipamentos de 
apoio aos recursos 
turísticos 

Visão: Articulação de horários entre equipamentos de apoio aos recursos turísticos 
naturais e culturais. 
- Necessidade de pontos de informação turística mais ajustados às necessidades do 
território (ex: grande dispersão). 
- Necessidade de maior diversificação na tipologia de atividades e operadores. 

Recursos humanos - Necessidade significativa de formação de recursos humanos para restauração e 
hotelaria. 
- Necessidade de formação de operadores marítimo turísticos, de um modo geral e 
em particular formação dirigida aos pescadores e armadores, com interesse na 
atividade da Pesca-Turismo. 

Restauração Visão: Melhorar a qualidade e quantidade do serviço, gastronomia e espaços 

Transportes Mobilidade terrestre: Necessidade de melhorar o serviço de transporte público de 
passageiros e a devida articulação com os transportes marítimos de passageiros. 

Mobilidade marítima: Necessidade de maior articulação com a mobilidade aérea e 
com horários quer permitam uma distribuição e fluxo mais natural nas ilhas do 
triângulo, e articular um sistema de transporte no triângulo com maior fluxo entre 
SJO e PIC. É importante que a diferença de frequências de ligações no Inverno não 
seja por si um constrangimento e vinque a sazonalidade ao dificultar o acesso à ilha. 

Mobilidade aérea: Necessidade de reajustar frequências durante os meses de junho, 
julho, agosto ou articular com outros meios e dinâmicas inter-ilhas de forma a 
permitir servir melhor o destino. 
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2.3.6. Pico 

Quadro 2.3.11 | Síntese constrangimentos associados a recursos e usos turísticos da ilha do Pico 2017-2018 

Carta de constrangimentos – recursos turísticos 

 

Recurso turístico Observações 

Constrangimentos atuais 

1 – Montanha do Pico (Piquinho) É uma Reserva Natural, classificada desde 1972, e tem um regulamento de 
acesso com limitação da capacidade de carga máxima implementada (160 
visitantes em simultâneo (+-25%) e no acesso ao Piquinho é de 30 
visitantes, em simultâneo, por um período máximo de 30min), sistema de 
monitorização e de segurança dos visitantes e são aplicadas taxas de 
subida. Contudo, nos últimos anos, e em particular desde 2016, tem sido 
cada vez mais frequentes as situações em que se atinge a carga máxima do 
trilho, e há necessidade de fechar a subida. Só até 1 de setembro de 2017 
já tinham sido ultrapassadas as subidas de todo o ano de 2016 (12.317). 
Em alguns dias foi necessário excecionalmente autorizar a subida acima da 
capacidade de carga máxima simultânea. 

Todavia, os principais problemas começam a surgir no Piquinho, que é uma 
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estrutura geologicamente muito sensível. Verifica-se já a ocorrência de 
zonas bastante erodidas pela passagem de visitantes, em particular por 
zonas fora do trilho. 

Este constrangimento foi detetado à data dos trabalhos de caracterização 
e diagnóstico do POTRAA, no entanto, foi entretanto publicada nova 
legislação que regulamento o acesso e permanência na Montanha do Pico, 
nomeadamente Portaria n.º 52/2018, de 23 de maio de 2018, com o 
objetivo de dar resposta aos constrangimentos acima identificados, tendo 
igualmente definido capacidades de carga simultâneas diárias, bem como 
acesso diferenciado ao Piquinho.  

Constrangimentos associados a serviços, equipamento, atividades, capacidade 

Restauração Necessidade de maior diversidade e qualidade.  

Alojamento Importa continuar a assegurar a qualificação de todas as tipologias de 
alojamento turístico (empreendimentos turísticos e alojamento local), de 
modo a que esta responda à expetativa e imagem do destino que é 
promovida. Será importante (pois a procura assim o demonstra) a criação 
de mais estabelecimentos da tipologia TER ou TH. 

Em determinados períodos do ano (em particular entre junho e agosto, a 
capacidade de alojamento turístico é esgotada na ilha. 

Existe atualmente mais procura do que oferta de empreendimentos 
turísticos de 4 e 5 estrelas 

Serviços / equipamentos de 
apoio aos recursos turísticos 

Necessidade de articular os horários dos diferentes centros de 
interpretação, ambientais, museus, ecotecas, parques florestais e de 
ajustar adequadamente o funcionamento destes serviços à procura e 
critérios de oferta qualificada aos objetivos do serviço à população local e 
turistas (implementar horários de funcionamento de domingo a sábado 
(contínuo) no período de maio a setembro). 

Formação de recursos humanos É importante a aposta na formação qualificada e capacitação come 
estágios em diferentes contextos dos recursos humanos que estão a ser 
formados para atividades associadas ao sector do turismo e atendimento 
ao público em geral. 

Promoção / produtos / 
atividades 

Necessidade de promover o destino com produtos diferenciadores ou 
integrados em rotas / circuitos, diversificando os produtos para o visitante 
que está na ilha (aumentar o n.º médio de noites) e divulgação e sinalética 
que se destaque não só para o visitante na ilha, mas também para quem 
ainda está a procurar o destino e a planear a viagem. 

O TER deve ser um produto de atração primária na ilha. 

Reforçar a sinalética do PNI e GEOPARQUE Açores. 

 

Quadro 2.3.12 | Síntese Diagnóstico sector turístico da ilha do Pico – 2017-2018 

PICO 

Área  444,8 km
2
 

População residente 13.834 
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PICO 

Proposta diversificação oferta de recursos: 

MATRIZ TERRITORIAL VOCACIONAL  

Vocação Primária 

Natureza Soft: Passeios a pé/Hiking, 
Natureza Especialista: Trekking, 
Geoturismo, Observação de 
Cetáceos;   
Náutico ativo: Pesca desportiva, 
Iatismo, Vela, Kayaking/Canoagem 
Náutico passivo: Mergulho 
Náutico soft: Pesca turismo, 
Passeios de barco  
Touring Cultural – Valores 
patrimoniais e manifestações 
culturais - e Paisagístico – UNESCO 
(Património Paisagem Vinhateira); 
Baleia 

- Reforçar a promoção de Passeios 
pedestres e Trekking para os meses Março, 
Abril, Outubro e Novembro. 
- Criar trilhos Grande Rota 
- Reforçar a promoção do Geoturismo e 
hiking e trekking para os meses Março, 
Abril, Setembro e Outubro. 
- Promover SJO+PIC no pacote integrado 
de Reservas da Biosfera. 
- Promoção das ilhas do Triângulo como 
produtos e experiências complementares 
 
 

Vocação 
Complementar 

Ciclismo, BTT, Gastronomia e 
Vinhos, Religião, Sol&Mar, 
Manifestações culturais/Eventos 
(retiros)/Entretenimento 
Passeios equestres 

- Reforçar a promoção dos eventos / 
manifestações culturais (festivais, roteiros 
associados à religião) e dos roteiros 
culturais para a época do Inverno IATA e 
para os meses Março, Abril, Outubro, e 
complementar a oferta de produtos 
culturais na dinâmica do triângulo. 

Rotas e Roteiros  

- Roteiro da Vinha e do Vinho (GRA-
TER-PIC) 
- Roteiro UNESCO 
- Roteiro dos Faróis (RAA) 
- Roteiro da Faina Baleeira / da 
Baleia (RAA) 

- Roteiro do Queijo (SJO-PIC-FAI) 
- Roteiro dos Moinhos Água e Vento (do 
grão à farinha - Roteiro RAA) 
- Roteiro dos Miradouros 
- Roteiro do Espírito Santo 

 

Recursos turísticos 
naturais 

Constrangimentos:  
- Assegurar a implementação efetiva do recentemente aprovado Regulamento de Acesso à 
Reserva Natural da Montanha do Pico. 

- Necessidade de revisão da regulamentação de algumas atividades marítimo 
turísticas, como a Observação de Cetáceos. 

Potencialidades: 
- Necessidade de criar mais trilhos homologados e circulares (ex: Trilho do caminho 
das Burras e Trilho das vinhas). 
- Zonas balneares são de excelente qualidade, pouco infraestruturadas e com 
procura cada vez maior. 
- Casa dos Vulcões constituir-se-á como um importante recurso turístico associado 
ao geoturismo. 

Recursos turísticos 
culturais 

Constrangimentos: --- 
 

Potencialidades: 
- Casa das Memórias (do Canal). 
- A pesca-turismo é um produto muito interessante mas que ainda necessita de ser 
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desenvolvido e compreendido pelos operadores. É um excelente produto associado 
à vivência das populações e ao contacto direto. 
- Promoção articulada e integrada da vivência das tradições na ilha, com um 
produto estruturado que permita a visitação desde a vinha, ao queijo, ao artesanato 
- Desenvolvimento de rotas entre freguesias em cada município que permita 
mostrar a cultura e património em diferentes temáticas. 
- A Cultura da Baleia é um produto com uma abordagem holística que pretende 
revelar toda a ligação do Pico e da sua população à Baleia, desde a baleação ao 
whale watching, numa perspetiva de evolução sustentável dessa relação. Este 
produto pode também ser complementado com um roteiro turístico sobre o seu 
povoamento e a sobrevivência na ilha. 
- Potenciar o turismo de retiros artísticos. 
- Criação de uma rota do queijo integrada com São Jorge e Faial. 
- Roteiros suportados na essência da respetiva museologia da ilha. 
- Roteiro do Património Cultural Subaquático dos Açores. 

Alojamento turístico Existente a 30/06/2018: Tipologia Hotel + TER TH + AL   n.º unidades: 7+38+379  
 n.º camas: 536+246+1744 

Visão: 
- Potenciar TER e TH e abrigos de natureza (resultantes de pré-existências) 

Serviços / 
equipamentos de 
apoio aos recursos 
turísticos 

Visão: Articulação de horários entre equipamentos de apoio aos recursos turísticos 
naturais e culturais. 
- Serviços Ambientais: O abastecimento de água poderá ser um problema com o 
aumento da afluência turísticas ao PIC, uma vez que o atual sistema está também a 
abastecer para redes de abastecimento para consumo não humano (pecuária). As 
necessidades sobre o sistema de AA público são assim muito superiores, pois estão 
a utilizar recursos de água com qualidade para a pecuária. 
- Zonas Balneares: Necessidade de formar nadadores salvadores. 
- Necessidade de melhorar a toponímia e sinalização associada a pontos de 
interesse turístico culturais e naturais. 
- Necessidade de apostar na produção de produtos locais que respondam à imagem 
de natureza e sustentabilidade para servir aos turistas. 
- Necessidade de requalificar a frente marítima da Madalena e estruturar a oferta e 
representatividade dos operadores. 
- Necessidade de existir um ponto de informação turística na Madalena e no 
aeroporto, com horários ajustados às chegadas e partidas. 

Recursos humanos - Necessidade significativa de formação de recursos humanos para restauração e 
hotelaria. 
- Necessidade de formação de operadores marítimo turísticos, de um modo geral e 
em particular formação dirigida aos pescadores e armadores, com interesse na 
atividade da Pesca-Turismo. 

Restauração Visão: Melhorar a qualidade e quantidade do serviço, gastronomia e espaços 

Transportes Mobilidade terrestre: Necessidade de melhorar o serviço de transporte público de 
passageiros e a devida articulação com os transportes marítimos de passageiros. 

Mobilidade marítima: Necessidade de maior articulação com a mobilidade aérea e 
com horários quer permitam uma distribuição e fluxo mais natural nas ilhas do 
triângulo, e articular um sistema de transporte no triângulo com maior fluxo entre 
SJO e PIC. É importante que a diferença de frequências de ligações no Inverno não 
seja por si um constrangimento e vinque a sazonalidade ao dificultar o acesso à ilha. 

Mobilidade aérea: Necessidade de reajustar frequências durante os meses de junho, 
julho, agosto ou articular com outros meios e dinâmicas inter-ilhas de forma a 
permitir servir melhor o destino. 
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2.3.7. Faial 

Quadro 2.3.13 | Síntese constrangimentos associados a recursos e usos turísticos da ilha do Faial 2017-2018 

Carta de constrangimentos – recursos turísticos 

 

Recurso turístico Observações 

Constrangimentos atuais  

1 – Vulcão dos Capelinhos Este local, de elevada sensibilidade geológica e paisagística, integra a Área Protegida para 
a Gestão de Habitats e Espécies dos Capelinhos, Costa Noroeste e Varadouro. 

Para colmatar a lacula regulamentar existente e evitar atual degradação da área, em 
particular da estrutura geológica da zona do cone, que é extremamente sensível, foi 
apenas recentemente aprovado o Regulamento de acesso ao Vulcão dos Capelinhos 
(Portaria n.º 67/2018 de 21 de junho de 2018 ). 

2 – Caldeira do Faial Este local é uma Reserva Natural de elevada sensibilidade ecológica. Assim, o controlo de 
acessos deve ser bastante rigoroso e limitado, pois é facilmente degradado pelo uso 
indevido do trilho de acesso e das áreas fora do trilho. 

Foi apenas recentemente aprovado o regulamento de acesso ao interior da Caldeira do 
Faial (Portaria n.º 68/2018 de 21 de junho de 2018). 

Constrangimentos associados a serviços, equipamento, atividades, capacidade 
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Alojamento Importa continuar a assegurar a qualificação de todas as tipologias de 
alojamento turístico (empreendimento turísticos e alojamento local), de modo a 
que esta responda à expetativa e imagem do destino que é promovida. Será 
importante (pois a procura assim o demonstra) a criação de mais 
empreendimentos da tipologia TER ou TH. 

Serviços / equipamentos de 
apoio aos recursos 
turísticos 

Necessidade de articular os horários dos diferentes centros de interpretação, 
ambientais, museus, ecotecas, parques florestais e de ajustar adequadamente o 
funcionamento destes serviços à procura e critérios de oferta qualificada aos 
objetivos do serviço à população local e turistas (implementar horários de 
funcionamento de domingo a sábado (contínuo) no período de maio a 
setembro). 

Formação de recursos 
humanos 

É importante a aposta na formação qualificada e capacitação come estágios em 
diferentes contextos dos recursos humanos que estão a ser formados para 
atividades associadas ao sector do turismo e atendimento ao público em geral. 

Promoção / produtos / 
atividades 

Necessidade de promover o destino com produtos diferenciadores ou 
integrados em rotas / circuitos, diversificando os produtos para o visitante que 
está na ilha (aumentar o n.º médio de noites) e divulgação e sinalética que se 
destaque não só para o visitante na ilha, mas também para quem ainda está a 
procurar o destino e a planear a viagem. 

Reforçar a sinalética do PNI e GEOPARQUE Açores. 

 

Quadro 2.3.14 | Síntese Diagnóstico sector turístico da ilha do Faial – 2017-2018 

FAIAL 

Área  173,0 km
2
 

População residente 14.759 

Proposta diversificação oferta de recursos: 

MATRIZ TERRITORIAL VOCACIONAL  

Vocação Primária 

Natureza Soft: Passeios a pé/Hiking, 
Natureza Especialista: Trekking, 
Geoturismo, Observação de 
Cetáceos;  
Náutico ativo: Pesca desportiva, 
Iatismo, Vela 
Náutico passivo: Mergulho 
Náutico soft: Pesca turismo, 
Passeios de barco,  
Valores patrimoniais /História 
(aviação, iatismo, cabos 
submarinos…) 
Congressos e Incentivos 

- Reforçar a promoção do Geoturismo, 
Passeios pedestres e Trekking para os 
meses Março, Abril, Outubro e Novembro. 
- Promoção das ilhas do Triângulo como 
produtos e experiências complementares. 
 

Vocação 
Complementar 

Manifestações culturais / Eventos / 
recursos turísticos culturais, 

- Reforçar a promoção dos eventos / 
manifestações culturais (festivais, roteiros 
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Birdwatching, Canoagem/Kayaking, 
Canyoning, Downhil, Cruzeiros 

associados à religião) e dos roteiros 
culturais para a época do Inverno IATA e 
para os meses Março, Abril, Outubro, e 
complementar a oferta de produtos 
culturais na dinâmica do triângulo. 

Rotas e Roteiros  

- Roteiro das Fortificações ( SMA-
SMG-TER-FAI) 
- Roteiro da Aviação (SMA-SMG-
TER-FAI) 
- Roteiro dos Faróis (Rota RAA) 
- Roteiro da Faina Baleeira / da 
Baleia (RAA) 

- Roteiro do Queijo (SJO-PIC—FAI) 
- Roteiro dos Moinhos Água e Vento (do 
grão à farinha - Roteiro RAA) 
- Roteiro dos Miradouros 
- Roteiro do Espírito Santo 

 

Recursos turísticos 
naturais 

Constrangimentos:  
- Degradação de algumas estruturas / elementos naturais na área do vulcão dos 
Capelinhos, como resultado da visitação. 
- Necessidade de diversificar a oferta associada à operação de atividades marítimo-
turísticas. 
- Necessidade de revisão da regulamentação de algumas atividades marítimo 
turísticas, como a Observação de Cetáceos. 

Potencialidades: 
- Integrar os Charcos de Pedro Miguel como um recurso potencial associado a um 
trilho ou outra atividade. 
- Recursos hidrotermais (Termas do Varadouro) 

Recursos turísticos 
culturais 

Constrangimentos:  
- Existe uma lacuna ao nível de eventos culturais na ilha com escala e projeção que 
permitam não só diversificar a oferta cultural para os turistas que já estão na ilha, 
mas também para se constituírem, per si, como um produto turístico que seja 
atrativo para o turismo e permita também potenciar a afluência de turistas em 
épocas mais baixas (atenuação da sazonalidade), mesmo que pontualmente. 
- Necessidade de criar um roteiro cultural estruturado associado a elementos e 
vivências (ex: moinhos; Espírito Santo). 

Potencialidades: 
- Recuperação de zonas de vinhas na zona do Capelo e do Varadouro. 
- Recuperação do património religioso, como a Igreja de São Francisco e o Convento 
do Carmo, e de outros elementos edificados com interesse histórico, arquitetónico e 
patrimonial, em particular no centro da Horta. 
- Considerando a história do iatismo no Faial e o centro histórico que esta ilha 
constituiu no Atlântico norte a nível internacional, considera-se que há potencial 
para uma maior aposta da promoção da ilha a nível mundial nas regatas 
internacionais. 
- Potenciar toda a História do Faial no contexto mundial associado aos cabos 
submarinos, através de eventos, centro de interpretação, entre outros (ex: Criação 
de um núcleo, do Museu da Horta, relativo ao porto e às comunicações que poderá 
abordar estas temáticas. 
- Potenciar um recurso / roteiro associado ao património militar / fortificações 
(Roteiro das Fortificações) 
- Potenciar a criação de produto / roteiro do património da aviação (SMA – SMG – 
TER – FAI). 
- Criação de uma rota do queijo integrada com o Pico e São Jorge. 
- Potenciar e dinamizar os produtos associados à escola de artesanato. 
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- Pesca-Turismo. 
- Roteiros suportados na essência da respetiva museologia da ilha. 
- Roteiro do Património Cultural Subaquático dos Açores. 

Alojamento turístico Existente a 30/06/2018: Tipologia Hotel + TER TH + AL   n.º unidades: 8+21+175  
 n.º camas: 799+194+918  

Visão: 
- Potenciar TER e TH e abrigos de natureza (resultantes de pré-existências) 

Serviços / 
equipamentos de 
apoio aos recursos 
turísticos 

Visão: Articulação de horários entre equipamentos de apoio aos recursos turísticos 
naturais e culturais e ajustar à nova dinâmica de afluência turística anual. 
- Necessidade de fomentar internamente a produção de produtos e serviços locais 
que permitam abastecer quer os alojamentos quer a restauração com produtos de 
qualidade e com o reforço da identidade e Marca Açores. 
- Necessidade de ajustar a vigilância nas zonas balneares à nova dinâmica de 
afluência turística (alargar a época de vigilância (começar mais cedo e terminar mais 
tarde)). 

Recursos humanos - Necessidade significativa de formação de recursos humanos para restauração e 
hotelaria e como guias turísticos e no transporte de turistas (ex: taxistas). 
- Necessidade de formação de operadores marítimo turísticos, de um modo geral e 
em particular formação dirigida aos pescadores e armadores, com interesse na 
atividade da Pesca-Turismo. 

Restauração Visão: Melhorar a qualidade do serviço, gastronomia e espaços 

Transportes Mobilidade terrestre: Necessidade de melhorar o serviço de transporte público de 
passageiros 

Mobilidade marítima: Necessidade de maior articulação com a mobilidade aérea e 
com horários quer permitam uma distribuição e fluxo mais natural nas ilhas do 
triângulo. 

Mobilidade aérea: Necessidade de reajustar frequências durante os meses de junho, 
julho, agosto ou articular com outros meios e dinâmicas inter-ilhas de forma a 
permitir servir melhor o destino. 

 

2.3.8. Flores 

Quadro 2.3.15 | Síntese constrangimentos associados a recursos e usos turísticos da ilha das Flores 2017-2018 

Carta de constrangimentos – recursos turísticos 
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Recurso turístico Observações 

Constrangimentos potenciais 

1 – Miradouro da Rocha 
dos Bordões 

Este é um dos principais recursos turísticos da ilha, sendo o miradouro o ponto de 
paragem para o seu avistamento. Considerando que todos os visitantes da ilha 
procuram e param neste ponto, e que se prevê um aumento continuado do número 
de turistas nesta ilha, o miradouro, pelas suas características (na berma da via 
rodoviária e sem local de estacionamento próximo), constitui constrangimento para 
a circulação na rodoviária e para a segurança dos visitantes que ali param na berma 
da via.  

Propostas: 

- Ponderar a construção de um local para estacionamento seguro de viaturas (com 
o mínimo de impacte ambiental e paisagístico possível), sem ocupação da via, e que 
permita o acesso seguro dos visitantes até ao miradouro. 

Constrangimentos associados a serviços, equipamento, atividades, capacidade 

Restauração Necessidade de maior diversidade e qualidade.  

Alojamento Importa continuar a assegurar a qualificação de todas as tipologias de alojamento 
turístico (empreendimentos turísticos e alojamento local), de modo a que esta 
responda à expetativa e imagem do destino que é promovida. Será importante 
(pois a procura assim o demonstra) a criação de mais empreendimentos da 
tipologia TER ou TH.  

Em determinados períodos do ano (em particular entre junho e agosto, a 
capacidade de alojamento turístico é esgotada na ilha. 
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Serviços / equipamentos 
de apoio aos recursos 
turísticos 

Necessidade de articular os horários dos diferentes centros de interpretação, 
ambientais, museus, ecotecas, parques florestais e de ajustar adequadamente o 
funcionamento destes serviços à procura e critérios de oferta qualificada aos 
objetivos do serviço à população local e turistas (implementar horários de 
funcionamento de domingo a sábado (contínuo) no período de maio a setembro). 

Formação de recursos 
humanos 

É importante a aposta na formação qualificada e capacitação come estágios em 
diferentes contextos dos recursos humanos que estão a ser formados para 
atividades associadas ao sector do turismo e atendimento ao público em geral. 

Promoção / produtos / 
atividades 

Necessidade de promover o destino com produtos diferenciadores ou integrados 
em rotas / circuitos, diversificando os produtos para o visitante que está na ilha 
(aumentar o n.º médio de noites) e divulgação e sinalética que se destaque não só 
para o visitante na ilha, mas também para quem ainda está a procurar o destino e a 
planear a viagem. 

O TER deve ser um produto de atração primária na ilha. 

Reforçar a sinalética do PNI e GEOPARQUE Açores. 

Reforçar o produto e sinalética canyoning. 

Reforçar a imagem de Reserva da Biosfera. 

 

Quadro 2.3.16 | Síntese Diagnóstico sector turístico da ilha das Flores – 2017-2018 

FLORES 

Área  140,9 km
2
 

População residente 3.692 

Proposta diversificação oferta de recursos: 

MATRIZ TERRITORIAL VOCACIONAL  

Vocação Primária 

Natureza Soft: Passeios 
pedestres/Hiking e Trekking 
Natureza Especialista: Birdwatching, 
Geoturismo (interior e costeiro) 
Náutico passivo: Mergulho 
Náutico ativo: Canyoning, 
Coastering, Standup Paddle, 
Kayaking 
Náutico soft: Iatismo, Passeios de 
barco / vela, 

- Reforçar a promoção do Geoturismo e 
hiking e trekking para os meses Março, 
Abril, Setembro e Outubro. 
- Promover COR+FLO no pacote integrado 
de Reservas da Biosfera e do destino 
europeu mais ocidental (parceria 
DRAssuntosEuropeus).  
- Expandir a Grande Rota das Flores 
(inclusão da costa sudoeste, sudeste e 
leste) 
- Reforçar a promoção do pacote COR+FLO 
para mergulho. 

Vocação 
Complementar 

Náutico soft: Pesca-turismo, Pesca 
desportiva, Whale watching; Stand 
Up Paddle 
Manifestações culturais / valores 
patrimoniais (Naufrágios, história 
da pirataria, etc), Eventos. 

- Promoção de eventos (ex: trailrun) a 
realizar nos meses março, abril, setembro e 
outubro. 
- Promoção e divulgação da história dos 
naufrágios e dos ataques e abrigo de 
piratas 
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Rotas e Roteiros  

Roteiro UNESCO – Reservas da 
Biosfera 
Roteiro dos Moinhos Água e Vento 
(do grão à farinha - Roteiro RAA) 

- Roteiro dos Miradouros (Roteiro RAA 
- Roteiro dos Faróis (RAA) 
- Roteiro da Faina Baleeira / da Baleia 
 

 

Recursos turísticos 
naturais 

Constrangimentos:  
- Constrangimentos associados à visitação do miradouro da rocha do Bordões, não 
existindo lugares de estacionamento adequados, colocando em risco visitantes e 
veículos que circulem na estrada regional, devido à paragem de veículos na berma 
da estrada, numa zona sinuosa. 
- Necessidade de criar trilhos de baixa altitude de forma a criar alternativa aos 
atuais, que se tornam quase inoperacionais em dias de más condições climatéricas. 
- Necessidade de reforçar a fiscalização das atividades de animação turística 
terrestres. 
- Constrangimentos associados à manutenção dos trilhos (dificuldades de 
articulação entre entidades; falta de recursos financeiros; falta de recursos 
humanos). 
- O desenvolvimento de atividades na zona costeira (que são extremamente 
atrativas em termos naturais e paisagísticos) é muito incipiente. Acabam por 
realizar-se só ao nível da pesca e passeios de barco – não existem operadores a 
realizar atualmente outro tipo de atividades, como o mergulho, apesar de estarem 
licenciados para tal. 

Potencialidades: 
- O tema da ilha é: “PERCORRER A ILHA!” 
- Existe uma rede de trilhos municipais consolidada a complementar a oferta dos 
trilhos homologados, com componentes naturais e culturais (ex: trilho da Fajã da 
Ponta Ruiva). 
- O mergulho apresenta um potencial significativo pelas características das suas 
águas costeiras e elementos geomorfológicos (bem como no conjunto FLO-COR). 
- Potencial para a promoção de eventos associados a trilhos pedestres em épocas de 
menor afluência turística, de modo a dispersar a sazonalidade, nos meses iniciais e 
finais do verão IATA. 
- Potencial para expansão dos trilhos grande rota, de forma a abranger toda a ilha. 
- Reserva da Biosfera. 
- Elementos que se destacam significativamente na ilha: diversidade da paisagem; 
zona costeira com características únicas na RAA; manchas de flora endémica; 
cascatas. 
- Entre 1 de novembro a 30 de abril não existem eventos que captem visitantes a 
ocorrer nas Flores. Esta seria uma oportunidade para realizar eventos de trailrun, 
canyoning, etc.). 
- O aproveitamento das águas quentes da zona do Moreno (junto à ribeira da Cruz) 
será uma possibilidade de diversificação de produto num local com enquadramento 
paisagístico de interesse. 
- A Água (doce e salgada) deve ser assumida na ilha como um aspeto central deste 
destino. 
- A energia renovável deverá ser uma bandeira de promoção da ilha. 

Recursos turísticos 
culturais 

Constrangimentos: --- 
 

Potencialidades: 
- No concelho de Santa Cruz das Flores, os diversos núcleos museológicos são dos 
recursos mais visitados. 
- Reserva da Biosfera. 
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- Potenciar a História do Slavonia (naufrágio), que apresenta um potencial turístico 
bastante interessante, em conjunto com a história de outros naufrágios na ilha e da 
pirataria (encontra-se em desenvolvimento o projeto de uma centro interpretativo), 
que poderá ser articulado com um produto de mergulho (em conjunto com estes 
recursos existentes, por exemplo, na ilha Terceira) (Roteiro do Património Cultural 
Subaquático dos Açores.. 
- Valorizar / potenciar um roteiro dos moinhos de água (ex: moinhos de água na 
zona da ribeira Funda (estão num trilho municipal); os moinhos de água do Poço do 
Bacalhau (Fajã Grande) também apresentam um elevado potencial). 
- Pesca-Turismo. 
- Roteiros suportados na essência da respetiva museologia da ilha. 

Alojamento turístico Existente a 30/06/2018: Tipologia Hotel + TER + AL   n.º unidades: 3+2+74   n.º 
camas: 191+56+355  

Visão: Unidades de alojamento turístico de menor dimensão, que não conflituem 
com a matriz territorial e paisagística da ilha e assente essencialmente na 
reabilitação de edifícios. 

Serviços / 
equipamentos de 
apoio aos recursos 
turísticos 

Visão: Articulação de horários entre equipamentos de apoio aos recursos turísticos 
naturais e culturais 
- Equipamentos / estruturas de apoio às atividades marítimo turísticas: a capacidade 
da marina das Lajes das Flores é diminuta no verão. Contudo, para além disso, 
mesmo com a atual capacidade há falta de estruturas e serviços de apoio ao porto 
de recreio/ marina que permitam potenciar esta oportunidade e transformar em 
mais um ponto de entrada na RAA (é o primeiro porto de abrigo na travessia do 
Atlântico W->E). 
- Existe algum turismo de cruzeiros (de pequeno porte) que fundeiam ao largo do 
porto das Lajes das Flores e que fazem alguns passeios de autocarro pela ilha. Este 
tipo de visitantes deve ser mais aproveitado e a operação mais articulada. 
- Necessidade de assegurar a existência de capacidade de socorro e resgate 
adequado em caso de acidente na realização de algumas atividades de animação 
turística, como o canyoning, entre outros. 
- Necessidade de articulação dos horários de funcionamento de serviços como a 
restauração ao tipo e perfil do turista e atividades desenvolvidas na ilha, bem como 
reforçar a articulação necessária entre entidades de modo a dar resposta Às atuais 
fragilidades. 

Recursos humanos - Necessidade significativa de formação de recursos humanos para guias turísticos / 
de natureza e para restauração (ativos, desempregados e proprietários) 
- A atividade no turismo pode ser um mecanismo para a fixação de jovens nas 
Flores. 
- Necessidade de formação de operadores marítimo turísticos, de um modo geral e 
em particular formação dirigida aos pescadores e armadores, com interesse na 
atividade da Pesca-Turismo. 

Restauração Visão: Melhorar a qualidade do serviço, gastronomia e espaços 
- Fundamental tentar integrar e valorizar mais os recursos locais (alimentares, etc) 
que se poderão constituir um incentivo e motor para o desenvolvimento do sector 
da restauração e outros serviços turísticos. 

Transportes Mobilidade terrestre: Necessidade de melhorar o serviço de transporte público de 
passageiros 

Mobilidade marítima: --- 

Mobilidade aérea: --- 
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2.3.9. Corvo 

Quadro 2.3.17 | Síntese constrangimentos associados a recursos e usos turísticos da ilha do Corvo 2017-2018 

Carta de constrangimentos – recursos turísticos 

 

Recurso turístico Observações 

Constrangimentos potenciais 

1 – Caldeirão do Corvo O Caldeirão do Corvo (Monte Gordo) integrado no PNI Corvo é o principal 
elemento vulcânico e paisagístico da ilha e pertence à zona de núcleo da Reserva 
da Biosfera da ilha do Corvo. Nesta cratera podem observar-se várias lagoas e 
turfeiras, que se constituem como ecossistemas bastante sensíveis. 

Sendo este um dos principais pontos turísticos de interesse da ilha, existem outras 
atividades, como o pastoreio de bovinos que ocorre no interior da caldeira, que 
conflituam com a sua conservação e qualidade ambiental e paisagística, e que 
provocam também danos sobre os ecossistemas referidos. 

Propostas: 

- Remoção e fiscalização das atividades de pastoreio no interior do caldeirão. 

Constrangimentos associados a serviços, equipamento, atividades, capacidade 

Restauração Necessidade de maior diversidade e qualidade.  

Alojamento Importa continuar a assegurar a qualificação de todas as tipologias de alojamento 
turístico (em especial o alojamento local), de modo a que esta responda à 
expetativa e imagem do destino que é promovida. Será importante dar 
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preferência e motivar a que os novos alojamentos surjam no núcleo urbano 
histórico da vila, contribuindo, deste modo, para a sua regeneração e vivificação.  

Serviços / equipamentos 
de apoio aos recursos 
turísticos 

Necessidade de articular os horários dos diferentes centros de interpretação, 
ambientais, museus, ecotecas, parques florestais e de ajustar adequadamente o 
funcionamento destes serviços à procura e critérios de oferta qualificada aos 
objetivos do serviço à população local e turistas (implementar horários de 
funcionamento de domingo a sábado (contínuo) no período de maio a setembro). 

Formação de recursos 
humanos 

É importante a aposta na formação qualificada e capacitação com estágios em 
diferentes contextos dos recursos humanos que estão a ser formados para 
atividades associadas ao sector do turismo e atendimento ao público em geral. 

Promoção / produtos / 
atividades 

Necessidade de promover o destino com produtos diferenciadores ou integrados 
em rotas / circuitos, diversificando os produtos para o visitante que está na ilha 
(aumentar o n.º médio de noites) e divulgação e sinalética que se destaque não só 
para o visitante na ilha, mas também para quem ainda está a procurar o destino e 
a planear a viagem. 

Reforçar a sinalética do PNI e GEOPARQUE Açores. 

Reforçar a imagem de Reserva da Biosfera. 

Promover o Ecomuseu do Corvo, enquanto recurso turístico diferenciador e 
fundamental da ilha. 

 

Quadro 2.3.18 | Síntese Diagnóstico sector turístico da ilha do Corvo – 2017-2018 

CORVO 

Área  17,1 km
2
 

População residente 460 

Proposta diversificação oferta de recursos: 

MATRIZ TERRITORIAL VOCACIONAL  

Vocação Primária 

Natureza Especialista: Birdwatching, 
Geoturismo 

Touring Cultural e Natural: Reserva 
da Biosfera e EcoMuseu 

- Reforçar a promoção do Geoturismo e 
Touring Cultural e Natural para os meses 
março, abril, setembro e outubro. 
 -Promover COR+FLO no pacote integrado 
de Reservas da Biosfera e do destino 
europeu mais ocidental (parceria 
DRAssuntosEuropeus).  
- Promover o “Viver o Corvo” em estadias 
superiores a 1 dia. 

Vocação 
Complementar 

Natureza Soft: Passeios 
pedestres/Hiking  
Náutico passivo: Mergulho 

Náutico soft: Pesca-turismo 

- Reforçar a promoção do pacote COR+FLO 
para mergulho. 

Rotas e Roteiros  
- Roteiro UNESCO – Reservas da 
Biosfera 

- Roteiro dos Moinhos Água e Vento 

- Roteiro dos Miradouros (RAA) 
- Roteiro dos Faróis (RAA) 
- Roteiro da Faina Baleeira / da Baleia 
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(do grão à farinha - Roteiro RAA) (RAA) 

 

Recursos turísticos 
naturais 

Constrangimentos:  
- Existência de atividades de pastoreio no principal recurso turístico natural da ilha – 
Caldeirão, o que provoca a degradação da matriz biofísica e a erosão e degradação 
dos ecossistemas, com impactes negativos também sobre a massa de água (quer em 
quantidade, quer em qualidade). 

Potencialidades:  
- Recuperação dos Atalhos Antigos, que permitem percorrer quase toda a ilha a pé, 
diminuindo assim a necessidade de utilizar sempre a estrada regional (para acesso 
ao Caldeirão) e permitindo diversificar a oferta de atividades e locais (paisagem) 
turísticos na ilha; 
- Concretização e promoção do ECOMUSEU enquanto recurso diferenciador e 
fundamental da ilha; 
- O produto do Corvo é a “Viver o Corvo”. 
- Reserva da Biosfera. 

Recursos turísticos 
culturais 

Constrangimentos: 
- Diminuta adesão da população à aprendizagem e continuidade da produção de 
produtos de artesanato locais únicos; 

Potencialidades: 
- Concretização do ECOMUSEU; 
- Projeto de recuperação das plantações de junça para produção de produtos 
gastronómicos únicos na RAA com base nessa plana (cerveja, produtos) e dos locais 
e métodos tradicionais de produção. 
- Reserva da Biosfera 
- Pesca-turismo. 
- Roteiros suportados na essência da respetiva museologia da ilha. 

Alojamento turístico Existente a 30/06/2018: Tipologia Hotel + AL   n.º unidades: 1 + 4   n.º camas: 
47 + 22 

Visão: 
- Não é autorizado o licenciamento de alojamento turístico em espaço rústico, 
exceto nas áreas de vocação recreativa desde que resultem de edificações 
existentes e que correspondem a áreas muitos exíguas entre o aeroporto e a orla 
costeira (delimitadas no POOC).. 
- Todo o alojamento turístico a licenciar deve localizar-se dentro do perímetro da 
zona delimitada do Núcleo Antigo da vila, assegurando a matriz arquitetónica e 
cultural e reforçando a experiência, pelo turista, da vivência e contacto com a 
população local. 

Serviços / 
equipamentos de 
apoio aos recursos 
turísticos 

Visão: Articulação de horários entre equipamentos de apoio aos recursos turísticos 
naturais e culturais 

Recursos humanos - Necessidade significativa de formação de recursos humanos para guias e para 
restauração. 
- Necessidade de formação de operadores marítimo turísticos, de um modo geral e 
em particular formação dirigida aos pescadores e armadores, com interesse na 
atividade da Pesca-Turismo. 

Restauração Visão: Melhorar a qualidade do serviço, gastronomia e espaços 

Transportes Mobilidade terrestre: -- 

Mobilidade marítima: -- 
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Mobilidade aérea: -- 

 

 

2.3.10. Análise Síntese da RAA 

No que respeita à economia insular, o elevado grau de dispersão das várias ilhas da RAA e a baixa densidade 

populacional de algumas ilhas (com menos de 5 000 habitantes, como as ilhas Graciosa, Flores e Corvo) coloca 

constrangimentos à geração de uma economia de escala e de bens transacionáveis e economicamente 

competitivos. Deste modo, as atividades económicas associadas ao turismo, tal como outras atividades 

económicas indiretamente associadas, devem expressar-se ao nível do mercado regional promovendo a 

dinamização da economia. Neste sentido, importa considerar as unidades de análise e com potencial de 

desenvolvimento económico do sector do turismo: ilha, grupo e RAA. Se por um lado cada ilha tem a sua 

própria dinâmica interna de desenvolvimento, importa destacar o papel do “grupo de ilhas”, como Flores-

Corvo ou Pico-Faial-São Jorge que, entre si, se organizam e interagem e que pela proximidade, não só física, são 

capazes de funcionar como um todo na promoção de diversos elementos (em particular associados a 

atividades económicas); Para além disso, é fundamental ter sempre a perspetiva de conjunto, de matriz única 

de destino – Destino Açores - no cômputo geral o papel diferenciador da RAA como um todo, em que cada ilha 

com as suas especificidades e unidas pelo mar envolvente, contribui para o todo que constitui o Arquipélago e 

tudo o que tem para oferecer.  

Por sua vez, a questão do desenvolvimento humano é fundamental no contexto global daquela que deve ser a 

estratégia turística da Região. O POTRAA deve contribuir para a qualidade de vida das populações, não só 

através da criação de emprego, dinâmica local, reconversão e recuperação de áreas e de espaços para usufruto 

das populações, bem como na melhoria da qualidade ambiental no global (que contribui fortemente para a 

melhoria da qualidade de vida das populações). 

Não obstante, esta assimetria não deve considerar apenas a abordagem entre ilhas, mas também as 

assimetrias territoriais intra-ilha. Em termos turísticos a promoção de determinados locais em detrimento de 

outros poderá gerar novas assimetrias para além das já existentes em relação com as proximidades a portos e 

aeroportos e as acessibilidades nas ilhas. Muitas vezes as assimetrias intra-ilha não são devidamente 

adereçadas ou tratadas, como as assimetrias entre ilhas, e isto é especialmente patente na ilha de São Miguel, 

que não sendo ilha de coesão, apresenta locais com importantes bolsas de exclusão ou reduzidas 

oportunidades de desenvolvimento. A planificação do turismo sustentável nos seus três eixos (ambiental, social 

e económico) deverá incluir estes aspetos e promover o desenvolvimento humano de estas comunidades. 

Neste ponto as comissões de acompanhamento que o POTRAA propõe criar por ilha (consultar as Ações 

Programáticas), em alguns casos deverão ponderar a criação de mais do que uma comissão, como o caso de 

São Miguel. 
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Por outro lado, é importante que na estratégia de gestão do turismo na RAA se considerem medidas que 

possam mitigar efeitos negativos previsíveis do aumento do turismo, tais como o incremento de preços de 

bens básicos, alojamento, acesso a locais turísticos e de lazer, etc. que poderão ter impacte significativos em 

termos socioeconómicos. Exemplos destas medidas são já os acessos gratuitos para residentes na RAA, 

implementados em 2018, aos diversos recursos turísticos naturais.  

Destaca-se, ainda, a importância de ser considerada uma estratégia para a capacitação dos recursos humanos, 

particularmente elementos de comunidades passiveis de desenvolver atividades turísticas. Exemplo: 

Comunidades piscatórias. 

Adicionalmente, para além dos constrangimentos apontados especificamente por ilha nos subcapítulos 

anteriores, existem algumas debilidades que ocorrem de forma mais transversal em alguns grupos de ilhas ou 

na RAA em geral. 

De facto, verifica-se um crescimento significativo nos números de passageiros no transporte aéreo, 

particularmente a partir de 2014. Neste período o indicador registou um aumento de 45%, sendo que os voos 

territoriais (71%) foram os que mais contribuíram para este aumento, muito em parte devido ao aparecimento 

dos voos lowcost do Continente para o arquipélago. Em 2016 desembarcaram nos aeroportos dos Açores 1,319 

milhões de passageiros, 591 mil no transporte aéreo entre as ilhas, 573 mil nas ligações ao Continente e 155 

provenientes de voos internacionais. 

No transporte por via marítima também se regista um crescimento positivo no volume de passageiros, em 

particular desde 2013, e em 2016 foi atingido o número recorde de 532 mil passageiros. Entre 2014 e 2016 

houve um crescimento de 10% no tráfego de passageiros por esta via. 

Foram ainda diversas as questões (identificadas para todas as ilhas) que constituem atuais e futuros 

constrangimentos ao nível da atividade turística, nomeadamente a formação de recursos humanos, a 

necessidade de otimizar a articulação entre alguns dos serviços e estruturas de apoio às atividades turísticas 

(como sejam os centros de interpretação e ambientais, museus, centros culturais, parques e reservas florestais, 

entre outros) e o reforço da sinalética e informação disponível, em particular dos PNI, reservas da Biosfera, 

GEOPARQUE Açores e a respetiva informação dos elementos e valores naturais aí existentes. Nesta última 

questão é importante evitar o multiplicar de estruturas de informação para um mesmo local e dar, ao invés, 

preferência à articulação entre entidades que têm algum tipo de gestão sobre esses recursos sobre a 

informação global a disponibilizar (por exemplo, colocando numa única estrutura / sinalética informativa toda a 

informação pertinente sobre o valor ecológico, geológico, cultural e/ou histórico do elemento, com referência 

às várias entidades que gerem essas dimensões do recurso). É igualmente fundamental verificar se as 

estruturas de sinalética e informação se ajustam e enquadram paisagisticamente no local, de modo a que não 

constituam elas próprias um elemento paisagisticamente dissonante e “intrusivo” na qualidade paisagística do 

local. Outra questão identificada, que se aplica à RAA, de modo transversal, apesar de ter sido referido apenas 
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em algumas ilhas, é a da necessidade de revisão da regulamentação de algumas atividades marítimo-turísticas, 

como a Observação de Cetáceos. 

De destacar ainda a necessidade identificada para todas as ilhas de formação de operadores marítimo 

turísticos, a que a Escola do Mar poderá dar resposta.  

Neste contexto, o que se verificou, foi outra conclusão crucial do presente diagnóstico, também associada à 

questão da pertinência de formação especializada ao nível das operações marítimo-turísticas e até do seu 

potencial: o facto de se evidenciar que a Pesca-Turismo é um produto com potencial e aceitação em 

praticamente todas as ilhas de modo transversal (não obstante a maior vocação ou potencialidade de 

algumas). Todavia, este produto ainda necessita ser desenvolvido e compreendido pelos operadores e pelas 

próprias comunidades piscatórias. Esta atividade apresenta potencial para ser um excelente produto associado 

à vivência das populações, às suas raízes, cultura e história, e ao contacto direto com a arte da pesca e seus 

intervenientes em todas as ilhas dos Açores. 

É assim, crucial a implementação de uma estratégia global para a capacitação dos recursos humanos nesta 

área, mas que tenha particular atenção aos elementos de comunidades passíveis de desenvolver atividades 

turísticas, como as piscatórias.  

De igual modo, para além de se considerar uma especial estratégia de promoção da formação dirigida aos 

pescadores e armadores, com interesse na atividade da Pesca-Turismo, esta deverá abranger igualmente as 

áreas do Turismo ambiental, Animação Turística, Guias Turísticos, Guias de Natureza e/ou Inglês (ou outras 

línguas estrangeiras), em todas as ilhas. 

Ainda ao nível dos constrangimentos, não obstante as diferentes problemáticas e natureza de 

constrangimentos atuais e futuros identificados, verifica-se que a maioria das situações não resulta de uma real 

sobrecarga dos locais ou recursos, mas sim de uma gestão inadequada dos modelos de acesso e usufruto 

desses espaços. De facto, a maioria das situações de “excedências de capacidades” acaba por acontecer não só 

apenas em alguns meses do ano, mas também apenas em alguns períodos do dia. Por isso, no modelo de 

gestão de acessos a definir, é importante ponderar se esse deverá ser diferenciado não só para diferentes 

meses do ano, mas também para diferentes períodos do dia. A solução aqui poderá passar por assumir um 

sistema de reserva prévia de acesso com hora pré-definida (não obstante ser possível aceder no próprio local, 

com controlo, se a capacidade de carga simultâneo ou diária do mesmo não tiver sido excedida), à semelhança 

de muitos outros recursos turísticos em todo o mundo, em particular naqueles em que se pretende 

salvaguardar não só as condições ambientais e paisagísticas dos locais, mas também melhorar a qualidade da 

experiência do usufruto do recurso / elemento / local por parte do visitante. Esta qualidade da experiência do 

usufruto será ponderada na metodologia da capacidade de carga que está a ser aplicada atualmente pelas 

entidades competentes na gestão de diversos recursos naturais com potencial turístico na RAA. 
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Verificou-se igualmente que diversas entidades estão a desenvolver estes estudos para a determinação da 

capacidade de carga máxima, diária e/ou simultânea para diversos recursos em toda a RAA, sendo que ao 

longo do desenvolvimento do POTRAA diversos desses projetos ficaram concluídos e já se encontram em 

implementação ou implementados. Importa contudo que exista articulação entre as mesmas, uma vez que 

existem recursos que estão a ser analisados por entidades diferentes em simultâneo e importa, igualmente, 

articulação e verificar os critérios de ponderação e indicadores utilizados. Estas situações foram tidas em 

consideração aquando da definição das Ações Programáticas (Capítulo 4).  

De referir que as áreas protegidas da RAA, para além de preservarem a valiosa biodiversidade do arquipélago, 

são sem dúvida um dos seus principais atrativos turísticos. Por este motivo, para além de se estabelecer a 

capacidade de carga de estes espaços, será relevante promover estratégias de visitação que permitam 

aproveitar estes valores naturais sem pôr em causa a sua preservação. Neste sentido, a inclusão de Planos de 

Uso Publico (ou de visitação) quer nos próprios Planos de Gestão dos PNI, quer como instrumento paralelo e 

associado poderão contribuir para este fim, através de uma melhor gestão dos fluxos de visitantes e 

identificação de alternativas de visitação menos impactantes. Tal foi igualmente considerado no âmbito das 

Ações Normativas e Programáticas. 

Outra questão identificada nos vários FAST prende-se com a mobilidade e a importância de traçar uma 

estratégia articulada com os princípios e desígnios do desenvolvimento sustentável – pilar base das diversas 

estratégias e instrumentos sectórias na RAA. Neste âmbito, a procura por redes de mobilidade mais 

sustentáveis e a gestão adequada da crescente procura de viaturas ligeiras de aluguer deverá ser consentânea 

com uma política de mobilidade e energética sustentável. Neste sentido, considera-se que devem ser várias as 

apostas na análise de implementação de soluções que demonstrem e afirmem, perante quem nos visita e 

quem habita na Região, a sustentabilidade do destino e das suas diversas ilhas. Ajustar este domínio ao perfil 

do visitante é fundamental. 

Em relação com os valores patrimoniais e manifestações culturais, pretende-se que o POTRAA contribua para a 

sua valorização e requalificação através da identificação de estratégias para a recuperação e aproveitamento 

turístico de elementos relevantes do património cultural ainda existentes e recuperáveis. 

É importante compreender que estes valores não são exclusivamente materiais, mas, na maioria dos casos, 

imateriais, como as tradições, os costumes, as atividades tradicionais. Exemplo disso foi o já referido relativo à 

Pesca-Turismo. Considera-se, de facto, importante a aposta na promoção da Pesca-Turismo em todas as ilhas, e 

que se impulsione o seu início/reinício no Faial, Pico, São Jorge, Flores, Corvo, Santa Maria e Graciosa, mas 

descurar as raízes e importantes comunidades que existem também nas ilhas de São Miguel e Terceira, 

promovendo a empregabilidade e o empreendedorismo associado ao turismo de qualidade e sustentável e 

assegurando o desenvolvimento das comunidades em que se inserem. A Pesca-Turismo pode, efetivamente, e 

em conformidade com os referenciais europeus e regionais nessa matéria, ser uma atividade complementar à 
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pesca tradicional, como também a observação de cetáceos (em barcos de pesca), potenciando assim os 

recursos existentes e potenciando a sustentabilidade e da criação de emprego no sector das Pescas, como uma 

alternativa ao atual cenário da tendência na diminuição das capturas. 

De salientar que, no que respeita à “cultura”, a sua abordagem como potencial turístico, e a identificação de 

potenciais produtos, roteiros, atividades, etc, deve assentar numa “destratificação” da mesma. Isto é, para 

identificar os seus reais valores e potencialidades esta deve ser compreendida e desagregada nas suas diversas 

componentes ou formas de manifestação, para avaliar, dessa forma, se se constitui, ou não, um produto 

turístico. Um exemplo desse processo poderá ser a desagregação do que são os valores e manifestações 

patrimoniais e culturais em: festividades e eventos; museus, centros interpretativos e coleções visitáveis; 

valores patrimoniais (classificados e não classificados; conjuntos e elementos imóveis); práticas quotidianas 

imateriais (ex: vindima, gastronomia, etc.). Será através da compreensão e “desenho” das suas partes que 

poderá ser possível compreender o potencial global, os cruzamentos e relações entre as diversas dimensões da 

cultura e do património, da história e das vivências e da genuinidade e mais-valia da singularidade de cada uma 

das ilhas e do seu todo.  

Uma forma de concretizar esse processo pode ser através do atual projeto da Rede Regional de Museus dos 

Açores, que pretende, para além da valorização e qualificação da realidade museológica regional, a definição 

da cooperação institucional e o estabelecimento da articulação entre museus e o seu fomento. Ou seja, 

pretende exponenciar e criar sinergias entre estes espaços que pertencem à rede, cada um com temáticas e 

matrizes singulares e identitárias dos locais cuja história e dimensões albergam, contando histórias locais, mas 

dentro de uma história conjunta de cada uma das partes (ilhas). Este rede propõe constituir-se como um 

sistema organizado de museus, configurado de forma progressiva e visando a descentralização, a mediação, a 

qualificação e a cooperação entre instituições, sendo caracterizada pela diversidade de tutelas, de coleções, de 

espaços, de atividades educativas, de modelos de relação com as comunidades e de sistemas de gestão. 

Este processo assenta no entendimento que uma rede constituída por estruturas museológicas e outras 

instituições culturais, complementares tematicamente e distribuídas pelas nova ilhas dos Açores contribuirá 

para uma noção do todo cultural identitário, onde as especificidades da cada ilha serão potenciadas. 

A este nível transversal, destaca-se igualmente, o Roteiro do Património Subaquático dos Açores, constituído 

atualmente por mais de 25 sítios dispersos por todo o arquipélago. 

Do mesmo modo, os produtos turísticos “naturais e paisagísticos”, não obstante a sua “essência” e 

territorialidade, podem assumir escalas diversas e diferentes da normal dimensão geológica ou humana. Por 

exemplo, será viável pensar na Dorsal Média Atlântica como um recurso turístico da RAA? 

Outra questão a abordar, no caso particular dos Açores e das suas singularidades, é a indissociabilidade das 

suas paisagens à(s) sua(s) cultura(s), gentes, povoamento, modo de vida. A expressão “paisagem cultural” 
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abrange uma grande diversidade de manifestações interativas entre o homem e o seu ambiente natural, e essa 

é precisamente a expressão das paisagens, distintas, mas coesas, de cada uma das ilhas dos Açores. É neste 

elemento, e no resultado desta interação, que assenta uma parte significativa e valiosa dos recursos 

paisagísticos (entendam-se por culturais e naturais) de cada uma das ilhas. É também desta simbiose que 

resultam diversos dos roteiros e produtos identificados com potencial turístico. 

Assim, como resultado da análise específica por ilha, destacam-se e sistematizam-se na Figura 2.3.1 os 

principais roteiros propostos com base nos recursos identificados com potencial turístico (que ainda não estão 

em uso, ou necessitam de um reforço de promoção ou gestão de divulgação) que são transversais a diversas 

ilhas ou à RAA no global e que poderão promover a diversificação da oferta em cada ilha e no arquipélago no 

geral. 

 

Figura 2.3.1 | Proposta de novos roteiros turísticos inter-ilhas. 

 

Ainda no que respeita às atividades e produtos turísticos, e considerando a nota dada inicialmente pelo PROTA 

à data de definição da sua estratégia territorial para a RAA, salienta-se que o Golfe assume-se atualmente 

como uma atividade que ocorre nas ilhas de São Miguel e Terceira, mas em relação à qual não foram 

concretizados os investimentos e apostas previstos inicialmente para as ilhas de Santa Maria e Faial, nem os 

novos empreendimentos previstos para a ilha de São Miguel. Efetivamente, pelas suas especificidades e 

necessidades, de forma natural e gradual, esta atividade acabou por não se destacar ao nível da procura 

turística, sendo na sua maioria frequentada pela população local, não obstante, ao longo da última década, a 

realização de alguns eventos. Considerou-se, portanto, que esta não fazia parte da primeira linha da estratégia 

de afirmação e diferenciação do destino turístico dos Açores, opção essa, aliás, também concretizada no 

PEMTA. Tal não pretende diminuir o interesse e prática desta atividade na RAA. Apenas não é assumida como 

aposta de qualificação e um produto / atividade em que a Região se pode diferenciar e valorizar em relação a 
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outros destinos turísticos mais dedicados / qualificados para este produto / atividade.  

Outra dimensão da gestão do uso dos recursos turísticos é a existência de um modelo de gestão que considere, 

não só o controlo do acesso a esses recursos, mas também a existência de alternativas a esse recurso no 

momento em que o visitante, quer no planeamento da sua viagem e roteiro, quer no momento da visita e 

deslocação a esse recurso, o procura. Isto permitirá dirigir a afluência a esse recurso para outros pontos em 

determinadas horas de maior visitação e que, não só o visitante possa continuar a visitar outros pontos e voltar 

ao inicialmente pretendido na hora que estiver disponível, como também proporcionar outras ofertas antes até 

desconhecidas, não defraudando a expetativa de passeio ou experiências para aquele dia / período. 

Ainda outro ponto fundamental desta análise está associado ao alojamento. Verifica-se que é fundamental 

assegurar mecanismos que promovam aquele que se pretende que seja um alojamento com qualidade efetiva 

equiparada à imagem que se promove do destino. Isto está relacionado não só com as tipologias de alojamento 

turístico que se devem assumir como as que se pretende promover e que poderão melhor assegurar e otimizar 

a qualidade da experiência global do destino Açores, e nas especificidades de cada ilha (no pacote global 

natureza – atividades – conforto), e da imagem de destino de natureza da Região, mas também com a eventual 

reformulação dos critérios de classificação e de enquadramento nas diferentes tipologias. Neste âmbito, torna-

se premente a reponderação de critérios e tipologias que incentivem a reabilitação urbana, por um lado, e a 

existência de alojamento em áreas mais afastadas dos principais centros urbanos ou em áreas rurais, com 

elevados níveis de qualidade, mas com estruturas de apoio que lhes permitem assegurar a qualidade em 

espaços enquadrados arquitetónica e paisagisticamente, e que não exijam, por exemplo, estruturas de apoio 

que não se enquadram nesses espaços nem na natureza do alojamento. 

O POTRAA deve igualmente assegurar a equidade social, com benefícios do modelo de crescimento regional 

pelas diferentes ilhas, contribuindo no global para a construção de uma sociedade civil equitativa e assegurar 

que não resultam efeitos negativos de potenciais perturbações provocadas pela atividade turística, caso a 

população não tenha capacidade para “absorver” a crescente afluência de visitantes. 

Verifica-se, igualmente que para a concretização dos diferentes objetivos e princípios subjacentes ao modelo 

proposto pelo POTRAA, é determinante a promoção e implementação de um quadro de governança eficaz. A 

este nível é relevante destacar o papel que as autarquias cumprem em termos de implementação de políticas a 

escala local. Neste sentido, para além de promover sinergias entre diferentes competências dentro do Governo 

Regional e concordância das políticas sectoriais, será relevante estabelecer estratégias a nível local para 

promover o aproveitamento das oportunidades que o turismo gera em termos de desenvolvimento das 

comunidades, promovendo impactes positivos e reduzindo impactes negativos a uma escala de proximidade. 

Assim, as estratégias de governança do POTRAA deverão ir para além da comunicação e participação pública, 

promovendo um envolvimento efetivo das comunidades no desenvolvimento do turismo, de acordo com os 

critérios de desenvolvimento do turismo sustentável entre outros do Global Council for Sustainable Tourism 
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(GCST). Apenas estes tipos de estratégias mais abrangentes de participação cidadã poderão contribuir para 

reduzir eventuais conflitos entre a população local e o aumento significativo esperado do número de turistas 

que visitam o arquipélago. 

Esta questão entronca novamente na necessidade da aposta na formação profissional e sensibilização, 

enquanto vetores que contribuem para a qualidade dos serviços. Aqui, e assumindo-se como um objetivo do 

POTRAA (Capítulo 3), pretende-se promover a empregabilidade e o empreendedorismo associado ao turismo 

de qualidade e sustentável, assegurando o desenvolvimento das comunidades em que se inserem. Neste 

sentido, a formação profissional e sensibilização das comunidades será um elemento essencial para o 

conseguir, mas não o único, sendo também relevante a definição de uma estratégia de comunicação e 

marketing e uma comunicação clara da visão e estratégias de promoção do Destino Açores, assim como da 

informação existente em relação aos mercados emissores de visitantes e as suas expectativas, que permita a 

emergência de novos serviços complementares, adequados e de qualidade. 

Adicionalmente, esta aposta necessária na formação e sensibilização da população local no sentido de 

melhorar a qualidade do serviço turístico, deverá ir associada com o envolvimento das mesmas comunidades 

no desenvolvimento turístico de modo a identificar atempadamente e mitigar potenciais conflitos entre 

população local e visitantes. Igualmente, esta formação e sensibilização deverá abranger os diferentes aspetos 

do turismo sustentável para assegurar a qualificação de um destino turístico sustentável. 

 
Para além da análise ao potencial de diversificação de ofertas, constata-se que, de um modo geral, todas as 

ilhas apresentam potencial e capacidade para crescimento do sector turístico e para absorver esse potencial, 

no conjunto dos diferentes recursos, produtos, atividades, serviços e estruturas de apoio e no domínio social. 

Isto é, existe margem para crescer em número, mas considera-se que deve também existir uma aposta 

primordial na melhoria da qualidade do existente, e articular essa qualificação do existente com a necessidade 

de crescimento, de forma sustentada e em conformidade com a procura turística, no número. 

Assim, essa capacidade e crescimento deverão, em alguns sectores como é o caso do alojamento, ser 

orientados e ajustados às especificidades, capacidades e imagens / produtos de primeira linha em cada ilha, ou 

até em cada município. 

De igual modo é fundamental a gestão adequada do acesso aos novos roteiros e recursos que possam surgir, e 

antever os modelos de gestão que eliminem ou reduzam potenciais impactes a nível ambiental e social. 

É com base nesse diagnóstico e nos objetivos que determinaram a revisão do POTRAA, bem como na devida 

articulação com o PEMTA, de modo a concretizar no território e modelo de desenvolvimento turístico da RAA, 

e no exercício de cenarização desenvolvido, que surge a Visão e Missão do POTRAA, os objetivos a que este 

programa se propõe, bem como o conjunto de ações de natureza normativa e programática que são 

apresentados nos capítulos seguintes. 
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Ainda para efeitos enquadradores desses elementos, e considerando alguns dos vetores de base e indicadores 

de sustentabilidade – Intensidade Turística e Densidade Turística em que assenta o modelo proposto, importa 

apresentar a situação atual da RAA e de cada ilha nesse domínio. De notar que a densidade turística 

apresentada, tal como fundamentado em detalhe no capítulo 3.2, resulta de uma abordagem conservadora ao 

nível do território de base, isto é, considerando que este indicador diz respeito ao número de dormidas anual 

num determinado território (km
2
), foi considerado para efeitos de cálculo o valor da área de cada ilha 

excluindo a fração territorial ocupada pelo Parque Natural de Ilha (PNI). 

De notar que, com exceção da região Norte de Portugal, a RAA é a região do país com menores valores de 

intensidade e densidades turísticas (conforme Figuras 3.2.2 e 3.2.3, Capítulo 3.2).   

 

Figura 2.3.2 | Diagnóstico síntese, referente a 2017, da situação atual da intensidade e densidade turística. 
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3. MODELO TERRITORIAL SECTORIAL E OBJETIVOS  
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3. Modelo Territorial Sectorial e Objetivos 

3.1. Visão e Missão 

Ao longo dos últimos anos têm sido construídas as principais orientações e visões para o sector turístico na 

Região, em particular em dois referenciais fundamentais – o PROTA e o PEMTA. Neste contexto, a visão e 

missão assumidas para a revisão do POTRAA assentam precisamente nos desideratos desses dois instrumentos. 

Por um lado, o PROTA define um modelo territorial que foi concebido de modo a criar as condições necessárias 

para que a médio-longo prazo os Açores se afirmem como uma Região em evolução consolidada para um novo 

perfil de afirmação, diferenciada no contexto nacional e das regiões europeias e caracterizada pelos seguintes 

traços de futuro: 

 Um espaço de excelência científica e tecnológica nos domínios da insularidade, maritimidade e 

sustentabilidade com capacidade de atração de população jovem qualificada. 

 Um destino turístico de referência nos domínios do turismo rural, do turismo natureza, do turismo 

descoberta e do golfe, com maior valor acrescentado regional. 

 Uma região reconhecível diferenciadamente por produtos agroalimentares de referência de 

qualidade, de segurança alimentar e com maior incorporação de conhecimento. 

 Uma região de referência na utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC) como 

forma de combate à ultra-perifericidade e à fragmentação territorial e no ordenamento territorial. 

 Uma região com níveis elevados de autossuficiência e segurança energéticas. 

 Uma região pioneira na promoção de modelos de acessibilidade e mobilidade ajustados à minimização 

da fragmentação territorial e da insularidade e à defesa da sustentabilidade ambiental e paisagística. 

Os vetores de aposta da VISÃO preconizada são compatíveis com a sustentação futura dos Açores como: 

 REGIÃO RECONHECIDA PELOS SEUS RECURSOS E VALORES PATRIMONIAIS, NATURAIS, CULTURAIS E 

PAISAGÍSTICOS ÚNICOS E IDENTITÁRIOS DO SEU TERRITÓRIO. 

A visão é ainda tributária de uma perspetiva moderna da sustentabilidade, na qual se combinam as dimensões 

social, ambiental e económica.  

É generalizado o reconhecimento europeu e mundial do relevante património biológico, geológico e 

paisagístico da RAA, a que não é alheio, igualmente, um modelo de gestão ambiental de excelência, suportado 

em modelos que visam preservar a biodiversidade e geodiversidade do meio ambiente, assim como assegurar 

que a utilização dos recursos naturais é equitativa e ecologicamente sustentável. Estas são apostas 

fundamentais e transversais da Visão.  

É necessário, no entanto, transformar esse reconhecimento em fonte de criação de valor, de rendimento e de 
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atração/ fixação de população jovem, assegurando a sustentabilidade a longo prazo dessa valia patrimonial e 

paisagística. 

A Visão proposta enquadra assim a convergência para o mesmo objetivo de sustentabilidade de políticas 

regionais que conduzam a uma gestão criteriosa dos recursos com um envolvimento crescente da população, 

para a necessidade de preservação do património natural e construído e para a utilização sustentável dos 

recursos, resultando num fator de coesão territorial e num traço distintivo e de afirmação da Região.  

Neste mesmo contexto, acresce a necessidade imperiosa de minimizar riscos de pessoas e bens associados às 

vulnerabilidades naturais da RAA, como premissa indissociável de uma política de ordenamento e de gestão 

dos recursos existentes e de racionalização da forma de ocupação e humanização dos territórios. 

Por sua vez, o PEMTA estabelece claramente que a estratégia assumida para o turismo dos Açores tem como: 

Visão: Um destino (europeu) no meio do atlântico, reconhecido internacionalmente como ilhas 

vulcânicas preservadas, de natureza exuberante, exclusivo, de beleza mística, onde o visitante é recebido 

como um convidado especial que, em segurança, tem ao seu dispor uma variedade de atividades de 

terra e mar que o vão deixar deslumbrado e com saudade. 

e 

Missão: Atingir a verdadeira sustentabilidade através do Turismo, proporcionando aos nossos visitantes 

uma experiência de convidados especiais em ambiente natural, recebendo-os com carinho e cortesia 

genuínas, para que a experiência dos Açores lhes deixe saudade e os faça voltar. Assim assumimos o 

compromisso de trabalhar o nosso destino de modo próximo com as nossas comunidades para que, de 

forma integrada e inclusiva, consigamos atingir o equilíbrio social, económico, cultural e ambiental. 

 

Assim, e considerando todo o contexto e diagnóstico do sector apresentado anteriormente, propõe-se para o 

POTRAA as seguintes visão e missão: 

Visão do POTRAA - Nove ilhas, um mar, uma matriz…um destino! 

O POTRAA assume o planeamento e ordenamento territorial das opções da política e da estratégia 

definida para o sector do turismo como um imperativo de sustentabilidade. Tem como visão um destino 

turístico autêntico e íntegro, assente nos recursos e valores patrimoniais de índole cultural, natural e 

paisagístico, únicos e identitários de cada ilha, e da região no seu todo, gerido segundo um modelo 

ordenado, sustentável, seguro e competitivo que articula e coordena políticas públicas, assegura a 

participação dos diferentes atores intervenientes e supera as expetativas daqueles que o visitam. 

 



                         

 

182 
 

  

POTRAA. RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública  

 

 

Missão do POTRAA 

O POTRAA define o modelo de desenvolvimento turístico da RAA, estabelecendo um quadro de 

referência que integra e articula as diferentes políticas sectoriais, por forma a facilitar a ponderação e 

convergência de interesses, assim como a coordenação das intervenções de todos os que estão 

envolvidos na utilização, ordenamento, planeamento, gestão e desenvolvimento do espaço territorial. A 

missão do POTRAA é garantir a adequada articulação e coordenação das políticas e dos instrumentos 

que asseguram o desenvolvimento sustentável do turismo na região, enquanto destino de excelência, 

assegurando o equilíbrio ambiental, social e económico, num contexto atual de procura emergente. 

 

3.2. Cenários sectoriais e de desenvolvimento 

A abordagem metodológica geral aos cenários tem como objetivo estabelecer indicadores de alerta para que, 

quando determinados valores forem atingidos, possam ser estabelecidos patamares de gestão que, 

inclusivamente, poderão levar à revisão do modelo de gestão sectorial proposto. 

A abordagem metodológica à construção dos cenários englobou a compilação de uma base de dados anuais 

para o período que medeia entre 2014 e 2017, relativos a vários indicadores da atividade turística por tipo de 

alojamento (hotelaria tradicional, turismo no espaço rural e alojamento local), nomeadamente o número de 

estabelecimentos e de camas, no que respeita à oferta, e o número de hóspedes e de dormidas, no que 

concerne à procura. 

Com o objetivo de poder construir indicadores passíveis de comparação com outros destinos turísticos, 

nomeadamente ao nível da Intensidade Turística e da Densidade Turística, optou-se por alicerçar a cenarização 

com base no número de dormidas total, correspondente ao somatório das dormidas na hotelaria tradicional, 

no turismo no espaço rural e no alojamento local, e basear a análise à escala de Ilha, resultando os valores 

relativos à Região Autónoma dos Açores da concatenação dos valores obtidos para os vários espaços insulares. 

Importa ainda destacar que para o cálculo da Densidade Turística optou-se por uma abordagem conservadora 

ao nível do território de base, isto é, considerando que este indicador diz respeito ao número de dormidas 

anual num determinado território (km
2
), foi considerado para efeitos de cálculo o valor da área de cada ilha 

excluindo a fração ocupada pelo Parque Natural de Ilha (PNI). Esta abordagem traduz o que se verifica ao nível 

dos principais espaços onde se localizam as estruturas e serviços de alojamento e restauração, os recursos 

culturais e onde ocorrem as principais atividades e a vida quotidiana da população residente (ou seja, 

corresponde ao local de maior concentração absoluta de turistas e onde ocorre prioritariamente a interação 

entre estes e a população local). Não foi descurado o facto da significativa maioria dos recursos turísticos 

naturais e paisagísticos se localizarem nas áreas de PNI e de que muitas atividades turísticas se realizam 

também nessas áreas. Aliás, considerando que o indicador diz respeito ao território com capacidade para 
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suportar o número de turistas, e que o remanescente (PNI) corresponde a áreas ecologicamente sensíveis ou 

classificadas na sua matriz natural, e até cultural, a sua permanência e usufruto nestas áreas traduz-se, 

eventualmente, numa menor mobilização de recursos / capacidades. Esta menor pressão resulta, igualmente, 

dos próprios regimes e regras de usufruto e salvaguarda a que estas áreas estão sujeitas, e controladas pelas 

entidades competentes, e salvaguarda os objetivos e a visão do POTRAA no que respeita à salvaguarda e ao 

respeito pela matriz e identidade social e cultural, à minimização de potenciais efeitos adversos da atividade 

turística sobre a população e modo de vida, bem como à gestão sustentável dos locais ecologicamente mais 

sensíveis de forma a garantir um uso sustentável em função da respetiva capacidade de carga. Assim, optou-se 

por reduzir a área para cálculo da referência das densidades turísticas em cada ilha, admitindo que cada ilha 

comporta, conservadoramente, uma densidade superior à que seria definida caso se considerasse a área total 

da ilha. 

Neste contexto, considerou-se que podem surgir 3 tipos de cenários de evolução do sector turístico na região, 

diretamente associados à procura (fatores externos), analisados em função das seguintes dimensões – 

intensidade turística e densidade turística, nomeadamente: 

Cenário 1 – Estagnação ou de Crescimento Residual 

Cenário 2 – Crescimento Estável ou Incremental Regular 

Cenário 3 – Crescimento Significativo 

Com base nos pressupostos anteriores, e para cada um dos cenários alternativos, utilizaram-se duas formas de 

cálculo: a primeira, considerando como referência o valor observado de dormidas em 2017 em cada ilha e 

utilizando, como multiplicadores, respetivamente, os valores de variação interanual mínimo, de mediana e 

máximo no período 2014-2017; a segunda, assumindo igualmente como valor de referência o ano 2017, e 

como multiplicadores uma taxa de crescimento médio anual (para cada ilha e ajustada aos respetivos limites de 

intensidade e densidade), sendo que para o Cenário 2 são as seguintes: Santa Maria: 15.0%; São Miguel: 6.5%; 

Terceira: 21,0%; Graciosa: 25%; São Jorge: 20%: Pico: 14,5%; Faial: 8,5%; Flores: 7,0%; Corvo: 12,0%. Com base 

nos resultados obtidos ilha a ilha, é possível verificar que o somatório para a Região Autónoma dos Açores é 

superior para os cenários 2 e 3 com a segunda metodologia, sem acarretar um aumento muito significativo da 

intensidade turística, pelo que se optou por fixar como base de trabalho esta última abordagem de cálculo. 

Cenário 1 – Estagnação ou de Crescimento Residual: este cenário pressupõe uma estratégia que passa por 

uma forte aposta desde já na requalificação dos produtos e do destino, na sua valorização e na qualificação 

significativa dos recursos humanos, de modo a que seja possível aumentar as receitas per capita de cada 

visitante, e assim manter ou aumentar a receita global mesmo com os mesmos ou menos visitantes. Esta 

aposta servirá também para responder à procura no caso de reabrirem outros mercados concorrentes, como o 



                         

 

184 
 

  

POTRAA. RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública  

 

 

Norte de África11. Ao fidelizar o visitante pela qualidade da experiência a Região Autónoma dos Açores pode, 

mesmo com preços mais elevados e com mercados próximos a concorrerem com preços mais baixos, captar e 

fidelizar um segmento de visitante que vem e paga pelo destino e experiência, e não pelo preço apenas. 

Cenário 2 – Crescimento estável ou incremental regular: apesar de ser um cenário também muito vulnerável a 

fatores externos internacionais, como a potencial reabertura dos destinos no Norte de África, pode ser 

considerado como o exercício de cenarização mais provável. A abordagem do modelo sectorial proposto deve 

passar igualmente pela qualificação e valorização dos produtos e recursos humanos e materiais, pelas mesmas 

razões expostas no cenário 1.  

Cenário 3 – Crescimento Significativo: caso se continue a verificar uma procura com uma taxa de crescimento 

muito acentuada, a aposta deve passar por gerir essa procura de modo a rentabilizá-la e equilibrá-la com a 

qualidade da experiência e da capacidade de carga do destino. A continuação de um aumento acentuado anual 

na procura dos Açores poderá resultar na existência de alguns constrangimentos na capacidade dos locais de 

visitação e na qualidade de experiência “marca” do destino (destino de natureza, contemplação, vivo e ativo, 

relaxamento, etc) e do usufruto para o turista desses locais. Assim, a resposta deverá ser também a 

qualificação e valorização da oferta (produto e recursos humanos e materiais), que permita valorizar os preços 

também. Isto permitirá de algum modo selecionar os turistas e, em simultâneo, não diminuir e até mesmo 

aumentar a receita global, uma vez que se capitalizará a receita obtida com cada visitante. Poderá ser 

necessário em alguns casos reavaliar novamente as capacidades de carga turística de alguns locais, de modo a 

dar resposta a essa qualificação da experiência que pode estar associada a um aumento dos preços. 

Em suma, tendo como objetivo a implementação de indicadores de monitorização de alerta e de acordo com a 

visão e objetivos do POTRAA, pretende-se a seleção de um cenário que permita atingir intensidades e 

densidades turísticas que se consideram equilibradas e respondem à estratégia de um destino de turismo 

sustentável.  

Adicionalmente, e tendo em consideração o contexto atual evolutivo do sector turístico, assume-se como 

expetável que no horizonte de implementação do POTRAA ocorram dois períodos distintos de evolução da 

procura e da oferta / ritmos (ao nível do volume e taxa de crescimento), aproximadamente 2018-2022 e 2023-

2028, refletidos, consequentemente, por valores de densidade e intensidade turística diversos.  

Estes períodos deverão ser ajustados caso se verifique adequado, em conformidade com os resultados da 

                                                                 
11 O norte de África é um destino “global” historicamente muito procurado por muitos dos mercados europeus de origem dos turistas que 
também procuram os Açores. Considerando que esses destinos apresentam atualmente constrangimentos significativos de várias natureza, 
em particular no que respeita à segurança, os turistas começaram a procurar alternativas para as quais não estavam tão despertos, ou cuja 
promoção e divulgação passava mais despercebida junto da fortíssima e histórica divulgação e promoção desses destinos. Não está 
diretamente relacionado com o tipo de produto ou destino, mas sim com a existência de outras alternativas no mesmo raio de duração de 
viagens. Ao serem colocadas de parte essas alternativas, aliado ao facto do contexto de mobilidade aérea e da estratégia de promoção e 
marketing dos Açores terem sido consideravelmente alteradas, os Açores passam a ser um destino muito atrativo e procurado. Ao ser 
possível ir novamente em segurança para o norte de África, e sendo também um destino com especificidades e exotismos diferentes, 
poderá voltar a ser uma alternativa concorrente. 
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monitorização do POTRAA, bem como os próprios valores definidos de intensidade e de densidade propostos 

para a segunda fase de evolução. Isto é, não obstante as monitorizações periódicas previstas pelo POTRAA ao 

longo da sua implementação, ao fim de 5 anos da entrada em vigor do Programa deverão ser reavaliadas as 

projeções obtidas, o contexto evolutivo do sector turístico vigente à data e os efeitos e resultados esperados. 

Caso a evolução e valores de intensidade e densidade apresentem tendência para ultrapassar o previsto ao 

longo de cinco anos (ou até antes), deverão ser reavaliadas as medidas de gestão propostas. Este mecanismo 

permitirá criar momentos de reajuste da estratégia a meio do horizonte de implementação do programa e, 

consequentemente, monitorizar a adequabilidade do modelo e estratégia de desenvolvimento e gestão 

definidos, no sentido de os ajustar caso seja necessário.  

Uma última nota ainda relativamente às intensidades turísticas cenarizadas, é que importa ter em 

consideração que este modelo não assenta na aceitação de um crescimento aleatório e exponencial da 

intensidade turística, mas sim num crescimento gerido em simultâneo e de forma totalmente articulada com o 

objetivo do POTRAA de atenuação da sazonalidade. É neste ponto que entra a estreita articulação entre a 

estratégia do PEMTA da estruturação dos produtos, atividades e mercados com a atenuação da sazonalidade. 

O que se pretende é que este aumento da intensidade seja resultante da dispersão das novas dormidas ao 

longo de todo o ano, com especial foco para os meses de fevereiro a maio e de setembro a novembro. Será 

essa abordagem conjunta que permitirá assegurar a estratégia de sustentabilidade, imagem e produto de um 

destino turístico sustentável.  

Assim, por forma a obter uma indicação dos valores de intensidade turística e densidade turística expectáveis 

para cada cenário, tomou-se novamente como referência o ano de 2017, ao nível das dormidas, e projetaram-

se os valores com base nos pressupostos já referidos associados a taxas previstas de crescimento específicas 

para cada ilha, e que se perspetiva que ocorram com base na estratégia conjunta das ações normativas e 

programáticas do POTRAA. Deste modo, propõem-se os valores de intensidade e densidade turística 

apresentados no Quadro 3.2.1 (nota: conforme referido, estes valores são cenarizados para dois períodos de 

implementação do POTRAA distintos, mas para efeitos da presente análise desta fase de trabalho são 

apresentados apenas os valores ao fim do horizonte de implementação do POTRAA).  

A cenarização destes valores tem também em consideração as atuais taxas de ocupação-cama e procura, o 

foco da estratégia da estruturação de produtos e redistribuição de fluxos e as previstas capacidades do 

território, população e dos recursos turísticos e de serviços de apoio e atividades com potencial de 

crescimento. 

Para dotar a cenarização do POTRAA com maior flexibilidade, considera-se que a partir dos valores de 

intensidade e densidade turísticas projetados para o cenário mais provável (Cenário 2) é possível admitir uma 

excedência (mas sem nunca ultrapassar os limites que se consideram sustentáveis e que delimitam o cenário 

3), balizada pela taxa de ocupação de camas e os números de dormidas, consoante os seguintes pressupostos: 
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Ilhas de Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo: se a taxa de ocupação-cama ultrapassar os 40% é 

possível exceder os valores de intensidade e densidade turística estimados no Cenário 2 num valor igual a 

metade da diferença entre as intensidades (respetivas dormidas) projetadas para os cenários 2 e 3; se a taxa de 

ocupação-cama continuar a evoluir positivamente e venha a ultrapassar os 55% é possível exceder os valores 

de intensidade e densidades turísticas estimado no Cenário 2, e já reajustado como indicado anteriormente, 

num valor igual a 25% da diferença entre as intensidades e densidades turísticas projetadas para os cenários 2 

e 3, mas desde que não se ultrapassem os limiares de Intensidade Turística igual a 20 (no caso do Corvo deve 

ser igual a 15) e Densidade Turística igual a 5.000. 

Ilhas de São Miguel e Terceira: o mesmo mecanismo referido anteriormente, considerando, contudo, como 

limiares de evolução taxas de ocupação-cama de 65% e 75%, respetivamente, mas desde que não se 

ultrapassem os limiares de Intensidade Turística igual a 20 (no caso de São Miguel deve ser igual a 23) e 

Densidade Turística igual a 5.000 (no caso de São Miguel deve ser no máximo igual a 5.300). 

 

Ilhas do Pico e Faial: o mesmo mecanismo referido anteriormente, considerando, contudo, como limiares de 

evolução taxas de ocupação-cama de 50% e 60%, respetivamente. 

De notar que os indicadores de intensidade turística e densidade turística não representam classes ou 

classificações referenciais para o que se considera que possam ser valores sustentáveis de carga. A atual 

abordagem a nível internacional destes indicadores assenta numa análise acrítica aos mesmos, comparativa 

entre regiões, sem estabelecer qualquer qualificação ou classificação sobre os níveis de intensidade turística. 

Assim, a análise desenvolvida na presente metodologia passou pela comparação dos valores obtidos para a 

RAA e para cada ilha, proporcionalmente, com os exemplos de outras regiões europeias, onde se conhecem as 

práticas e estratégias de turismo e a evolução do sector, e respetivos efeitos, e que são entendidos, a título 

exemplificativo, como territórios com contextos e paradigmas de desenvolvimento turístico e do território que 

se pretendem, ou não, seguir / atingir. 

As dimensões de cenarização dos cenários têm como abordagem comum a salvaguarda em qualquer situação / 

cenário de resposta de: 

1 – Identidade cultural e população; 

2 – Vulnerabilidade do território (aposta inequívoca na qualidade e não na quantidade e na consolidação e 

afirmação da qualidade e excecionalidade do destino); 

3 – Gestão de usos e acessos a recursos turísticos naturais e culturais sensíveis (gestão de constrangimentos de 

usos e gestão de espaços onde podem/poderão estar em risco a características e valores naturais e/ou 

culturais); 
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4 –Atenuação da sazonalidade (e dispersão de fluxos inter-ilhas); 

5 – Fatores externos com efeitos sobre a dinâmica e evolução do sector (ameaças) (outros mercados que estão 

atualmente em recessão mas que podem recuperar redirecionando fluxos novamente para esses destinos) 

 

O Quadro 3.2.1 apresenta a cenarização da evolução dos indicadores de Intensidade e Densidade turísticas 

para os Cenários 2 e 3, relativamente à situação de referência – 2017. 
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Quadro 3.2.1. | Matriz de cenarização da evolução dos indicadores de Intensidade e Densidade turísticas para os Cenários 2 e 3, relativamente à situação de referência – 2017 

Ilha 

2017 
CENÁRIO 2 

(Valores Máximos) 
CENÁRIO 3 

(Valores Máximos) 

Mecanismos flexibilidade  
N.º 

dormidas  

Taxa de 

ocupação -
cama 

Intensidade 
Turística 

(1000dormidas
/habitante) 

Densidade 
turística 

(sem área PNI) 
(dormidas/km2) 

N.º 
dormidas 

Intensidade 
Turística 

(1000dormidas/
habitante) 

Densidade 
turística 

(sem área PNI) 
(dormidas/km2) 

N.º dormidas 

Intensidade 
Turística 

(1000dormidas/h
abitante) 

Densidade 
turística 

(sem área PNI) 
(dormidas/km2) 

SMA 30 845 0,23 5 384 77 113 14 959 113 060 20 1 406 

1. Se a taxa de ocupação-cama atingir 40% nos últimos 2 anos consecutivos, é possível ultrapassar o limite do 
Cenário 2, até aos seguintes valores: 

- N.º Dormidas: 95 086 
- Intensidade Turística: 17 
- Densidade Turística: 1 182 
- Sendo possível ajustar a oferta, sem atingir os 40%, de forma a permitir a instalação novos 
empreendimentos turísticos desde que associados a uma oferta temática (conforme n.º 6 da Norma 
Sectorial NS_01 (Capítulo 4.1)). 

 
 2. Se a taxa de ocupação-cama atingir 55% nos últimos 2 anos consecutivos, é possível ultrapassar os limites de 
Flexibilidade anteriores, até aos seguintes valores: 

- N.º Dormidas: 104 073 
- Intensidade Turística: 18 
- Densidade Turística: 1 294 
- Sendo possível ajustar a oferta, sem atingir os 55%, de forma a permitir a instalação de novos 
empreendimentos turísticos desde que associados a uma oferta temática (conforme n.º 6 da Norma 
Sectorial NS_01 (Capítulo 4.1)), mas sem ultrapassar os limites do Cenário 3. 

 
3. Se a taxa de ocupação-cama ultrapassar os 80% nos últimos 2 anos consecutivos: 
        - Deve ser iniciado um processo de ponderação e análise da tipologia e qualidade da oferta e de revisão do 
POTRAA. 

SMG 1 555 192 0,58 11 2.579 2 566 067 19 4 255 3 177 174 23 5 268 

1. Se a taxa de ocupação-cama atingir 65% nos últimos 2 anos consecutivos, é possível ultrapassar o limite do 
Cenário 2, até aos seguintes valores: 

- N.º Dormidas: 2 871 620 
- Intensidade Turística: 21 
- Densidade Turística: 4 761 
- Sendo possível ajustar a oferta, sem atingir os 65%, de forma a permitir a instalação novos 
empreendimentos turísticos desde que associados a uma oferta temática (conforme n.º 6 da Norma 
Sectorial NS_01 (Capítulo 4.1)).. 

 
 2. Se a taxa de ocupação-cama atingir 75% nos últimos 2 anos consecutivos, é possível ultrapassar os limites de 
Flexibilidade anteriores, até aos seguintes valores: 

- N.º Dormidas: 3 024 397 
- Intensidade Turística: 22 
- Densidade Turística: 5 015 
- Sendo possível ajustar a oferta, sem atingir os 75%, de forma a permitir a instalação de novos 
empreendimentos turísticos desde que associados a uma oferta temática (conforme n.º 6 da Norma 
Sectorial NS_01 (Capítulo 4.1)), mas sem ultrapassar os limites do Cenário 3. 

 
3. Se a taxa de ocupação-cama ultrapassar os 80% nos últimos 2 anos consecutivos: 
        - Deve ser iniciado um processo de ponderação e análise da tipologia e qualidade da oferta e de revisão do 
POTRAA. 



  

 
 189 

POTRAA . RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública 

Ilha 

2017 
CENÁRIO 2 

(Valores Máximos) 
CENÁRIO 3 

(Valores Máximos) 

Mecanismos flexibilidade  
N.º 

dormidas  

Taxa de 

ocupação -
cama 

Intensidade 
Turística 

(1000dormidas
/habitante) 

Densidade 
turística 

(sem área PNI) 
(dormidas/km2) 

N.º 
dormidas 

Intensidade 
Turística 

(1000dormidas/
habitante) 

Densidade 
turística 

(sem área PNI) 
(dormidas/km2) 

N.º dormidas 

Intensidade 
Turística 

(1000dormidas/h
abitante) 

Densidade 
turística 

(sem área PNI) 
(dormidas/km2) 

TER 342 672 0,44 6 1.084 1 062 283 19 3 359 1 119 100 20 3 539 

1. Se a taxa de ocupação-cama atingir 65% nos últimos 2 anos consecutivos, é possível ultrapassar o limite do 
Cenário 2, até aos seguintes valores: 

- N.º Dormidas: 1 090 692 
- Intensidade Turística: 19 
- Densidade Turística: 3 449 
- Sendo possível ajustar a oferta, sem atingir os 65%, de forma a permitir a instalação novos 
empreendimentos turísticos desde que associados a uma oferta temática (conforme n.º 6 da Norma 
Sectorial NS_01 (Capítulo 4.1)). 

 
 2. Se a taxa de ocupação-cama atingir 75% nos últimos 2 anos consecutivos, é possível ultrapassar os limites de 
Flexibilidade anteriores, até aos seguintes valores: 

- N.º Dormidas: 1 104 896 
- Intensidade Turística: 20 
- Densidade Turística: 3 494 

- Sendo possível ajustar a oferta, sem atingir os 75%, de forma a permitir a instalação novos empreendimentos 
turísticos desde que associados a uma oferta temática (conforme n.º 6 da Norma Sectorial NS_01 (Capítulo 4.1))), 
mas sem ultrapassar os limites do Cenário 3. 
 
3. Se a taxa de ocupação-cama ultrapassar os 80% nos últimos 2 anos consecutivos: 
        - Deve ser iniciado um processo de ponderação e análise da tipologia e qualidade da oferta e de revisão do 
POTRAA. 

GRA 16 672 0,23 4 292 58 352 14 1 023 86 020 20 1 509 

1. Se a taxa de ocupação-cama atingir 40% nos últimos 2 anos consecutivos, é possível ultrapassar o limite do 
Cenário 2, até aos seguintes valores: 

- N.º Dormidas: 72 186 
- Intensidade Turística: 17 
- Densidade Turística: 1 266 
- Sendo possível ajustar a oferta, sem atingir os 40%, de forma a permitir a instalação novos 
empreendimentos turísticos desde que associados a uma oferta temática (conforme n.º 6 da Norma 
Sectorial NS_01 (Capítulo 4.1))). 

 
 2. Se a taxa de ocupação-cama atingir 55% nos últimos 2 anos consecutivos, é possível ultrapassar os limites de 
Flexibilidade anteriores, até aos seguintes valores: 

- N.º Dormidas: 79 103 
- Intensidade Turística: 18 
- Densidade Turística: 1 387 

- Sendo possível ajustar a oferta, sem atingir os 55%, de forma a permitir a instalação novos empreendimentos 
turísticos desde que associados a uma oferta temática (conforme n.º 6 da Norma Sectorial NS_01 (Capítulo 4.1)), 
mas sem ultrapassar os limites do Cenário 3. 
 

3. Se a taxa de ocupação-cama ultrapassar os 80% nos últimos 2 anos consecutivos: 

        - Deve ser iniciado um processo de ponderação e análise da tipologia e qualidade da oferta e de revisão do 
POTRAA . 

SJO 39 010 0,21 5 208 117 030 14 624 169 820 20 905 

1. Se a taxa de ocupação-cama atingir 40% nos últimos 2 anos consecutivos, é possível ultrapassar o limite do 
Cenário 2, até aos seguintes valores: 

- N.º Dormidas: 143 425 
- Intensidade Turística: 17 
- Densidade Turística: 764 
- Sendo possível ajustar a oferta, sem atingir os 40%, de forma a permitir a instalação novos 
empreendimentos turísticos desde que associados a uma oferta temática (conforme n.º 6 da Norma 
Sectorial NS_01 (Capítulo 4.1)). 
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Ilha 

2017 
CENÁRIO 2 

(Valores Máximos) 
CENÁRIO 3 

(Valores Máximos) 

Mecanismos flexibilidade  
N.º 

dormidas  

Taxa de 

ocupação -
cama 

Intensidade 
Turística 

(1000dormidas
/habitante) 

Densidade 
turística 

(sem área PNI) 
(dormidas/km2) 

N.º 
dormidas 

Intensidade 
Turística 

(1000dormidas/
habitante) 

Densidade 
turística 

(sem área PNI) 
(dormidas/km2) 

N.º dormidas 

Intensidade 
Turística 

(1000dormidas/h
abitante) 

Densidade 
turística 

(sem área PNI) 
(dormidas/km2) 

 2. Se a taxa de ocupação-cama atingir 55% nos últimos 2 anos consecutivos, é possível ultrapassar os limites de 
Flexibilidade anteriores, até aos seguintes valores: 

- N.º Dormidas: 156 623 
- Intensidade Turística: 18 
- Densidade Turística: 835 

- Sendo possível ajustar a oferta, sem atingir os 55%, de forma a permitir a instalação novos empreendimentos 
turísticos desde que associados a uma oferta temática (conforme n.º 6 da Norma Sectorial NS_01 (Capítulo 4.1)), 
mas sem ultrapassar os limites do Cenário 3. 
 
3. Se a taxa de ocupação-cama ultrapassar os 80% nos últimos 2 anos consecutivos: 
        - Deve ser iniciado um processo de ponderação e análise da tipologia e qualidade da oferta e de revisão do 
POTRAA.  

PIC 109 680 0,32 8 379 268 716 19 929 276 680 20 957 

1. Se a taxa de ocupação-cama atingir 50% nos últimos 2 anos consecutivos, é possível ultrapassar o limite do 
Cenário 2, até aos seguintes valores: 

- N.º Dormidas: 272 698 
- Intensidade Turística: 20 
- Densidade Turística: 943 
- Sendo possível ajustar a oferta, sem atingir os 50%, de forma a permitir a instalação novos 
empreendimentos turísticos desde que associados a uma oferta temática (conforme n.º 6 da Norma 
Sectorial NS_01 (Capítulo 4.1)). 

 
 2. Se a taxa de ocupação-cama atingir 60% nos últimos 2 anos consecutivos, é possível ultrapassar os limites de 
Flexibilidade anteriores, até aos seguintes valores: 

- N.º Dormidas: 274 689 
- Intensidade Turística: 20 
- Densidade Turística: 950 

- Sendo possível ajustar a oferta, sem atingir os 60%, de forma a permitir a instalação novos empreendimentos 
turísticos desde que associados a uma oferta temática (conforme n.º 6 da Norma Sectorial NS_01 (Capítulo 4.1)), 
mas sem ultrapassar os limites do Cenário 3. 
 
3. Se a taxa de ocupação-cama ultrapassar os 80% nos últimos 2 anos consecutivos: 
        - Deve ser iniciado um processo de ponderação e análise da tipologia e qualidade da oferta e de revisão do 
POTRAA. 

FAI 154 295 0,37 10 1.074 285 446 19 1 987 295 180 20 2 055 

1. Se a taxa de ocupação-cama atingir 50% nos últimos 2 anos consecutivos, é possível ultrapassar o limite do 
Cenário 2, até aos seguintes valores: 

- N.º Dormidas: 290 313 
- Intensidade Turística: 20 
- Densidade Turística: 2 021 
- Sendo possível ajustar a oferta, sem atingir os 50%, de forma a permitir a instalação novos 
empreendimentos turísticos desde que associados a uma oferta temática (conforme n.º 6 da Norma 
Sectorial NS_01 (Capítulo 4.1)). 

 
 2. Se a taxa de ocupação-cama atingir 60% nos últimos 2 anos consecutivos, é possível ultrapassar os limites de 
Flexibilidade anteriores, até aos seguintes valores: 

- N.º Dormidas: 292 746 
- Intensidade Turística: 20 
- Densidade Turística: 2 038 

- Sendo possível ajustar a oferta, sem atingir os 60%, de forma a permitir a instalação novos empreendimentos 
turísticos desde que associados a uma oferta temática (conforme n.º 6 da Norma Sectorial NS_01 (Capítulo 4.1)), 
mas sem ultrapassar os limites do Cenário 3. 
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Ilha 

2017 
CENÁRIO 2 

(Valores Máximos) 
CENÁRIO 3 

(Valores Máximos) 

Mecanismos flexibilidade  
N.º 

dormidas  

Taxa de 

ocupação -
cama 

Intensidade 
Turística 

(1000dormidas
/habitante) 

Densidade 
turística 

(sem área PNI) 
(dormidas/km2) 

N.º 
dormidas 

Intensidade 
Turística 

(1000dormidas/
habitante) 

Densidade 
turística 

(sem área PNI) 
(dormidas/km2) 

N.º dormidas 

Intensidade 
Turística 

(1000dormidas/h
abitante) 

Densidade 
turística 

(sem área PNI) 
(dormidas/km2) 

3. Se a taxa de ocupação-cama ultrapassar os 80% nos últimos 2 anos consecutivos: 
        - Deve ser iniciado um processo de ponderação e análise da tipologia e qualidade da oferta e de revisão do 
POTRAA.  

FLO 41 398 0,33 11 515 70 377 19 876 73 840 20 919 

1. Se a taxa de ocupação-cama atingir 40% nos últimos 2 anos consecutivos, é possível ultrapassar o limite do 
Cenário 2, até aos seguintes valores: 

- N.º Dormidas: 72 108 
- Intensidade Turística: 20 
- Densidade Turística: 897 
- Sendo possível ajustar a oferta, sem atingir os 40%, de forma a permitir a instalação novos 
empreendimentos turísticos desde que associados a uma oferta temática (conforme n.º 6 da Norma 
Sectorial NS_01 (Capítulo 4.1)). 

 
 2. Se a taxa de ocupação-cama atingir 55% nos últimos 2 anos consecutivos, é possível ultrapassar os limites de 
Flexibilidade anteriores, até aos seguintes valores: 

- N.º Dormidas: 72 974 
- Intensidade Turística: 20 
- Densidade Turística: 908 

- Sendo possível ajustar a oferta, sem atingir os 55%, de forma a permitir a instalação novos empreendimentos 
turísticos desde que associados a uma oferta temática (conforme n.º 6 da Norma Sectorial NS_01 (Capítulo 4.1)), 
mas sem ultrapassar os limites do Cenário 3. 

 
 
3. Se a taxa de ocupação-cama ultrapassar os 80% nos últimos 2 anos consecutivos: 
        - Deve ser iniciado um processo de ponderação e análise da tipologia e qualidade da oferta e de revisão do 
POTRAA. 

COR 2 508 0,16 5 267 5 518 12 586 6 900 15 733 

1. Se a taxa de ocupação-cama atingir 50% nos últimos 2 anos consecutivos, é possível ultrapassar o limite do 
Cenário 2, até aos seguintes valores: 

- N.º Dormidas: 6 209 
- Intensidade Turística: 13 
- Densidade Turística: 660 
- Sendo possível ajustar a oferta, sem atingir os 50%, de forma a permitir a instalação novos 
empreendimentos turísticos desde que associados a uma oferta temática (conforme n.º 6 da Norma 
Sectorial NS_01 (Capítulo 4.1)) 

 
 2. Se a taxa de ocupação-cama atingir 60% nos últimos 2 anos consecutivos, é possível ultrapassar os limites de 
Flexibilidade anteriores, até aos seguintes valores: 

- N.º Dormidas: 6 554 
- Intensidade Turística: 14 
- Densidade Turística: 696 

- Sendo possível ajustar a oferta, sem atingir os 60%, de forma a permitir a instalação novos empreendimentos 
turísticos desde que associados a uma oferta temática (conforme n.º 6 da Norma Sectorial NS_01 (Capítulo 4.1)), 
mas sem ultrapassar os limites do Cenário 3. 
 
3. Se a taxa de ocupação-cama ultrapassar os 80% nos últimos 2 anos consecutivos: 
        - Deve ser iniciado um processo de ponderação e análise da tipologia e qualidade da oferta e de revisão do 
POTRAA  

RAA 2 292 272 0,54 9 1 299 2 979 955 18 2 557 5 317 774 22 3 014   
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Em termos territoriais os cenários previstos são apresentados na Figura 3.2.1, onde é possível também verificar em termos comparativos a situação da Região Autónoma da Madeira, permitindo percecionar comparativamente os limites de 
sustentabilidade definidos para a RAA. 

 
Figura 3.2.1 | Modelo de evolução e gestão da procura e oferta turística previsto para o POTRAA 
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Ainda numa análise comparativa são apresentados os indicadores de densidade e intensidade turísticas para a 

Europa, em 2015, nas Figuras 3.2.2 e 3.2.3. 

 

Figura 3.2.2 | Densidade Turística na Europa (2015) - EUROSTAT 
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Figura 3.2.3 | Intensidade Turística na Europa (2015) - EUROSTAT 

Em suma, os limites máximos de sustentabilidade de IT e DT correspondem ao Cenário 3, sendo 
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respetivamente iguais a 23 e 5268 dormidas/km
2
 para a RAA (Quadro 3.2.1). Realça-se, contudo, que os valores 

limite são variáveis de ilha para ilha, refletindo as especificidades territoriais que influenciam a respetiva 

suscetibilidade ambiental, nomeadamente entre 15 e 23, para a IT, e 733 e 5268 dormidas/km
2
 para a DT.  

Para dotar a cenarização do POTRAA de maior flexibilidade, considera-se que a partir dos valores de 

intensidade e densidade turísticas projetados para o cenário mais provável é possível admitir uma excedência 

faseada (Quadro 3.2.1). Para tal, a taxa bruta de ocupação-cama verificada em 2 anos consecutivos é o 

indicador que permite ajustar os valores de referência de IT e DT estabelecidos para cada ilha, conforme estão 

definidos nas normas sectoriais (Capítulo 4). Por outro lado, a consideração de valores de excedência diversos 

de ilha para ilha permite pugnar pelo desenvolvimento mais equitativo do turismo na RAA. 

Assim, para as ilhas de Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo, e na condição de que a taxa de 

ocupação-cama ultrapasse os 40%, é possível exceder os valores de IT e DT estimados no Cenário 2 no valor 

correspondente a um acréscimo de dormidas igual a metade da diferença entre os valores projetados para os 

cenários 2 e 3. Posteriormente, se a taxa de ocupação-cama continuar a evoluir positivamente, e venha a 

ultrapassar os 55%, é possível exceder os valores já reajustados na etapa anterior num valor correspondente a 

um quarto da diferença entre os valores projetados de dormidas para os cenários 2 e 3. Para as ilhas do Pico e 

do Faial o mecanismo de flexibilização é desencadeado considerando, respetivamente, para os dois horizontes 

taxas de ocupação-cama de 50% e 60%, e para as ilhas de São Miguel e Terceira taxas de ocupação-cama de 

65% e 75%. Se a taxa de ocupação-cama ultrapassar os 80% em dois anos consecutivos em qualquer das ilhas 

deve ser iniciado o processo de revisão do POTRAA. 

No âmbito do POTRAA é ainda possível ultrapassar os valores de referência estabelecidos para o Cenário 2 e 

seus horizontes de excedência sem que seja atingida a taxa de ocupação-cama definida por ilha, desde que a 

excedência resulte da instalação de novos empreendimentos turísticos associados a oferta temática ou 

vocacionada, nomeadamente projetos temáticos que desenvolvam e promovam aspetos específicos da cultura, 

agricultura ou de qualquer outra área característica e distintiva dos Açores e, cumulativamente, correspondam 

a projetos com clara vocação para o turismo de lazer, que incorporem áreas específicas para o efeito, ou 

projetos com forte componente de animação turística, conforme definido no normativo. 

 

3.3. Dimensões Estratégicas e Objetivos do POTRAA 

A Resolução do Conselho do Governo n.º 74/2017, de 7 de agosto (que alterou a Resolução de Conselho de 

Governo n.º 101/2015, de 15 de julho, que determinou a revisão do Programa de Ordenamento Turístico da 

Região Autónoma dos Açores, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 38/2008/A, de 11 de agosto, que 

foi suspenso parcialmente pelo Decreto Legislativo Regional n.º 13/2010/A, de 7 de abril), refere que “A 

natureza exuberante e a singularidade da paisagem, associadas à autenticidade da história e das tradições do 
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seu povo, permitem à Região Autónoma dos Açores afirmar-se, no contexto nacional e internacional, como um 

destino turístico europeu no meio do Atlântico, constituído por nove ilhas vulcânicas, reconhecidas como 

ambientalmente preservadas.” 

A par destas singularidades, “nos últimos anos, o destino Açores reforçou a sua matriz identitária, enquanto 

Região turística fortemente alicerçada na natureza experiencial de cariz ativo, e conseguiu posicionar-se 

favoravelmente face a segmentos de procura que satisfazem as suas pretensões em matéria de recursos 

naturais, culturais e experienciais. Esta identidade, também plasmada no Plano Estratégico e de Marketing do 

Turismo dos Açores, como aposta estratégica para o sector turístico, tornou-se evidente quer no âmbito dos 

vários produtos turísticos oferecidos, ou a oferecer, quer no âmbito das ações promocionais concretizadas e a 

desenvolver. “ 

Todo este enquadramento evolutivo e de recursos da Região determinou que o sector turístico nos Açores se 

constituísse como um dos motores do desenvolvimento económico da Região, e que a orientação política para 

a sua estratégia de crescimento, assumida pelo Governo Regional dos Açores, seja alicerçada no conceito da 

sustentabilidade, conjugando, de forma profícua, as dimensões ambiental, económica, social e cultural. 

O PEMTA define também como recomendações para a revisão do POTRAA que: 

 Deve estabelecer modelos de gestão ao nível do usufruto e salvaguarda de espaços e recursos – 

sustentabilidade; 

 Deve definir as regras de desenvolvimento da oferta turística que preserve a qualidade ambiental e o 

bem-estar social dos Açores. 

 Recolher contributos de especialistas açorianos (arquitetos, designers, engenheiros civis e 

engenheiros ambientais) no sentido de se definir o conceito de construção e requalificação 

infraestrutural com impacte no turismo dos Açores que inclua o alojamento turístico – para 

estabelecer os critérios de conceito com base na matriz vocacional do destino, numa perspetiva de 

sustentabilidade económica e ambiental. 

Assim, em conformidade com os principais referenciais estratégicos da RAA apresentados anteriormente 

(designadamente o PROTA e o PEMTA) e de acordo com o definido na Resolução do Conselho do Governo n.º 

101/2015, de 15 de julho, alterada e republicada pela Resolução de Conselho de Governo n.º 74/2017, de 7 de 

agosto, o POTRAA tem como objetivos principais (n.º 4, alíneas a) a g)): 

h) Redefinir a organização do destino Açores ao nível do turismo, em conformidade com um 

desenvolvimento sustentável e integrado na atividade turística; 

i) Melhorar a qualidade da oferta turística regional; 

j) Contribuir para o incremento de procura turística da Região, da permanência média e das receitas 

provenientes da atividade turística; 
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k) Distribuir mais equitativamente os fluxos turísticos pelas nove ilhas e ao longo do ano, de modo a 

suavizar os efeitos negativos da sazonalidade da atividade turística; 

l) Preservar os patrimónios natural e cultural; 

m) Identificar, em cada ilha, as zonas adstritas às diferentes atividades e à localização de novos 

empreendimentos turísticos, com indicação da respetiva tipologia e da capacidade de carga de cada 

zona; 

n) Prevenir a degradação do destino, através duma política de turismo sustentável. 

É também identificada (no n.º 10) a pertinência do processo de revisão ser acompanhado por Fóruns de 

Agentes do Sector Turístico (FAST), de cariz temático e ou geográfico, compostos por entidades representativas 

dos sectores privado e associativo, relacionadas, direta ou indiretamente, com a atividade turística, bem como 

por entidades representativas de interesses locais, com o intuito de promover a auscultação, a reflexão e a 

formulação de sugestões sobre as matérias visadas no processo de revisão do POTRAA. 

Estes fóruns revelaram-se como fundamentais para a construção da proposta do POTRAA, uma vez que a sua 

natureza e composição permitiu: por um lado, a validação e discussão das propostas para a RAA no global e 

assegurar, em simultâneo, as especificidades e realidades de cada ilha; e, por outro, envolveu os principais 

stakeholders na construção das propostas preconizadas as quais, na sua maioria, serão lideradas pelos próprios 

e, desta forma, assumir uma gestão partilhada das opções adotadas no POTRAA. 

Complementarmente, e de acordo a deliberação da revisão do POTRAA, foi constituída uma comissão 

consultiva do plano (n.º 7, alíneas a) a x)) que acompanhou a elaboração do programa na qual estiveram 

representadas um conjunto de entidades relevantes para o desenvolvimento turístico da RAA, nomeadamente:  

a) Vice-Presidência, Emprego e Competitividade Empresarial; 

b) Secretaria Regional da Educação e Cultura; 

c) Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia; 

d) Secretaria Regional dos Transportes e Obras Público; 

e) Secretaria Regional da Saúde; 

f) Secretaria Regional da Agricultura e Florestas; 

g) Direção Regional do Ambiente; 

h) Instituto Regional de Ordenamento Agrário – IROA, SA; 

i) Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores; 

j) Delegação dos Açores da Associação Nacional de Freguesias - ANAFRE; 

k) Câmara do Comércio e Indústria dos Açores; 

l) Universidade dos Açores; 

m) Federação Agrícola dos Açores; 

n) Federação das Pescas dos Açores; 
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o) Associação Turismo dos Açores – Convention and Visitors Bureau; 

p) OTA - Observatório do Turismo dos Açores; 

q) Delegação dos Açores da APAVT – Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo; 

r) Delegação dos Açores da AHP – Associação de Hotelaria de Portugal; 

s) Delegação dos Açores da AHRESP – Associação de Hotelaria Restauração e Similares de Portugal; 

t) AREAT – Associação Regional de Empresas de Animação Turística; 

u) Representante das Associações de Defesa do Ambiente, com assento no Conselho Regional de 

Concertação Estratégica; 

v) Comissão Diocesana dos Bens Culturais da Igreja; 

w) Representante dos grupos de Ação Local na Região; 

x) O coordenador técnico da DRTur. 

 

Tendo como base este enquadramento estratégico, e após a realização do diagnóstico prospetivo, amplamente 

discutido e validado, o POTRAA tem como Visão que a RAA seja, a médio prazo, um destino turístico autêntico 

e íntegro assente nos seus recursos e valores patrimoniais de índole cultural, naturais e paisagísticos únicos e 

identitários do seu território, gerido segundo um modelo ordenado, sustentável, seguro e competitivo que 

articula e coordena políticas, assegura a participação dos diferentes atores intervenientes e supera as 

expetativas daqueles que o visitam. 

A consecução desta Visão assenta no sistema de valores e princípios definidos para o turismo sustentável, os 

quais integram as orientações comunitárias, e o sistema de valores diferenciadores da Região e da matriz 

cultural fortemente identitária, que a caracteriza, e que se encontram refletivos nos instrumentos de gestão 

territorial da Região, dos quais se destacam: 

 Coesão e equidade, assegurando o equilíbrio social e territorial e uma distribuição equilibrada dos 

recursos e das oportunidades pelos diversos grupos sociais, classes geracionais e territórios tendo em 

vista a qualidade de vida da população e a fixação de emprego; 

 Prevenção e precaução, prevendo e antecipando os problemas e adotando uma atitude cautelar face 

ao défice de conhecimento ou à insuficiente capacidade de intervenção, minimizando riscos e 

impactes negativos e zelando pela segurança, quer monitorizando os fatores externos quer os 

endógenos; 

 Abordagem sistémica, criando uma nova cultura transversal, intersectorial e interdisciplinar que 

permita uma visão integradora e prospetiva do sector turístico; 

 Participação, potenciando o ativo envolvimento do público, das instituições e dos agentes locais e 

reforçando a consciência cívica dos cidadãos, através da partilha das opções de desenvolvimento e na 

colaboração na gestão dos recursos; 
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 Insularidade como valor cultural, o reconhecimento de um valor cultural único e inimitável, resultante 

da relação indissociável da insularidade e da diáspora açoriana, na conceção e promoção do destino 

turístico Açores;  

 Excelência, a asserção como valor de afirmação estratégica dos Açores nos diferentes espaços de 

competitividade que a Região disputa, devendo assumir-se como um fator de diferenciação da matriz 

identitária dos Açores também no turismo. 

 Segurança, dimensão transversal, quer na perspetiva dos fatores externos com potencial impacte 

sobre a procura turística na RAA, quer dos fatores internos e endógenos aos próprios territórios.   

A Visão formulada consagra o desenvolvimento de um modelo turístico sustentável, de excelência, assente na 
diversidade e diferenciação da matriz identitária de cada ilha, na valorização, salvaguarda e diversificação de 
recursos e produtos naturais e culturais e na qualificação dos serviços. 

A estratégia de intervenção que se preconiza assenta nestas três dimensões que se articulam entre si, através 
de um modelo de governança que gere a dinâmica deste sistema, e cuja principal ferramenta de 
implementação é o próprio modelo de monitorização e acompanhamento do POTRAA. O equilíbrio deste 
sistema obriga a que o modelo de governança atribua um estatuto de áreas nucleares a três dimensões:  

 Formação, como valor 
intrínseco de um destino de 
excelência associado a um 
destino de turismo sustentável 

 Transportes, como dimensão 
fundamental para a 
concretização do modelo de 
desenvolvimento sustentável, 
equitativo e de coesão 
territorial da RAA; 

 Promoção/divulgação, como 
dimensão estratégica para a 
concretização do modelo 
preconizado e da assunção da 
estratégia de desenvolvimento 
turístico proposto. 

 

 

O modelo de governança assim concebido tem como missão garantir a assunção de um destino de turismo 
sustentável na RAA, tal como definido pelo Global Sustainable Tourism Council (GSTC), e no âmbito do 
respetivo processo de Certificação de Destino Sustentável, no envolvimento dos diversos stakeholders e da 
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população na gestão na construção de uma visão integrada e holística incluída na abordagem de 
sustentabilidade e à gestão do destino.  

Neste contexto, a Visão assenta na afirmação dos Açores como destino de excelência, promovendo, de forma 
sustentável, o crescimento do sector turístico numa perspetiva económica, social e ambiental. 

A operacionalização desta visão envolve a definição de um conjunto de objetivos estratégicos associados a 
cada uma das dimensões que suportam o modelo de desenvolvimento turístico preconizado para a RAA, que se 
sistematizam na tabela seguinte, organizados segundo a sua natureza operacional e que se descrevem 
seguidamente. 

 Objetivos de carácter sectorial, que definem as opções do sector turístico, nomeadamente a opções 
em relação ao alojamento turístico e às atividades turísticas; 

 Objetivos de base territorial, que consubstanciam o Modelo Territorial, identificando opções gerais e 
específicas de cada ilha; 

 Objetivos de gestão, que concretizam a estratégia definida, nomeadamente através da identificação 
de medidas e ações que garantem a articulação entre sectores e instrumentos de política e 
asseguram um modelo de governança e motorização adequados à estratégia preconizada. 

 

 Objetivos operacionais do POTRAA 

OBJETIVOS SECTORIAIS 

 OS_01 - Estabelecer valores de referência de capacidade de alojamento em função dos 
cenários ajustados à matriz identitária cultural e biofísica de cada ilha. 

 OS_02 - Adequar e definir critérios de localização e de dimensionamento das diferentes 
tipologias de empreendimentos com base na matriz vocacional do destino, numa perspetiva 
de sustentabilidade económica e ambiental e da identidade cultural de cada território. 

 OS_03 - Estabelecer orientações sobre a matriz das áreas vocacionais das atividades 
turísticas, perspetivando o adequado usufruto e sustentabilidade, adequadas a um destino 
sustentável e de excelência.  

OBJETIVOS DE BASE TERRITORIAL 

 OBT_01 - Valorizar e qualificar os recursos turísticos identitários (culturais, naturais e 
paisagísticos) de acordo com a matriz da Região e de cada ilha. 

 OBT_02 - Criar condições para uma gestão sustentável dos locais ecologicamente mais 
sensíveis de forma a garantir um uso sustentável em função da respetiva capacidade de 
carga. 

 OBT_03 - Criar um modelo de gestão que salvaguarde e respeite a matriz e identidade social 
e cultural, minimizando potenciais efeitos adversos da atividade turística sobre a população 
e modo de vida.  

 OBT_04 - Definir o modelo de organização territorial da oferta, de forma a qualificar o 
território e a própria oferta. 

OBJETIVOS DE GESTÃO 

 OGT_01 - Criar condições para qualificação dos recursos humanos. 

 OGT_02 - Reforçar e promover a articulação institucional e a coordenação de políticas e 
instrumentos promovendo o desenvolvimento de mecanismos de monitorização. 
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 OGT_03 - Reforçar as condições de segurança no sector turístico associada a fatores internos 
à RAA.  

 OGT_04 - Definir as ferramentas e ações que capacitem o incremento de procura turística da 
Região, da permanência média e das receitas provenientes da atividade turística. 

 OGT_05 - Definir as ferramentas e ações que capacitem a estratégia de atenuação da 
sazonalidade, incluindo o contributo para a distribuição mais equitativa dos fluxos turísticos 
pelas nove ilhas ao longo do ano.  

 

3.4. Política Sectorial com expressão territorial – Modelo Territorial 

3.4.1. Princípios e critérios gerais de ordenamento  

A Visão que se estabelece para o desenvolvimento turístico na Região tem repercussões espaciais. Elegendo 

como opções estruturantes da Visão duas dimensões predominantemente de matriz territorial, a primeira de 

valorização, salvaguarda e diversificação de recursos e produtos existentes e potenciais e, a segunda, na 

assunção de um desenvolvimento turístico sustentável, que aposta na diversidade e na diferenciação de um 

modelo territorial fundado na sua matriz identitária. 

A concretização desta estratégia de desenvolvimento tem subjacente a definição de um modelo territorial, que 

se constitua como a referência espacial para a concretização da Visão preconizada. 

Assim, o modelo territorial evidência a estrutura de organização territorial da estratégia de desenvolvimento 

turístico proposta, em consonância com o quadro de referência de ordenamento do território e urbanístico 

existente para a RAA, e a estratégia preconizada tendo em consideração o seu posicionamento estratégico e a 

aposta na diversidade e complementaridade de recursos.  

Estas duas escalas de abordagem do modelo territorial do POTRAA, unidades territoriais funcionais e conexões, 

são pertinentes porque permitem: 

 Uma leitura à escala do arquipélago, que permite evidenciar as implicações do posicionamento 

estratégico da RAA, num sentido prospetivo, bem como as questões associadas aos sistemas de 

conectividade e complementaridade; 

 Uma leitura para cada uma das unidades territoriais onde se declinam as opções estratégicas. A escala 

da ilha é mais adequada para esta abordagem, pois a sua dimensão e padrão funcional configuram 

territórios com uma matriz identitária própria; 

A explicitação deste modelo tem em conta o âmbito dos diversos instrumentos de gestão territorial e os 

valores e recursos presentes no território. Neste contexto, o POTRAA assenta a sua proposta territorial na 

classificação e qualificação do solo sistematizada nos planos territoriais, os quais vinculam a administração e, 

direta e indiretamente, os privados, e ainda em outras áreas legalmente delimitadas garantindo, assim, a 

articulação e integração da sua estratégia ao nível dos restantes instrumentos de gestão territorial. 
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Assim, o modelo territorial do POTRAA sistematiza-se em torno das seguintes áreas territoriais: 

 Áreas urbanas, diferenciando (i) as áreas urbanas (e urbanizáveis) das sedes dos municípios e (ii) as 

restantes áreas urbanas (e urbanizáveis), conforme delimitadas como solo urbano nos respetivos 

planos municipais de ordenamento do território; 

 Áreas naturais, diferenciando (i) os Parque Naturais de Ilha (PNI), conforme delimitados legalmente 

(áreas terrestres e marinha), (ii) as outras áreas naturais e culturais, conforme delimitadas como 

espaços naturais nos respetivos planos municipais de ordenamento do território e não coincidentes 

com as áreas anteriores, (iii) e ainda, o mar territorial restante; 

 Áreas rurais, correspondendo aos restantes espaços do solo rústico compatíveis com a atividade 

turística, conforme delimitados nos respetivos planos municipais de ordenamento do território, e que 

correspondem genericamente aos espaços agrícolas e florestais, incluindo o povoamento tradicional 

e, eventualmente outas categorias de espaço conexas. 

O modelo territorial identifica ainda as ilhas onde a proximidade geográfica potencia as complementaridades 

entre produtos turísticos, representado pela escala do arquipélago e grupos de ilhas, bem como pela escala de 

ilha. Os esquemas e cartas apresentados nas Figuras 3.4.2 a 3.4.10 pretendem traduzir os fluxos e dinâmicas de 

produtos e complementaridades de recursos e ao nível de ilha, da vocação da sua matriz territorial e identitária 

relativamente aos principais produtos e tipologias de alojamento (estas cartas devem ser analisadas em 

conjunto com as cartas constantes do Anexo I, ou do Capítulo 2.2.4, para a visão do conjunto global de recursos 

turísticos em cada ilha). As especificidades associadas a cada tipologia e respetivo dimensionamento que se 

considera que salvaguardará os princípios de excelência, da abordagem sistémica, da coesão e equidade e da 

insularidade típica açoriana, traduzida na sua paisagem cultural e natural e da vivência e sociedade, que 

permitirá assegurar a experiência do “Viver Açores”, estão traduzidas nas cartas de cada ilha e nas respetivas 

Normas de Base Territorial. 
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Figura 3.4.1 | Modelo de gestão de fluxos, dinâmicas e complementaridades territoriais de produtos e 

recursos culturais e naturais 

 

Os critérios subjacentes à distribuição das diferentes tipologias turísticas em cada ilha tiveram por base as 

seguintes opções estratégicas: 

 A aposta em empreendimentos turísticos que garantam uma boa integração urbanística dos edifícios 

na envolvência e a preservação das características e imagem dominantes do local, quer resultem de 

reabilitação quer da construção de novos edifícios; 

 A preservação da escala da rede urbana e do carácter da paisagem, ou seja, a aposta na integração 

urbanística das intervenções em termos de morfologias, escalas volumétricas e características 

dominantes arquitetónicas da envolvente; 

 A contenção dos processos de disseminação das edificações, de forma a salvaguardar a qualidade da 

paisagem e o equilíbrio das formas de uso do solo e do meio ambiente envolvente; 

 O respeito pelo padrão de ocupação existente e pela qualidade da paisagem, especialmente pelas 

características das construções existentes, nomeadamente do património arquitetónico, vernáculo e 

erudito; 

 O incentivo (majoração) à reabilitação de edifícios para novos empreendimentos turísticos e à 

requalificação dos empreendimentos turísticos existentes e a aposta na qualidade dos 

empreendimentos turísticos; 
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 O incentivo à reabilitação e qualificação da oferta nas sedes de concelho, onde a matriz urbana se 

encontra mais consolidada e importa reabilitar, dotando os centros de cidades e vilas de maior 

dinâmica turística e de interação com a população e atividades de serviço e comércio locais;  

 

Estas opções traduzem-se nas propostas apresentadas nos pressupostos para as Normas de Base Territorial 

associadas ao Alojamento Turístico, que em função das unidades territoriais identificadas no modelo territorial 

do POTRAA, identificam as diferentes atividades e tipologias de empreendimentos turísticos compatíveis com a 

respetiva matriz identitária. O dimensionamento proposto dos diversos empreendimentos resulta de uma 

avaliação das pré-existências (capacidade e tipologias), dos objetivos e estratégias da visão do POTRAA, das 

estratégias municipais e do estudo de outros casos semelhantes.  

Face à imprevisibilidade dos investimentos, quer temporal quer espacialmente, e à necessidade de gerir o 

território nas suas diversas dimensões será necessário garantir uma monitorização regular da evolução do 

sector de forma a poder minimizar impactes e potenciar sinergias.   

Sob o ponto de vista do território, e tendo como objetivo garantir a integração e a harmonização dos diversos 

usos e o carácter da paisagem, especificamente em Áreas Rurais, pelo seu elevado valor identitário e de 

singularidade do destino turístico, propõe-se que, sempre que se verifique uma concentração significativa de 

alojamento turístico numa determinada área/localização, a criação de novos empreendimentos turísticos, que 

resultem de novas edificações, fique condicionada ao cumprimento de determinadas condições (definidas em 

sede das Normas de Base Territorial). 

Considera-se que existe “concentração significativa” quando se verifique a seguinte situação: 

i) A capacidade de camas já instaladas, numa área correspondente a um raio de 1 km, centrado no 

local de implantação da nova unidade que se pretende criar, seja igual ou superior à capacidade 

máxima admitida para cada nova unidade de alojamento turístico em Áreas Rurais, conforme definida 

nos pressupostos das Normas de Base Territorial para o Alojamento Turístico, para a respetiva ilha. 
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Figura 3.4.2 | Santa Maria - Matriz das áreas territoriais vocacionais: alojamento turístico, fluxos e centros turísticos, gestão especial de espaços e recursos 
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Figura 3.4.3 | São Miguel - Matriz das áreas territoriais vocacionais: alojamento turístico, fluxos e centros turísticos, gestão especial de espaços e recursos 
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Figura 3.4.4 | Terceira - Matriz das áreas territoriais vocacionais: alojamento turístico, fluxos e centros turísticos, gestão especial de espaços e recursos 
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Figura 3.4.5 | Graciosa - Matriz das áreas territoriais vocacionais: alojamento turístico, fluxos e centros turísticos, gestão especial de espaços e recursos 
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Figura 3.4.6 | São Jorge - Matriz das áreas territoriais vocacionais: alojamento turístico, fluxos e centros turísticos, gestão especial de espaços e recursos 
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Figura 3.4.7 | Pico - Matriz das áreas territoriais vocacionais: alojamento turístico, fluxos e centros turísticos, gestão especial de espaços e recursos 
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Figura 3.4.8 | Faial - Matriz das áreas territoriais vocacionais: alojamento turístico, fluxos e centros turísticos, gestão especial de espaços e recursos 
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Figura 3.4.9 | Flores - Matriz das áreas territoriais vocacionais: alojamento turístico, fluxos e centros turísticos, gestão especial de espaços e recursos 
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Figura 3.4.10 | Corvo - Matriz das áreas territoriais vocacionais: alojamento turístico, fluxos e centros turísticos, gestão especial de espaços e recursos 
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4. Ações de Concretização  

A implementação do POTRAA assenta na execução de um conjunto de ações de concretização de duas 

naturezas: Normativa e Programática, através das quais se pretende promover a Visão e o Modelo Territorial 

preconizados para o desenvolvimento turístico da Região Autónoma dos Açores, assentes nos princípios da 

consolidação de um destino de turismo sustentável, e de acordo com os objetivos e a estratégia sectorial 

propostos. São estes os elementos, em articulação com o Plano Estratégico e de Marketing para o Turismo dos 

Açores (PEMTA), que vão consubstanciar o modelo turístico da RAA. 

Assim, a concretização dos objetivos do POTRAA, a sua estratégia e a implementação do Modelo Territorial 

implicam ações, tanto de nível regional como de nível local e incidência territorial, assim como ações de caráter 

normativo e de carácter executivo, organizacional, imaterial e de gestão.  

Estas ações organizam-se de acordo com a seguinte natureza e estrutura (que se interrelaciona e traduz 

diretamente, não só os diferentes tipos de objetivos do POTRAA, mas também com as suas Dimensões). As 

Ações Normativas constituirão o Regulamento do POTRAA com os respetivos anexos, dos quais fazem parte: As 

Ações Programáticas, o Plano de Monitorização e a respetiva cartografia de base e peças desenhadas: 

 

AÇÕES NORMATIVAS 

 I. NORMAS GERAIS 

 II. NORMAS SECTORIAIS 

 III. NORMAS DE BASE TERRITORIAL 

 IV. NORMAS DE GESTÃO 

AÇÕES PROGRAMÁTICAS 

 II. AÇÕES SECTORIAIS 

 III. AÇÕES DE BASE TERRITORIAL 

 IV. AÇÕES DE GESTÃO 

4.1. Ações Normativas  

I. NORMAS GERAIS 

NG_01 
Âmbito 

1. O Programa de Ordenamento Turístico da Região Autónoma dos Açores (POTRAA) é um instrumento de 
gestão territorial do sector turístico, abrangendo todo o território da Região Autónoma dos Açores (RAA). 

2. O POTRAA estabelece as opções sectoriais e os objetivos a alcançar no quadro das diretrizes regionais 
aplicáveis, através da definição de ações de concretização dos objetivos sectoriais estabelecidos e na 
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identificação da expressão territorial da política definida, em articulação com o definido no Plano 
Estratégico e de Marketing para o Turismo dos Açores (PEMTA). 

3. O POTRAA vincula as entidades públicas e estabelece a articulação da política sectorial com os restantes 
programas e planos territoriais e sectoriais aplicáveis. 

NG_02 
Visão, Princípios e Objetivos 

1. O POTRAA assume o planeamento e ordenamento territorial das opções da política e da estratégia 
definida para o sector do turismo como um imperativo de sustentabilidade e tem como Visão que a Região 
Autónoma dos Açores (RAA) seja, um destino turístico autêntico e íntegro assente nos seus recursos e 
valores patrimoniais de índole cultural, natural e paisagística, únicos e identitários do seu território, gerido 
segundo um modelo ordenado, sustentável, seguro e competitivo que articula e coordena políticas, 
assegura a participação dos diferentes atores intervenientes e supera as expetativas daqueles que o 
visitam. 

2. A estratégia de intervenção que se preconiza assenta nestas três dimensões que se articulam entre si, 
através de um modelo de governança que gere a dinâmica deste sistema, cujo equilíbrio obriga a que 
neste se atribua um estatuto de áreas nucleares a três dimensões: 

a) Formação, como valor intrínseco de um destino de excelência associado a um destino de turismo 
sustentável: 

b) Transportes, como dimensão fundamental para a concretização do modelo de desenvolvimento 
sustentável, equitativo e de coesão territorial da RAA; 

c) Promoção/divulgação, como dimensão estratégica para a concretização do modelo preconizado e da 
assunção da estratégia de desenvolvimento turístico proposto. 

3. A consecução desta Visão assenta no sistema de valores e princípios definidos para o turismo sustentável, 
os quais integram as orientações comunitárias, e o sistema de valores diferenciadores da matriz cultural 
fortemente identitária da Região, que a caracterizam, e que se encontram refletidos nos instrumentos de 
gestão territorial da Região, entre os quais se destacam: 

a) Coesão e equidade, assegurando o equilíbrio social e territorial e uma distribuição equilibrada dos 
recursos e das oportunidades pelos diversos grupos sociais, classes geracionais e territórios tendo em 
vista a qualidade de vida da população e a fixação de emprego; 

b) Prevenção e precaução, prevendo e antecipando os problemas e adotando uma atitude cautelar face 
ao défice de conhecimento ou à insuficiente capacidade de intervenção, minimizando riscos e 
impactes negativos e zelando pela segurança, quer monitorizando os fatores externos quer os 
endógenos; 

c) Abordagem sistémica, criando uma nova cultura transversal, intersectorial e interdisciplinar que 
permita uma visão integradora e prospetiva do sector turístico; 

d) Participação, potenciando o ativo envolvimento do público, das instituições e dos agentes locais e 
reforçando a consciência cívica dos cidadãos, através da partilha das opções de desenvolvimento e na 
colaboração na gestão dos recursos; 

e) Insularidade como valor cultural, através do reconhecimento de um valor cultural único e inimitável, 
resultante da relação indissociável da insularidade e da diáspora açoriana, na conceção e promoção do 
destino turístico Açores;  

f) Excelência, a asserção como valor de afirmação estratégica dos Açores nos diferentes espaços de 
competitividade que a Região disputa, devendo assumir-se como um fator de diferenciação da matriz 
identitária dos Açores também no turismo. 

g) Segurança, dimensão transversal, quer na perspetiva dos fatores externos com potencial impacte 
sobre a procura turística na RAA, quer dos fatores internos e endógenos aos próprios territórios. 
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4. A operacionalização desta Visão e sistema de valores e princípios envolve a definição de um conjunto de 
objetivos estratégicos associados a cada uma das dimensões que suportam o modelo de desenvolvimento 
turístico preconizado para a RAA, organizados segundo a sua natureza operacional, designadamente: 

a) Objetivos de carácter Sectorial, que definem as opções do sector turístico, nomeadamente as relativas 
ao alojamento turístico e às atividades turísticas; 

b) Objetivos de Base Territorial, que consubstanciam o Modelo Territorial, identificando opções gerais e 
específicas de cada ilha; 

c) Objetivos de Gestão, que concretizam a estratégia definida, nomeadamente através da identificação 
de medidas e ações que garantem a articulação entre sectores e instrumentos de política e asseguram 
um modelo de governança e monitorização adequados à estratégia preconizada. 

5. Os objetivos operacionais do POTRAA são: 

a) Objetivos Sectoriais: 
i. OS_01 - Estabelecer valores de referência de capacidade de alojamento em função 

dos cenários ajustados à matriz identitária cultural e biofísica de cada ilha. 
ii. OS_02 - Adequar e definir critérios de localização e de dimensionamento das 

diferentes tipologias de empreendimentos com base na matriz vocacional do 
destino, numa perspetiva de sustentabilidade económica e ambiental e da 
identidade cultural de cada território. 

iii. OS_03 - Estabelecer orientações sobre a matriz das áreas vocacionais das atividades 
turísticas, perspetivando o adequado usufruto e sustentabilidade, adequadas a um 
destino sustentável e de excelência. 

b) Objetivos de Base Territorial: 
i. OBT_01 - Valorizar e qualificar os recursos turísticos identitários (culturais, naturais e 

paisagísticos) de acordo com a matriz da Região e de cada ilha. 
ii. OBT_02 - Criar condições para uma gestão sustentável dos locais ecologicamente 

mais sensíveis de forma a garantir um uso sustentável em função da respetiva 
capacidade de carga. 

iii. OBT_03 - Criar um modelo de gestão que salvaguarde e respeite a matriz e 
identidade social e cultural, minimizando potenciais efeitos adversos da atividade 
turística sobre a população e modo de vida.  

iv. OBT_04 - Definir o modelo de organização territorial da oferta, de forma a qualificar 
o território e a própria oferta. 

c) Objetivos de Gestão: 
i. OGT_01 - Criar condições para qualificação dos recursos humanos. 

ii. OGT_02 - Reforçar e promover a articulação institucional e a coordenação de 
políticas e instrumentos promovendo o desenvolvimento de mecanismos de 
monitorização. 

iii. OGT_03 - Reforçar as condições de segurança no sector turístico associada a fatores 
internos à RAA.  

iv. OGT_04 - Definir as ferramentas e ações que capacitem o incremento de procura 
turística da Região, da permanência média e das receitas provenientes da atividade 
turística. 

v. OGT_05 - Definir as ferramentas e ações que capacitem a estratégia de atenuação da 
sazonalidade, incluindo o contributo para a distribuição mais equitativa dos fluxos 
turísticos pelas nove ilhas ao longo do ano. 

NG_03 
Cenários de evolução do sector turístico 

1. O POTRAA identifica cenários de evolução do sector turístico para a RAA, diretamente associados à procura, e 
estabelece mecanismos de flexibilidade que permitem ajustar os valores de referência e as condições de 
adequabilidade dos limiares à evolução verificada, aos quais associa opções estratégicas distintas, nomeadamente: 
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a) Cenário de estagnação ou de crescimento residual, este cenário pressupõe uma estratégia que passa 
por uma forte aposta na requalificação dos produtos e do destino, na sua valorização e na qualificação 
significativa dos recursos humanos, de modo a que seja possível aumentar as receitas per capita de 
cada visitante, e assim manter ou aumentar a receita global mesmo com os mesmos ou menos 
visitantes; 

b) Cenário de crescimento estável ou incremental regular, este cenário passa igualmente pela 
qualificação e valorização dos produtos e recursos humanos e materiais atendendo à elevada 
vulnerabilidade a fatores externos internacionais que se manterão; 

c) Cenário de crescimento significativo, este cenário que pressupõe uma taxa de crescimento do sector 
acentuada continua a aposta na qualificação e valorização da oferta (produto e recursos humanos e 
materiais), que permita valorizar os preços, selecionando o perfil turístico a alcançar que permita 
aumentar a receita global sem aumentar a intensidade turística. 

2. O POTRAA considera o cenário de crescimento estável ou incremental regular como o cenário mais adequado, 
para alicerçar um modelo de gestão que assegure a sustentabilidade do destino, e considerou a implementação de 
mecanismos de flexibilidade, a partir dos quais, mediante um conjunto de premissas, é permitido ajustar os 
limiares definidos à evolução verificada, tendo considerados dois ritmos de evolução distintos ao longo do seu 
horizonte de implementação. 

3. Os dois ritmos de evolução distintos referidos no número anterior estão associados à cenarização da procura, com 
as devidas implicações na gestão da oferta, mas assegurando sempre o que se consideram os limiares sustentáveis 
de intensidade e densidade turística, sendo previsto que se verifique um período, nos primeiros 4 a 5 anos de 
vigência do POTRAA, de crescimento mais significativo e acentuado, e que os restantes anos apresentem níveis de 
crescimento mais estáveis e moderados. 

4. O cenário selecionado é definido através de valores de referência para cada ilha, estabelecidos nas normas 
sectoriais, nomeadamente a intensidade turística e a densidade turística. 

5. Para efeitos do POTRAA, os indicadores de referência referidos no número anterior são traduzidos da seguinte 
forma e nos seguintes valores de referência: 

a) Intensidade turística, definida pelo número total de dormidas num ano em alojamento turístico 
relativamente à população residente total nesse mesmo período;  

b) Densidade turística, definida pelo número total de dormidas num ano em alojamento turístico 
relativamente à área total retirando as áreas de Parque Natural de Ilha nesse mesmo período; 

c) A intensidade turística terá como limite máximo de sustentabilidade, no global da RAA, o valor de 23 
(1

000
dormidas/habitante), sendo aplicado com níveis máximos diferentes para cada ilha (15 – 23), 

conforme estabelecido nas normas sectoriais. 

d) A densidade turística terá como limite máximo de sustentabilidade, no global da RAA, o valor de 5268 
dormidas/km

2
, sendo aplicado com níveis máximos diferentes para cada ilha (733 – 5.268), conforme 

estabelecido nas normas sectoriais. 

 

6. A taxa bruta de ocupação-cama verificada em 2 anos consecutivos é o indicador que permite ajustar os valores de 
referência de intensidade e densidade turísticas estabelecidos para cada ilha no Cenário 2, conforme estão 
definidos nas normas sectoriais. 

7. Nos termos do número anterior, são estabelecidos os novos limiares para os valores de referência turísticos 
definidos por ilha, bem como as condições de instalação de novos alojamentos turísticos por ilha, conforme 
definem as normas sectoriais. 
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NG_04 
Organização do quadro normativo de execução e de programação 

1. O POTRAA é constituído por um conjunto de normas de execução que visam a concretização da Visão e dos 
objetivos de desenvolvimento setorial preconizados. 

2. As normas de execução estão sistematizadas em função da sua natureza de acordo com as seguintes tipologias: 

a) Normas sectoriais, abreviadamente designadas por NS, com natureza dispositiva traduzem as opções 
estratégicas do sector turístico, nomeadamente a intensidade e densidade turística admissíveis, as 
opções em relação ao alojamento turístico e às atividades turísticas; 

b) Normas de base territorial, abreviadamente designadas NBT, que constituem orientações com 
repercussões espaciais dirigidas às entidades públicas, que devem observá-las no âmbito da sua atuação 
e do planeamento, e traduzem o modelo territorial e as opções estratégicas com expressão espacial do 
sector; 

c) Normas de gestão, abreviadamente designadas NGT, que concretizam a estratégia definida, através da 
identificação de medidas e ações que garantam a articulação entre sectores e os instrumentos de política, 
e asseguram um modelo de governança e de monitorização adequados à estratégia preconizada. 

3. O POTRAA é, ainda, constituído por Ações Programáticas, consubstanciadas em programas, plano e ações – 
definidos para a concretização da sua Visão, dos respetivos objetivos e do modelo territorial, bem como plantas e 
peças gráficas, dele fazendo parte integrante. 

II. NORMAS SECTORIAIS 

NS_01 
Valores de referência de intensidade e densidade turísticas 

1. São definidos valores de referência evolutivos de intensidade e densidade turísticas por ilha, de acordo com os 
cenários de evolução definidos, que podem ser ajustados em cada ilha, desde que se verifiquem os requisitos 
definidos nos números seguintes e de acordo com as normas de base territorial aplicáveis. 

2.  Os valores de referência por ilha são os determinados na tabela seguinte. 

Tabela 1 – Valores de referência de intensidade (dormidas/residente) e densidade turísticas (dormidas/km
2
) por ilha. 

Território de 
incidência Ilha 

Valores 
referência 2017 

Valores de 
referência 

limite – Cenário 2 

Valores de 
referência 

1.º Horizonte 

Valores de 
referência 

2.º Horizonte 

Valores referência  
limite Máximo – 

Cenário 3 

It Dt It Dt It Dt It Dt It Dt 

Santa Maria 5 384 14 959 17 1182 18 1294 20 1406 

São Miguel 11 2579 19 4255 21 4761 22 5015 23 5268 

Terceira 6 1084 19 3359 19 3449 20 3494 20 3539 

Graciosa 4 292 14 1023 17 1266 18 1387 20 1509 

São Jorge 5 208 14 624 17 764 18 835 20 905 

Pico 8 379 19 929 20 943 20 950 20 957 

Faial 10 1074 19 1987 20 2021 20 2038 20 2055 

Flores 11 515 19 876 20 897 20 908 20 919 

Corvo 5 267 12 586 13 660 14 696 15 733 
It – Intensidade turística (unidade: 1

000
dormidas/habitante); Dt – densidade turística (unidade: dormidas/km

2
) 

3. Quando os valores de referência definidos para cada ilha para o Cenário 2 forem atingidos passam a ser 
considerados os do 1º horizonte, desde que se verifiquem as seguintes condições por ilha: 

a) Santa Maria, a taxa de ocupação-cama em dois anos consecutivos é igual ou superior a 40%; 

b) São Miguel, a taxa de ocupação-cama em dois anos consecutivos é igual ou superior a 65%; 
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c) Terceira, a taxa de ocupação-cama em dois anos consecutivos é igual ou superior a 65%; 

d) Graciosa, a taxa de ocupação-cama em dois anos consecutivos é igual ou superior a 40%; 

e) São Jorge, a taxa de ocupação-cama em dois anos consecutivos é igual ou superior a 40%; 

f) Pico, a taxa de ocupação-cama em dois anos consecutivos é igual ou superior a 50%; 

g) Faial, a taxa de ocupação-cama em dois anos consecutivos é igual ou superior a 50%; 

h) Flores, a taxa de ocupação-cama em dois anos consecutivos é igual ou superior a 40%; 

i) Corvo, a taxa de ocupação-cama em dois anos consecutivos é igual ou superior a 50%; 

 

4. Quando os valores de referência definidos para cada ilha para o 1.º horizonte forem atingidos passam a ser 
considerados os do 2º horizonte, desde que se verifiquem as seguintes condições por ilha: 

a) Santa Maria, a taxa de ocupação-cama em dois anos consecutivos é igual ou superior a 55%; 

b) São Miguel, a taxa de ocupação-cama em dois anos consecutivos é igual ou superior a 75%; 

c) Terceira, a taxa de ocupação-cama em dois anos consecutivos é igual ou superior a 75%; 

d) Graciosa, a taxa de ocupação-cama em dois anos consecutivos é igual ou superior a 55%; 

e) São Jorge, a taxa de ocupação-cama em dois anos consecutivos é igual ou superior a 55%; 

f) Pico, a taxa de ocupação-cama em dois anos consecutivos é igual ou superior a 60%; 

g) Faial, a taxa de ocupação-cama em dois anos consecutivos é igual ou superior a 60%; 

h) Flores, a taxa de ocupação-cama em dois anos consecutivos é igual ou superior a 55%; 

i) Corvo, a taxa de ocupação-cama em dois anos consecutivos é igual ou superior a 60%; 

5. Os valores de referência definidos para os vários horizontes aplicam-se individualmente a cada ilha em função da 
respetiva evolução e são de aplicação obrigatória. 

6. É possível ultrapassar os valores de referência estabelecidos para o Cenário 2, 1.º e 2.º horizontes, sem ter atingido 
a taxa de ocupação-cama definida nos números 3 e 4, respetivamente, desde que a excedência resulte da 
instalação de novos empreendimentos turísticos associados a oferta temática ou vocacionada e sejam 
enquadrados, cumulativamente, na alínea a) seguinte e em uma das outras duas alíneas: 

a) Projetos temáticos que, nomeadamente, desenvolvam e promovam aspetos específicos da 
cultura, agricultura ou de qualquer outra área característica e distintiva dos Açores.   

b) Projetos com clara vocação para o turismo de lazer, que incorporem áreas específicas para o 
efeito; 

c) Projetos com forte componente de animação turística, nos termos definidos no n.º 4 da 
NS_02;  

7. É também possível ultrapassar os valores de referência estabelecidos para o Cenário 2, 1.º e 2.º horizontes, sem 
ter atingido a taxa de ocupação-cama definida nos números 3 e 4, respetivamente, desde que a excedência resulte 
da instalação de novos empreendimentos turísticos das tipologias de Turismo no Espaço Rural e Turismo de 
Habitação. 

8. A definição das características específicas que respondem aos critérios das alíneas a) a c) do número 6 do presente 
artigo são regulamentadas em Portaria específica.  

9. A ultrapassagem dos valores do 2.º horizonte é possível através das condições definidas nos números 6 e 7 
anteriores, mas apenas até aos valores de referência do limite máximo do Cenário 3. 

10. Se a taxa de ocupação-cama ultrapassar os 80% em dois anos consecutivos em qualquer uma das ilhas, ou na 
Região, deve ser iniciado processo de revisão do POTRAA. 
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11. Para o processo de revisão referido no número anterior deve proceder-se primeiro à elaboração de um relatório 
de avaliação que permita apurar a verificação das condições previstas para a sua revisão. 

12. Por resolução do Conselho de Governo, e fundamentado pela verificação de dinâmicas de crescimento da procura 
não previstas à partida no âmbito do processo de revisão do POTRAA, podem ser alterados os valores de 
referência determinados para cada ilha, bem como as condições de evolução entre horizontes, não podendo, 
contudo, ser ultrapassado o limite máximo definido para os valores de referência da intensidade e densidades 
turísticas para a RAA e para a respetiva ilha. 

NS_02 
Tipologias do alojamento turístico 

1. As tipologias de alojamento turístico consagradas no POTRAA são as definidas na legislação específica aplicável. 

2. Nos novos empreendimentos turísticos sujeitos ao sistema de classificação com categorização em estrelas, só é 
admitida a classificação igual ou superior a 3 estrelas. 

3. Os novos empreendimentos turísticos com capacidade superior a 50 camas devem ser dotados de equipamentos 
de lazer (interiores e/ou exteriores) ou desenvolver atividades de animação turística, com equipamentos ou 
atividades de animação turística, nos termos a definir em Portaria. 

4. São equipamentos ou atividades de animação turística os que tenham por vocação a ocupação do tempo livre dos 
clientes do empreendimento ou a satisfação de necessidades associadas ao turismo de negócio, nos termos a 
definir em Portaria. 

5. No âmbito dos estabelecimentos turísticos de Alojamento Local são definidas duas categorias diferentes 
associadas ao nível de qualificação das unidades: AL e AL+, sendo a categoria AL+ correspondente a um nível 
superior de qualidade que cumprirá com os critérios definidos para tal em sede de Portaria.  

6. As normas e números relativos ao Alojamento Local entram em vigor apenas após a publicação da revisão do 
Decreto Legislativo Regional n.º 7/2012/A, de 1 de março, na sua atual redação, que disciplina o Regime jurídico da 
instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos (Ação Programática AP_S_01) e da 
Portaria n.º 83/2016, de 4 de agosto, que estabelece as tipologias dos estabelecimentos de alojamento local (Ação 
Programática AP_S_02). 

 

NS_03 
Atividades turísticas 

1. Todas as atividades turísticas associadas ao usufruto de recursos turísticos naturais e as atividades de desporto de 
natureza devem ser regulamentadas, nomeadamente as seguintes, sem prejuízo de outras que possam surgir na 
RAA: 

a) Canyoning, Coastering, Escalada e similares; 

b) Atividades de observação da natureza (rotas geológicas, observação de aves, observação de cetáceos, 
natação com golfinhos e similares); 

c) Atividades de orientação (percursos, trailrun, geocaching e similares); 

d) Passeios Pedestres (Hiking e Trekking); 

e) Espeleologia; 

f) Arborismo e outros percursos de obstáculos (com recurso a manobras com cordas e cabos de aço 
como rapel, slide, pontes e similares); 

g) Passeios e atividades em bicicleta (BTT, Downhill e cicloturismo) e similares; 

h) Passeios e atividades equestres, em atrelagens de tração animal e similares; 



  

 
 223 

POTRAA . RELATÓRIO INTERMÉDIO_ vConsulta_Pública 

i) Passeios em todo o terreno (moto, moto4 e viaturas TT 4x4, kartcross e similares); 

j) Passeios turísticos em viaturas; 

k) Atividades em veículos não motorizados como gokarts, speedbalance e similares; 

l) Náutica de recreio, com e sem motor, e de cruzeiros; 

m) Kayaking e Canoagem; 

n) Vela, remo e atividades náuticas similares; 

o) Surf, bodyboard, windsurf, kitesurf, skiming, standup paddle boarding e similares; 

p) Pesca Desportiva e Pesca Turismo; 

q) Mergulho, mergulho com tubarões, snorkelling e similares; 

r) Balonismo, asa delta com e sem motor, parapente e similares; 

s) Experiências de paraquedismo; 

t) Atividades de Sobrevivência. 

2. A regulamentação das atividades turísticas é da responsabilidade da entidade da administração regional com 
competência em matéria de ambiente e de assuntos do mar, quando se realizem, respetivamente, em áreas 
abrangidas pelos Parques Naturais de Ilha (PNI) e outras áreas classificadas e protegidas terrestres, e na Rede de 
Áreas Marinhas Protegidas (RAMP) e em outras áreas classificadas e protegidas marinhas, e da responsabilidade 
da entidade da administração regional com competência em matéria de turismo, assuntos do mar e pescas no 
restante território terrestre e marítimo. 

3. Nas áreas abrangidas pelos Parques Naturais de Ilha (PNI) e outras áreas classificadas e protegidas, a 
regulamentação das atividades turísticas e as modalidades de desporto de natureza e lazer, nomeadamente as 
condições, os locais onde podem ser praticadas, as capacidades de cargas, entre outros aspetos, devem ser 
traduzidas nas respetivas Cartas de Desporto de Natureza, nos termos da legislação vigente. 

4. Nas áreas não abrangidas pelo número anterior deve ser publicada legislação específica que permita a 
regulamentação das atividades turísticas e as modalidades de desporto de natureza e lazer. 

5. Enquanto não forem publicados os regulamentos referidos nos números anteriores, cabe às entidades 
licenciadoras e com competência nas áreas abrangidas regular a atividade e definir as condições de segurança a 
serem observadas. 

6. As atividades turísticas relacionadas com o recreio e lazer e dos desportos náuticos dependem de um conjunto de 
espaços, equipamentos e infraestruturas dedicadas localizadas na orla costeira, cuja regulamentação consta dos 
planos de ordenamento da orla costeira.   

7. As atividades de turismo cultural/touring paisagístico e cultural podem igualmente ser desenvolvidas por empresas 
de animação turística, nomeadamente, as seguintes, sem prejuízo de outras que possam surgir na RAA: 

a) Rotas temáticas e outros percursos de descoberta do património (por exemplo, Rota do Termalismo, do 
Moinhos de Água e Vento, Impérios do Espírito Santo, Arte Sacra Baleias, Gastronómicas, de Vinhos, de 
Queijos, de Arqueologia, entre outras); 

b) Atividades e experiências de descoberta do Património Etnográfico (participação em atividades 
agrícolas, pastoris, artesanais, enogastronómicas e similares - por exemplo: vindima, pisar uva, 
plantação de árvores, ateliers de olaria, pintura, cestaria, confeção de pratos tradicionais, feitura de um 
vinho); 

c) Visitas guiadas a museus, monumentos e outros locais de interesse patrimonial. 
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III. NORMAS DE BASE TERRITORIAL 

NBT_01 
Modelo territorial 

1. A concretização da Visão preconizada pelo POTRAA tem subjacente um modelo territorial, que se constituiu como 
a referência espacial da sua concretização. 

2. O modelo territorial evidencia a estrutura de organização territorial da estratégia de desenvolvimento turístico 
proposta, tendo em consideração o seu posicionamento estratégico e a aposta na diversidade e 
complementaridade de recursos, e é estabelecido a duas escalas territoriais em função dos objetivos estratégicos 
definidos, nomeadamente: 

a) Ao nível do arquipélago, que permite evidenciar as implicações do posicionamento 
estratégico da RAA, numa análise prospetiva, bem como as questões associadas aos sistemas 
de conectividade e complementaridade; 

b) Ao nível das unidades territoriais onde incidem as opções estratégicas, sendo a escala da ilha 
a mais adequada para esta abordagem, pois a respetiva dimensão e padrão funcional 
configuram territórios com uma matriz identitária própria. 

3. O Modelo Territorial à escala do arquipélago evidencia os fluxos de conetividades e as relações de 
interdependência e complementaridade de recursos, destacando ainda a proximidade geográfica de território, que 
potencia as complementaridades entre produtos turísticos. 

4. O POTRAA assenta a sua proposta territorial à escala de ilha na classificação e qualificação do solo tal como esteja 
sistematizada nos planos e programas territoriais, os quais vinculam a administração e, direta e indiretamente, os 
privados, e ainda em outras áreas legalmente delimitadas garantindo, assim, a articulação e integração da sua 
estratégia ao nível dos restantes instrumentos de gestão territorial. 

5. Nos termos do número anterior, o Modelo Territorial à escala de ilha é sistematizado nas seguintes áreas 
territoriais:  

a) Áreas Urbanas, conforme delimitadas como solo urbano nos respetivos planos municipais de 
ordenamento do território, diferenciando: 

i. As áreas urbanas das sedes dos municípios; 

ii. Áreas urbanas localizadas nos Parques Naturais de Ilha (PNI), designadamente as 
áreas urbanas das Furnas e das Sete Cidade; 

iii. As restantes áreas urbanas. 

b) Áreas Naturais, diferenciando: 

i. Os Parque Naturais de Ilha (PNI), conforme delimitados legalmente (áreas terrestres 
e marinha) e outras áreas classificadas, conforme delimitadas legalmente; 

ii. As outras áreas naturais e culturais, conforme delimitadas como espaços naturais 
nos respetivos planos municipais de ordenamento do território e não coincidentes 
com as áreas anteriores; 

iii. E, ainda, mar territorial restante; 

c) Áreas Rurais, correspondendo aos restantes espaços do solo rústico compatíveis com a 
atividade turística, conforme delimitados nos respetivos planos municipais e especiais de 
ordenamento do território, e que correspondem genericamente aos espaços agrícolas e 
florestais, incluindo o povoamento tradicional e, eventualmente outras categorias de espaço 
conexas. 
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6. Associado ao Modelo Territorial de cada ilha são identificados os recursos turísticos naturais, paisagísticos e 
culturais nos quais se verificam atualmente, ou se perspetivam, constrangimentos ao nível da gestão dos acessos e 
ao respetivo usufruto e as respetivas normas de gestão.  

7. Complementarmente são identificados no Modelo Territorial à escala da ilha os constrangimentos atuais e futuros 
de gestão para os quais são desenvolvidos e concretizados modelos de gestão específicos a serem desenvolvidos 
pelas entidades da administração regional com competências em matéria de ambiente e ordenamento do 
território. 

NBT_02 
Organização das tipologias de alojamento turístico no território 

1. A distribuição das diferentes tipologias do alojamento turístico no território cumpre um conjunto de requisitos 
associados ao modelo territorial do POTRAA, que visam a valorização e salvaguarda dos recursos e da matriz 
identitária de cada território, e são estabelecidos nas normas de base territorial de cada ilha - NBT_07 a NBT_15. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, são definidas as condições de base, que garantem a estratégia 
proposta, especialmente no domínio da qualificação, a serem observadas cumulativamente com o disposto nos 
números seguintes: 

a) São definidas capacidades máximas para novos empreendimentos turísticos e para a ampliação de 
existentes em conformidade com a visão e estratégia do Modelo Territorial e de forma ajustada 
conforme as áreas territoriais definidas no número 5 da NBT_01; 

b) É prevista, em alguns casos, a majoração dessas capacidades máximas, conforme as condições 
definidas nas respetivas NBT por ilha; 

c) Nas Áreas Urbanas – Sede de Concelho e nas Áreas Urbanas – Parque Natural de Ilha, as novas 
unidades de Alojamento Local devem cumprir com os critérios mínimos de qualidade definidos para a 
categoria AL+ referida no n.º 5 da NS_02;  

d) Nas Áreas Naturais – Parque Natural de Ilha e outras áreas classificadas, conforme delimitadas 
legalmente, as capacidades máximas para novos empreendimentos turísticos são as que resultam da 
aplicação das regras e condições determinadas pelos respetivos instrumentos de gestão territorial;  

e) Nas Áreas Rurais são admitidas todas as tipologias de empreendimentos turísticos, em conformidade 
com as respetivas definições dadas pela legislação específica aplicável, e desde que, no caso das 
tipologias categorizadas em estrelas, apresentem classificação igual ou superior a 4 estrelas; 

f) São exceção à alínea anterior os empreendimentos turísticos do tipo de apartamentos turísticos, que 
não são admitidos nas Áreas Rurais;  

g) Nas Áreas Rurais, sempre que se preveja uma concentração significativa de empreendimentos 
turísticos resultantes de novas construções (e não de requalificação, reconstrução ou reabilitação de 
pré-existências), devem ser equacionados mecanismos que assegurem as seguintes condições: 

i. A não densificação; 
ii. A manutenção do carácter rural do enquadramento envolvente; 

iii. A manutenção e uso preferencial das atividades tradicionais e características do 
local; 

iv. A integração e harmonização com os diferentes elementos de referências dessa 
paisagem (construídos ou naturais). 

h) Considera-se que existe “concentração significativa”, nos termos da alínea anterior, quando se 
verifique a seguinte situação: 

i. A capacidade de camas já instaladas, numa área correspondente a um raio de 1 km, 
centrado no local de implantação da nova unidade que se pretende criar, seja igual 
ou superior à capacidade máxima admitida para um novo estabelecimento de 
alojamento turístico em Áreas Rurais, conforme definida nas Normas de Base 
Territorial para o Alojamento Turístico, para a respetiva ilha. 
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i) Para efeitos de licenciamento de operações urbanísticas, a entidade com competência em matéria de 
turismo pode exigir, em fase de projeto, a comprovação de que estão garantidas as condições 
definidas na alínea g). 

j) Nas Áreas Rurais todos os novos empreendimentos turísticos, quer resultem de construção nova, quer 
resultem de reabilitação / reconstrução de pré-existências, devem apresentar ao nível do 
licenciamento um projeto paisagístico das áreas exteriores, que garanta uma boa integração do 
empreendimento na paisagem envolvente. 

3. Por Resolução do Conselho de Governo podem ser alterados os números anteriores da presente norma, bem 
como os limites definidos nas NBT_07 a NBT_15, desde que o projeto a desenvolver cumpra o disposto no n.º 6 
da NS_01 e, cumulativamente, seja reconhecido como um Projeto de Interesse Regional (PIR), nos termos do 
diploma que define este reconhecimento. 

4. Para implementação dos mecanismos de gestão e ajuste dinâmico, em função de taxas de crescimento do 
Alojamento Local, referidos nas NBT_07 a NBT_15, que potencialmente impliquem alteração ou revisão de limites, 
deve proceder-se primeiro à elaboração do respetivo relatório de avaliação / monitorização do POTRAA, para a 
respetiva avaliação e ponderação. 

 

NBT_03 
Recursos e Atividades turísticas  

1. Nos locais identificados nas NBT_07 a NBT_15 como de constrangimento atual e futuro de gestão, localizados nas 
áreas dos Parques Naturais de Ilha (PNI) e nas áreas da Rede de Áreas Marinhas Protegidas (RAMP), são aplicados 
e implementados os regulamentos (já publicados para todos os PNI) e modelos de gestão definidos e publicados 
formalmente pela entidade da administração regional com competências em matéria de ambiente, que integram 
um conjunto de normas de acesso, usufruto, intervenções, ações, estruturas e serviços, específicas de cada local. 

2. Nos locais identificados nas NBT_07 a NBT_15 como de constrangimento atual e futuro de gestão, localizados em 
áreas não incluídas nos Parques Naturais de Ilha, serão aplicados e implementados os modelos de gestão definidos 
nas respetivas normas, que serão cumulativas com as ações já em implementação. 

3. A estratégia e modelo de diversificação e valorização de recursos turísticos naturais e culturais propostos no 
modelo territorial do POTRAA concretiza-se através da implementação e realização das Ações Programáticas de 
Base Territorial definidas no POTRAA. 

4. As NBT_07 a NBT_15, no domínio da gestão dos recursos turísticos e respetiva salvaguarda, identificam, nas 
respetivas matrizes, por ilha, os recursos turísticos naturais, paisagísticos e culturais nos quais se verificam 
atualmente, ou se perspetivam, constrangimentos ao nível da gestão dos acessos e usufruto e as respetivas 
normas procedimentais para a sua gestão adequada. De notar que alguns dos constrangimentos podem não 
resultar da atividade e usufruto turísticos, mas de outras atividades que podem ter impactes negativos 
significativos no seu estado ecológico / ambiental e, consequentemente, comprometer negativamente, e 
possivelmente permanentemente, o seu valor como recurso turístico. 

NBT_04 
Alojamento turístico e Atividades turísticas em Áreas Urbanas 

1. Nas Áreas Urbanas aplicam-se as disposições constantes nos respetivos IGT para o desenvolvimento e 
licenciamento de atividades e serviços associados ao sector turístico, bem como para o licenciamento de 
alojamento turístico, nomeadamente no que diz respeito às tipologias previstas e às respetivas capacidades, com 
exceção dos casos especificamente designados nas NBT_07 a NBT_15 do POTRAA, nos quais se devem aplicar as 
mesmas. 
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NBT_05 
Alojamento turístico e Atividades turísticas em Áreas Naturais 

1. Nas Áreas Naturais, conforme definidas na alínea d) do n.º 2 da norma NBT_02, aplicam-se as disposições 
constantes nos respetivos IGT e noutros instrumentos de planeamento, para o desenvolvimento e licenciamento 
de atividades e serviços associados ao sector turístico, bem como para o licenciamento de alojamentos turísticos, 
nomeadamente no que diz respeito às tipologias previstas, com exceção dos casos especificamente designados nas 
NBT_07 a NBT_15 do POTRAA, nos quais se devem aplicar as mesmas.  

2. Nas restantes áreas naturais (não abrangidas por áreas protegidas), para o licenciamento de alojamento turístico, 
aplica-se o disposto nos respetivos IGT, com exceção dos casos especificamente designados nas NBT_07 a NBT_15 
do POTRAA, nos quais se devem aplicar as mesmas. Para além disso, compatibilizando o equilíbrio urbano e a 
qualidade ambiental, nos modelos territoriais de cada ilha, deverá ser considerada a vocação destes espaços para 
acolherem atividades turísticas, nomeadamente relacionadas com o uso balnear, passeios a pé, a cavalo e de 
bicicleta, observação da natureza, e atividades e desportos de ar livre compatíveis com o meio. Neste sentido, 
cabe aos restantes IGT, nomeadamente PMOT ou Planos Especiais, no âmbito dos respetivos objetivos e 
conteúdos, especificarem as condições de uso do território para estes fins. 

3. Nas áreas naturais marinhas (não abrangidas por áreas protegidas), e considerando o recurso estratégico e 
importância da matriz Mar na RAA, também enquanto elemento que estabelece dinâmicas específicas entre 
grupos de ilhas, deve ser assegurada a compatibilidade e articulação do POTRAA com os instrumentos de 
ordenamento do Espaço Marítimo que venham a ser implementados. As orientações gerais para o ordenamento e 
uso do Espaço Marítimo, nomeadamente a náutica de recreio e de cruzeiro, o mergulho, o surf, a pesca desportiva, 
e pesca-turismo, entre outras atividades marítimo-turísticas, estão representadas nos modelos territoriais das 
diferentes ilhas. 

NBT_06 
Alojamento turístico e Atividades turísticas em Áreas Rurais 

1. Nas Áreas Rurais aplicam-se as disposições constantes nos respetivos IGT e demais legislação em vigor, para o 
desenvolvimento e licenciamento de atividades e serviços associados ao sector turístico, bem como para o 
licenciamento de alojamentos turísticos, nomeadamente no que diz respeito às tipologias previstas e às respetivas 
capacidades, com exceção dos casos especificamente designados nas NBT_07 a NBT_15 do POTRAA, nos quais se 
devem aplicar as mesmas.  

2. Nas Áreas Rurais, ainda na perspetiva do equilíbrio entre o meio mais rural e a qualidade ambiental, nos modelos 
territoriais de cada ilha, deverá ser considerada a vocação destes espaços para acolherem atividades turísticas, 
nomeadamente relacionadas com o uso balnear, passeios a pé, a cavalo e de bicicleta, observação da natureza, e 
atividades e desportos de ar livre compatíveis com o meio. Neste sentido, cabe aos restantes IGT e demais 
legislação em vigor, nomeadamente PMOT ou PEOT, no âmbito dos respetivos objetivos e conteúdos, 
especificarem as condições de uso do território para estes fins.     

 

NBT_07 
Santa Maria 

1.    Recursos e atividades 

CONSTRANGIMENTOS ATUAIS E FUTUROS   NORMAS PROCEDIMENTAIS 

Recursos Naturais e 
Paisagísticos – Área de 
PNI e Rede Áreas 
Marinhas Protegidas 

Barreiro da 
Faneca 

Serão aplicados e implementados os modelos de gestão definidos e 
publicados formalmente pela entidade da administração regional com 
competências em matéria de ambiente, que integram um conjunto de 
normas de acesso, usufruto, intervenções, ações, estruturas e serviços, 
específicas de cada local. 
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Ilhéus das 
Formigas e 
Dollabarat  

- No caso das áreas da RAMP, devem ser revistos, pela entidade da 
administração regional com competências em matéria de mar, os 
mecanismos de gestão destas áreas, que incluem, a proteção, salvaguarda, 
fiscalização e punição de atividades interditas ou condicionadas nestes locais 

Recursos Naturais e 
Paisagísticos – Área 
exterior PNI e RAMP 

N.A. 

 

N.A. 

Recursos Culturais N.A. N.A. 

 

2. Modelo territorial – Alojamento Turístico 

ÁREAS 
URBANAS 

SEDE DE 
CONCELHO 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, em conformidade 
com as respetivas definições dadas pela legislação específica aplicável.  

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de alojamento 
turístico: 100 camas 

- Majoração de 25% da capacidade máxima admitida para novos empreendimentos 
que resultem de reabilitação urbana, sem prejuízo das limitações legais associadas a 
cada tipologia. Sem limite de capacidade máxima caso a reabilitação não implique 
ampliação da pré-existência, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada 
tipologia. 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação de 
empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 100 camas, 
é possível uma majoração até 25% além da capacidade máxima admitida para novos 
empreendimentos que resultem de construção nova, sem prejuízo das limitações 
legais associadas a cada tipologia, desde que estes apresentem, ou passem a 
apresentar, uma classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- É permitido alojamento local apenas com categoria de AL+. 

OUTRAS 
ÁREAS 
URBANAS 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico. 

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de alojamento 
turístico: 80 camas 

- Majoração de 10% da capacidade máxima admitida para novos empreendimentos 
que resultem de reabilitação urbana, sem prejuízo das limitações legais associadas a 
cada tipologia. Sem limite de capacidade máxima caso a reabilitação não implique 
ampliação da pré-existência, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada 
tipologia. 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação de 
empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 100 camas, 
é possível uma majoração até 10% além da capacidade máxima admitida para novos 
empreendimentos que resultem de construção nova, sem prejuízo das limitações 
legais associadas a cada tipologia, desde que estes apresentem, ou passem a 
apresentar, uma classificação uma classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Sempre que a oferta de alojamento local exceder crescimentos anuais globais de 10 
% por 3 anos consecutivos, no quadro legal em vigor que regulamenta esta tipologia 
de alojamento turístico, devem ser tomadas medidas no sentido de analisar e 
minorar impactos resultantes do equilíbrio da oferta de alojamento turístico ou de 
eventualmente o POTRAA ser revisto ou alterado, com o objetivo de reavaliar as 
condições de sustentabilidade. 

- Para estabelecimentos de alojamento local com categoria de AL+ não existem 
restrições ao crescimento. 

ÁREAS 
PARQUE 
NATURAL DE 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, desde que em 
conformidade com a legislação em vigor para esses locais 

- Para os novos empreendimentos turísticos, quer para processos de ampliação, 
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ILHA alteração e reconstrução de empreendimentos existentes, aplicam-se as regras 
definidas na legislação em vigor. 

- É permitido alojamento local apenas com categoria de AL+, desde que em 
conformidade com os IGT em vigor para esses locais. 

ÁREAS 
NATURAIS 

PARQUE 
NATURAL DE 
ILHA / OUTRAS 
ÁREAS 
CLASSIFICADAS 

- Tipologias: Admitidas TER, TH e Parques Campismo, Caravanismo e instalações 
alternativas 

OUTRAS 
ÁREAS 
NATURAIS  

- Tipologias: Admitidas TER, TH e Parques Campismo, Caravanismo e instalações 
alternativas 

ÁREAS RURAIS - Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, em conformidade 
com as respetivas definições dadas pela legislação específica aplicável, exceto os 
empreendimentos turísticos do tipo de Apartamentos Turísticos  

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de alojamento 
turístico: 60 camas 

- Os novos empreendimentos turísticos, categorizados em estrelas, são admitidos 
desde que apresentem uma classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Majoração de 25% da capacidade máxima admitida para novos empreendimentos 
que resultem de reabilitação de pré-existência (desde que seja validado, pela 
entidade da administração regional com competências em matéria de turismo, o 
interesse arquitetónico e qualidade ambiental e paisagística da pré-existência), sem 
prejuízo das limitações legais associadas a cada tipologia. Sem limite de capacidade 
máxima caso a reabilitação não implique ampliação da pré-existência (desde que 
seja validado, pela entidade da administração regional com competências em 
matéria de turismo, o interesse arquitetónico e qualidade ambiental e paisagística da 
pré-existência), sem prejuízo das limitações legais associadas a cada tipologia. 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação de 
empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 60 camas, 
é possível uma majoração até 25% além da capacidade máxima admitida para novos 
empreendimentos que resultem de construção nova, sem prejuízo das limitações 
legais associadas a cada tipologia, desde que estes apresentem, ou passem a 
apresentar uma classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Sempre que a oferta de alojamento local exceder crescimentos anuais globais de 10 
% por 3 anos consecutivos, no quadro legal em vigor que regulamenta esta tipologia 
de alojamento turístico, devem ser tomadas medidas no sentido de analisar e 
minorar impactos resultantes do equilíbrio da oferta de alojamento turístico ou de 
eventualmente o POTRAA ser revisto ou alterado, com o objetivo de reavaliar as 
condições de sustentabilidade. 

- Para estabelecimentos de alojamento local com categoria de AL+ não existem 
restrições ao crescimento. 

 

NBT_08 
São Miguel 

1.    Recursos e atividades 

CONSTRANGIMENTOS ATUAIS E FUTUROS   NORMAS PROCEDIMENTAIS 

Recursos Naturais e 
Paisagísticos – Área de 
PNI e Rede Áreas 
Marinhas Protegidas 

Sete Cidades 
(Miradouro e 
Cumeeiras) 

Serão aplicados e implementados os modelos de gestão definidos e 
publicados formalmente pela entidade da administração regional com 
competências em matéria de ambiente, que integram um conjunto de 
normas de acesso, usufruto, intervenções, ações, estruturas e serviços, Ferraria (Fajã) 
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Lagoa do Fogo específicas de cada local. 

Caldeira Velha 

Ilhéu de Vila 
Franca do 
Campo 

Recursos Naturais e 
Paisagísticos – Área 
exterior PNI e RAMP 

Caloura 
(portinho e 
praia) 

O modelo de gestão para o acesso, capacidade de carga e visitação aos locais 
deve ser definida de acordo com a experiência anterior e a existência de 
informação técnica, podendo ser pontualmente excedida quando 
devidamente justificada. Dada a ausência de estudos de base/ registo de 
informação técnica de base, e a complexidade do referido local e o respetivo 
modelo e soluções de gestão serão definidos de acordo com os dados 
obtidos na respetiva Ação Programática (Desenvolvimento de planos de 
prevenção…). 

Praia de Santa 
Bárbara 

Furnas (zona das 
Caldeiras da 
Vila) 

Trilho pedestre 
do Salto do 
Prego 

Miradouro do 
Pico do Ferro 

Lagoa do Congro 

Recursos Culturais N.A. N.A. 

 

2. Modelo territorial – Alojamento Turístico 

ÁREAS 
URBANAS 

SEDE DE 
CONCELHO 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, em 
conformidade com as respetivas definições dadas pela legislação específica 
aplicável. 

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de 
alojamento turístico:  

Ponta Delgada: 300 camas  

Ribeira Grande: 240 camas 

Vila Franca do Campo: 180 camas 

Lagoa: 180 camas 

Povoação: 125 camas 

Nordeste: 125camas 

- Majoração de 25% da capacidade máxima admitida para novos 
empreendimentos que resultem de reabilitação urbana, sem prejuízo das 
limitações legais associadas a cada tipologia. Sem limite de capacidade máxima 
caso a reabilitação não implique ampliação da pré-existência, sem prejuízo das 
limitações legais associadas a cada tipologia. 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação 
de empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 300 
camas, é possível uma majoração até 10% além da capacidade máxima admitida, 
no respetivo concelho, para novos empreendimentos que resultem de construção 
nova, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada tipologia, desde que 
estes apresentem, ou passem a apresentar, uma classificação uma classificação 
igual ou superior a 4 estrelas. 

- É permitido alojamento local apenas com categoria de AL+.  

OUTRAS 
ÁREAS 
URBANAS 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico. 

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos alojamento 
turístico:  
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Ponta Delgada: 125 camas  

Ribeira Grande: 125 camas 

Vila Franca do Campo: 125 camas 

Lagoa: 125 camas 

Povoação: 100 camas 

Nordeste: 100 camas 

- Majoração de 10% da capacidade máxima admitida para novos 
empreendimentos que resultem de reabilitação urbana, sem prejuízo das 
limitações legais associadas a cada tipologia. Sem limite de capacidade máxima 
caso a reabilitação não implique ampliação da pré-existência, sem prejuízo das 
limitações legais associadas a cada tipologia. 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação 
de empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as camas 
abaixo definidas para cada um dos concelhos, é possível uma majoração até 10 % 
além da capacidade máxima admitida para novos empreendimentos que resultem 
de construção nova, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada tipologia, 
desde que estes apresentem, ou passem a apresentar uma classificação igual ou 
superior a 4 estrelas. 

Ponta Delgada: 125 camas  

Ribeira Grande: 125 camas 

Vila Franca do Campo: 125 camas 

Lagoa: 125 camas 

Povoação: 100 camas 

Nordeste: 100 camas 

- Sempre que a oferta de alojamento local exceder crescimentos anuais globais de 
10% por 3 anos consecutivos, no quadro legal em vigor que regulamenta esta 
tipologia de alojamento turístico, devem ser tomadas medidas no sentido de 
analisar e minorar impactos resultantes do equilíbrio da oferta de alojamento 
turístico ou de eventualmente o POTRAA ser revisto ou alterado, com o objetivo de 
reavaliar as condições de sustentabilidade. 

- Para estabelecimentos de alojamento local com categoria de AL+ não existem 
restrições ao crescimento. 

ÁREAS 
PARQUE 
NATURAL DE 
ILHA 

- Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, desde que em 
conformidade com a legislação em vigor para esses locais 

- Para os novos empreendimentos turísticos, quer para processos de ampliação, 
alteração e reconstrução de empreendimentos existentes, aplicam-se as regras 
definidas na legislação em vigor para essas áreas. 

- É permitido alojamento local apenas com categoria de AL+, desde que em 
conformidade com os IGT em vigor para esses locais. 

Especificidade Vila das Furnas: 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, desde que em 
conformidade com os IGT em vigor para esses locais. 

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de 
alojamento turístico: 125 camas (desde que o estabelecimento/empreendimento 
apresente uma classificação igual ou superior a 4 estrelas). 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação 
de empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as camas 
definidas para a Vila das Furnas, é possível uma majoração até 10 % além da 
capacidade máxima admitida para novos empreendimentos que resultem de 
construção nova, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada tipologia, 
desde que estes apresentem, ou passem a apresentar uma classificação igual ou 
superior a 4 estrelas. 
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Especificidade Sete Cidades: 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, desde que em 
conformidade com os IGT em vigor para esses locais. 

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de 
alojamento turístico: 100 camas (desde que o estabelecimento/empreendimento 
apresente uma classificação igual ou superior a 4 estrelas). 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação 
de empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as camas 
definidas para as Sete Cidades, é possível uma majoração até 10 % além da 
capacidade máxima admitida para novos empreendimentos que resultem de 
construção nova, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada tipologia, 
desde que estes apresentem, ou passem a apresentar uma classificação igual ou 
superior a 4 estrelas. 

ÁREAS 
NATURAIS 

PARQUE 
NATURAL DE 
ILHA / OUTRAS 
ÁREAS 
CLASSIFICADAS 

- Tipologias: Admitidas TER, TH e Parques Campismo, Caravanismo e instalações 
alternativas 

OUTRAS 
ÁREAS 
NATURAIS  

- Tipologias: Admitidas TER, TH e Parques Campismo, Caravanismo e instalações 
alternativas 

ÁREAS RURAIS - Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, em 
conformidade com as respetivas definições dadas pela legislação específica 
aplicável, exceto os empreendimentos turísticos do tipo de Apartamentos 
Turísticos 

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de 
alojamento turístico:  

Ponta Delgada: 100 camas  

Ribeira Grande: 100 camas 

Lagoa: 100 camas 

Vila Franca do Campo: 100 camas 

Povoação: 80 camas 

Nordeste: 80 camas 

- Os novos empreendimentos turísticos, categorizados em estrelas, são admitidos 
desde que apresentem uma classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Majoração de 25% da capacidade máxima admitida para novos 
empreendimentos que resultem de reabilitação de pré-existência (desde que seja 
validado, pela entidade da administração regional com competências em matéria 
de turismo, o interesse arquitetónico e qualidade ambiental e paisagística da pré-
existência), sem prejuízo das limitações legais associadas a cada tipologia. Sem 
limite de capacidade máxima caso a reabilitação não implique ampliação da pré-
existência (desde que seja validado, pela entidade da administração regional com 
competências em matéria de turismo, o interesse arquitetónico e qualidade 
ambiental e paisagística da pré-existência), sem prejuízo das limitações legais 
associadas a cada tipologia. 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação 
de empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 150 
camas, é possível uma majoração até 25% além da capacidade máxima admitida 
para novos empreendimentos que resultem de construção nova, sem prejuízo das 
limitações legais associadas a cada tipologia, desde que estes apresentem, ou 
passem a apresentar uma classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Sempre que a oferta de alojamento local exceder crescimentos anuais globais de 
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8 % por 3 anos consecutivos, no quadro legal em vigor que regulamenta esta 
tipologia de alojamento turístico, devem ser tomadas medidas no sentido de 
analisar e minorar impactos resultantes do equilíbrio da oferta de alojamento 
turístico ou de eventualmente o POTRAA ser revisto ou alterado, com o objetivo de 
reavaliar as condições de sustentabilidade. 

- Para estabelecimentos de alojamento local com categoria de AL+ não existem 
restrições ao crescimento. 

NBT_09 
Terceira  

1.    Recursos e atividades 

CONSTRANGIMENTOS ATUAIS E 
FUTUROS   

NORMAS PROCEDIMENTAIS 

Recursos Naturais e 
Paisagísticos – Área de 
PNI e Rede Áreas 
Marinhas Protegidas 

Algar do Carvão Serão aplicados e implementados os modelos de gestão definidos e 
publicados formalmente pela entidade da administração regional com 
competências em matéria de ambiente, que integram um conjunto de 
normas de acesso, usufruto, intervenções, ações, estruturas e serviços, 
específicas de cada local. 

Trilho dos 
Mistérios Negros 

Furnas do 
Enxofre 

Banco D. João de 
Castro 

- No caso das áreas da RAMP, devem ser revistos, pela entidade da 
administração regional com competências em matéria de mar, os 
mecanismos de gestão destas áreas, que incluem, a proteção, salvaguarda, 
fiscalização e punição de atividades interditas ou condicionadas nestes 
locais. 

Recursos Naturais e 
Paisagísticos – Área 
exterior PNI e RAMP 

N.A. 

N.A. 

Recursos Culturais Monte Brasil 

O modelo de gestão para o acesso, capacidade de carga e visitação aos locais 
deve ser definida de acordo com a experiência anterior e a existência de 
informação técnica, podendo ser pontualmente excedida quando 
devidamente justificada. Dada a ausência de estudos de base/ registo de 
informação técnica de base, e a complexidade do referido local e o respetivo 
modelo e soluções de gestão serão definidos de acordo com os dados 
obtidos na respetiva Ação Programática (Desenvolvimento de planos de 
prevenção…). 

 

2. Modelo territorial – Alojamento Turístico 

ÁREAS 
URBANAS 

SEDE DE 
CONCELHO 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, em conformidade com 
as respetivas definições dadas pela legislação específica aplicável. 

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de alojamento 
turístico:  

         - Angra do Heroísmo: 280 camas 

         - Praia da Vitória: 220 camas 

- Majoração de 25% da capacidade máxima admitida para novos empreendimentos que 
resultem de reabilitação urbana, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada 
tipologia. Sem limite de capacidade máxima caso a reabilitação não implique ampliação da 
pré-existência, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada tipologia. 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação de 
empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 220 camas, é 
possível uma majoração até 25% além da capacidade máxima admitida, no respetivo 
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concelho, para novos empreendimentos que resultem de construção nova, sem prejuízo 
das limitações legais associadas a cada tipologia, desde que estes apresentem, ou passem 
a apresentar, uma classificação uma classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- É permitido alojamento local apenas com categoria de AL+. 

OUTRAS 
ÁREAS 
URBANAS 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico. 

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de alojamento 
turístico: 125 camas 

- Majoração de 10% da capacidade máxima admitida para novos empreendimentos que 
resultem de reabilitação urbana, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada 
tipologia. Sem limite de capacidade máxima caso a reabilitação não implique ampliação da 
pré-existência, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada tipologia. 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação de 
empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 100 camas, é 
possível uma majoração até 10% além da capacidade máxima admitida para novos 
empreendimentos que resultem de construção nova, sem prejuízo das limitações legais 
associadas a cada tipologia, desde que estes apresentem, ou passem a apresentar uma 
classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Sempre que a oferta de alojamento local exceder crescimentos anuais globais de 10% por 
3 anos consecutivos, no quadro legal em vigor que regulamenta esta tipologia de 
alojamento turístico, devem ser tomadas medidas no sentido de analisar e minorar 
impactos resultantes do equilíbrio da oferta de alojamento turístico ou de eventualmente 
o POTRAA ser revisto ou alterado, com o objetivo de reavaliar as condições de 
sustentabilidade. 

- Para estabelecimentos de alojamento local com categoria de AL+ não existem restrições 
ao crescimento. 

ÁREAS 
PARQUE 
NATURAL DE 
ILHA 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, desde que em 
conformidade com a legislação em vigor para esses locais 

- Para os novos empreendimentos turísticos, quer para processos de ampliação, alteração 
e reconstrução de empreendimentos existentes, aplicam-se as regras definidas na 
legislação em vigor. 

- É permitido alojamento local apenas com categoria de AL+, desde que em conformidade 
com os IGT em vigor para esses locais. 

ÁREAS 
NATURAIS 

PARQUE 
NATURAL DE 
ILHA / OUTRAS 
ÁREAS 
CLASSIFICADAS  

- Tipologias: Admitidas TER, TH e Parques Campismo, Caravanismo e instalações 
alternativas 

OUTRAS 
ÁREAS 
NATURAIS  

- Tipologias: Admitidas TER, TH e Parques Campismo, Caravanismo e instalações 
alternativas 

ÁREAS RURAIS - Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, em conformidade com 
as respetivas definições dadas pela legislação específica aplicável, exceto os 
empreendimentos turísticos do tipo de Apartamentos Turísticos. 

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de alojamento 
turístico: 100 camas 

- Os novos empreendimentos turísticos, categorizados em estrelas, são admitidos desde 
que apresentem uma classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Majoração de 25% da capacidade máxima admitida para novos empreendimentos que 
resultem de reabilitação de pré-existência (desde que seja validado, pela entidade da 
administração regional com competências em matéria de turismo, o interesse 
arquitetónico e qualidade ambiental e paisagística da pré-existência), sem prejuízo das 
limitações legais associadas a cada tipologia. Sem limite de capacidade máxima caso a 
reabilitação não implique ampliação da pré-existência (desde que seja validado, pela 
entidade da administração regional com competências em matéria de turismo, o interesse 
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arquitetónico e qualidade ambiental e paisagística da pré-existência), sem prejuízo das 
limitações legais associadas a cada tipologia. 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação de 
empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 60 camas, é 
possível uma majoração até 25% além da capacidade máxima admitida para novos 
empreendimentos que resultem de construção nova, sem prejuízo das limitações legais 
associadas a cada tipologia, desde que estes apresentem, ou passem a apresentar uma 
classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Sempre que a oferta de alojamento local exceder crescimentos anuais globais de 10% por 
3 anos consecutivos, no quadro legal em vigor que regulamenta esta tipologia de 
alojamento turístico, devem ser tomadas medidas no sentido de analisar e minorar 
impactos resultantes do equilíbrio da oferta de alojamento turístico ou de eventualmente 
o POTRAA ser revisto ou alterado, com o objetivo de reavaliar as condições de 
sustentabilidade. 

- Para estabelecimentos de alojamento local com categoria de AL+ não existem restrições 
ao crescimento. 

NBT_10 
Graciosa 

1.    Recursos e atividades 

CONSTRANGIMENTOS ATUAIS E FUTUROS   NORMAS PROCEDIMENTAIS 

Recursos Naturais e 
Paisagísticos – Área de 
PNI e Rede Áreas 
Marinhas Protegidas 

Ilhéu da Praia 

Serão aplicados e implementados os modelos de gestão definidos e 
publicados formalmente pela entidade da administração regional com 
competências em matéria de ambiente, que integram um conjunto de 
normas de acesso, usufruto, intervenções, ações, estruturas e serviços, 
específicas de cada local. A área marinha envolvente ao ilhéu também será 
alvo de medidas de gestão no âmbito do Ordenamento do Espaço Marítimo 

Recursos Naturais e 
Paisagísticos – Área 
exterior PNI e RAMP 

N.A. 

N.A. 

Recursos Culturais N.A. N.A. 

 

2. Modelo territorial – Alojamento Turístico 

ÁREAS 
URBANAS 

SEDE DE 
CONCELHO 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, em conformidade 
com as respetivas definições dadas pela legislação específica aplicável. 

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de alojamento 
turístico: 100 camas 

- Majoração de 25% da capacidade máxima admitida para novos empreendimentos 
que resultem de reabilitação urbana, sem prejuízo das limitações legais associadas a 
cada tipologia. Sem limite de capacidade máxima caso a reabilitação não implique 
ampliação da pré-existência, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada 
tipologia. 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação de 
empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 100 camas, é 
possível uma majoração até 25% além da capacidade máxima admitida para novos 
empreendimentos que resultem de construção nova, sem prejuízo das limitações 
legais associadas a cada tipologia, desde que estes apresentem, ou passem a 
apresentar, uma classificação uma classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- É permitido alojamento local apenas com categoria de AL+. 

OUTRAS ÁREAS - Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico. 
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URBANAS - Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de alojamento 
turístico: 80 camas 

- Majoração de 10% da capacidade máxima admitida para novos empreendimentos 
que resultem de reabilitação urbana, sem prejuízo das limitações legais associadas a 
cada tipologia. Sem limite de capacidade máxima caso a reabilitação não implique 
ampliação da pré-existência, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada 
tipologia. 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação de 
empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 120 camas, é 
possível uma majoração até 10% além da capacidade máxima admitida para novos 
empreendimentos que resultem de construção nova, sem prejuízo das limitações 
legais associadas a cada tipologia, desde que estes apresentem, ou passem a 
apresentar uma classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Sempre que a oferta de alojamento local exceder crescimentos anuais globais de 10 
% por 3 anos consecutivos, no quadro legal em vigor que regulamenta esta tipologia 
de alojamento turístico, devem ser tomadas medidas no sentido de analisar e minorar 
impactos resultantes do equilíbrio da oferta de alojamento turístico ou de 
eventualmente o POTRAA ser revisto ou alterado, com o objetivo de reavaliar as 
condições de sustentabilidade. 

- Para estabelecimentos de alojamento local com categoria de AL+ não existem 
restrições ao crescimento. 

ÁREAS PARQUE 
NATURAL DE 
ILHA 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, desde que em 
conformidade com a legislação em vigor para esses locais 

- Para os novos empreendimentos turísticos, quer para processos de ampliação, 
alteração e reconstrução de empreendimentos existentes, aplicam-se as regras 
definidas na legislação em vigor. 

- É permitido alojamento local apenas com categoria de AL+, desde que em 
conformidade com os IGT em vigor para esses locais. 

ÁREAS 
NATURAIS 

PARQUE 
NATURAL DE 
ILHA / OUTRAS 
ÁREAS 
CLASSIFICADAS 

- Tipologias: Admitidas TER, TH e Parques Campismo, Caravanismo e instalações 
alternativas 

OUTRAS ÁREAS 
NATURAIS  

- Tipologias: Admitidas TER, TH e Parques Campismo, Caravanismo e instalações 
alternativas 

ÁREAS RURAIS - Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, em conformidade 
com as respetivas definições dadas pela legislação específica aplicável, exceto os 
empreendimentos turísticos do tipo de Apartamentos Turísticos. 

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de alojamento 
turístico: 60 camas 

- Os novos empreendimentos turísticos, categorizados em estrelas, são admitidos 
desde que apresentem uma classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Majoração de 25% da capacidade máxima admitida para novos empreendimentos 
que resultem de reabilitação de pré-existência (desde que seja validado, pela entidade 
da administração regional com competências em matéria de turismo, o interesse 
arquitetónico e qualidade ambiental e paisagística da pré-existência), sem prejuízo das 
limitações legais associadas a cada tipologia. Sem limite de capacidade máxima caso a 
reabilitação não implique ampliação da pré-existência (desde que seja validado, pela 
entidade da administração regional com competências em matéria de turismo, o 
interesse arquitetónico e qualidade ambiental e paisagística da pré-existência), sem 
prejuízo das limitações legais associadas a cada tipologia. 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação de 
empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 60 camas, é 
possível uma majoração até 25% além da capacidade máxima admitida para novos 
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empreendimentos que resultem de construção nova, sem prejuízo das limitações 
legais associadas a cada tipologia, desde que estes apresentem, ou passem a 
apresentar uma classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Sempre que a oferta de alojamento local exceder crescimentos anuais globais de 10 
% por 3 anos consecutivos, no quadro legal em vigor que regulamenta esta tipologia 
de alojamento turístico, devem ser tomadas medidas no sentido de analisar e minorar 
impactos resultantes do equilíbrio da oferta de alojamento turístico ou de 
eventualmente o POTRAA ser revisto ou alterado, com o objetivo de reavaliar as 
condições de sustentabilidade. 

- Para estabelecimentos de alojamento local com categoria de AL+ não existem 
restrições ao crescimento. 

 

 

NBT_11 
São Jorge 

1.    Recursos e atividades 

CONSTRANGIMENTOS ATUAIS E FUTUROS   NORMAS PROCEDIMENTAIS 

Recursos Naturais e 
Paisagísticos – Área de 
PNI e Rede Áreas 
Marinhas Protegidas 

Fajã da Caldeira 
do Santo Cristo 

Serão aplicados e implementados os modelos de gestão definidos e 
publicados formalmente pela entidade da administração regional com 
competências em matéria de ambiente, que integram um conjunto de 
normas de acesso, usufruto, intervenções, ações, estruturas e serviços, 
específicas de cada local. 

Recursos Naturais e 
Paisagísticos – Área 
exterior PNI e RAMP 

N.A. 

N.A. 

Recursos Culturais 
Ponta dos Rosais 
(Farol e 
miradouro) 

O modelo de gestão para o acesso, capacidade de carga e visitação aos locais 
deve ser definida de acordo com a experiência anterior e a existência de 
informação técnica, podendo ser pontualmente excedida quando 
devidamente justificada. Dada a ausência de estudos de base/ registo de 
informação técnica de base (nomeadamente: características e riscos 
geológicos e geotécnicos), e a complexidade do referido local e o respetivo 
modelo e soluções de gestão serão definidos de acordo com os dados 
obtidos na respetiva Ação Programática (Desenvolvimento de planos de 
prevenção…). 

 

2. Modelo territorial – Alojamento Turístico 

ÁREAS 
URBANAS 

SEDE DE 
CONCELHO 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, em conformidade com 
as respetivas definições dadas pela legislação específica aplicável. 

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de alojamento 
turístico: 125 camas 

- Majoração de 25% da capacidade máxima admitida para novos empreendimentos que 
resultem de reabilitação urbana, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada 
tipologia. Sem limite de capacidade máxima caso a reabilitação não implique ampliação da 
pré-existência, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada tipologia. 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação de 
empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 100 camas, é 
possível uma majoração até 25% além da capacidade máxima admitida para novos 
empreendimentos que resultem de construção nova, sem prejuízo das limitações legais 
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associadas a cada tipologia, desde que estes apresentem, ou passem a apresentar, uma 
classificação uma classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- É permitido alojamento local apenas com categoria de AL+. 

OUTRAS 
ÁREAS 
URBANAS 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico. 

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de alojamento 
turístico: 80 camas 

- Majoração de 25% da capacidade máxima admitida para novos empreendimentos que 
resultem de reabilitação urbana, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada 
tipologia. Sem limite de capacidade máxima caso a reabilitação não implique ampliação da 
pré-existência, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada tipologia. 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação de 
empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 100 camas, é 
possível uma majoração até 25% além da capacidade máxima admitida para novos 
empreendimentos que resultem de construção nova, sem prejuízo das limitações legais 
associadas a cada tipologia, desde que estes apresentem, ou passem a apresentar uma 
classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Sempre que a oferta de alojamento local exceder crescimentos anuais globais de 10 % 
por 3 anos consecutivos, no quadro legal em vigor que regulamenta esta tipologia de 
alojamento turístico, devem ser tomadas medidas no sentido de analisar e minorar 
impactos resultantes do equilíbrio da oferta de alojamento turístico ou de eventualmente 
o POTRAA ser revisto ou alterado, com o objetivo de reavaliar as condições de 
sustentabilidade. 

- Para estabelecimentos de alojamento local com categoria de AL+ não existem restrições 
ao crescimento. 

ÁREAS 
PARQUE 
NATURAL DE 
ILHA 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, desde que em 
conformidade com a legislação em vigor para esses locais. 

- Para os novos empreendimentos turísticos, quer para processos de ampliação, alteração 
e reconstrução de empreendimentos existentes, aplicam-se as regras definidas na 
legislação em vigor. 

- É permitido alojamento local apenas com categoria de AL+, desde que em conformidade 
com os IGT em vigor para esses locais. 

ÁREAS 
NATURAIS 

PARQUE 
NATURAL DE 
ILHA / OUTRAS 
ÁREAS 
CLASSIFICADAS 

- Tipologias: Admitidas TER, TH e Parques Campismo, Caravanismo e instalações 
alternativas 

OUTRAS 
ÁREAS 
NATURAIS  

- Tipologias: Admitidas TER, TH e Parques Campismo, Caravanismo e instalações 
alternativas 

ÁREAS RURAIS - Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, em conformidade com 
as respetivas definições dadas pela legislação específica aplicável, exceto os 
empreendimentos turísticos do tipo de Apartamentos Turísticos. 

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de alojamento 
turístico: 70 camas 

- Os novos empreendimentos turísticos, categorizados em estrelas, são admitidos desde 
que apresentem uma classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Majoração de 25% da capacidade máxima admitida para novos empreendimentos que 
resultem de reabilitação de pré-existência (desde que seja validado, pela entidade da 
administração regional com competências em matéria de turismo, o interesse 
arquitetónico e qualidade ambiental e paisagística da pré-existência), sem prejuízo das 
limitações legais associadas a cada tipologia. Sem limite de capacidade máxima caso a 
reabilitação não implique ampliação da pré-existência (desde que seja validado, pela 
entidade da administração regional com competências em matéria de turismo, o interesse 
arquitetónico e qualidade ambiental e paisagística da pré-existência), sem prejuízo das 
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limitações legais associadas a cada tipologia. 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação de 
empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 70 camas, é 
possível uma majoração até 25% além da capacidade máxima admitida para novos 
empreendimentos que resultem de construção nova, sem prejuízo das limitações legais 
associadas a cada tipologia, desde que estes apresentem, ou passem a apresentar uma 
classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Sempre que a oferta de alojamento local exceder crescimentos anuais globais de 10 % 
por 3 anos consecutivos, no quadro legal em vigor que regulamenta esta tipologia de 
alojamento turístico, devem ser tomadas medidas no sentido de analisar e minorar 
impactos resultantes do equilíbrio da oferta de alojamento turístico ou de eventualmente 
o POTRAA ser revisto ou alterado, com o objetivo de reavaliar as condições de 
sustentabilidade. 

- Para estabelecimentos de alojamento local com categoria de AL+ não existem restrições 
ao crescimento. 

 

NBT_12 
Pico 

1.    Recursos e atividades 

CONSTRANGIMENTOS ATUAIS E FUTUROS   NORMAS PROCEDIMENTAIS 

Recursos Naturais e 
Paisagísticos – Área de 
PNI e Rede Áreas 
Marinhas Protegidas 

Montanha do 
Pico - Piquinho 

Serão aplicados e implementados os modelos de gestão definidos e 
publicados formalmente pela entidade da administração regional com 
competências em matéria de ambiente, que integram um conjunto de 
normas de acesso, usufruto, intervenções, ações, estruturas e serviços, 
específicas de cada local. 

Recursos Naturais e 
Paisagísticos – Área 
exterior PNI e RAMP 

N.A. 

N.A. 

Recursos Culturais N.A. N.A. 

 

2. Modelo territorial – Alojamento Turístico 

ÁREAS 
URBANAS 

SEDE DE 
CONCELHO 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, em conformidade com 
as respetivas definições dadas pela legislação específica aplicável. 

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de alojamento 
turístico: 160 camas 

- Majoração de 25% da capacidade máxima admitida para novos empreendimentos que 
resultem de reabilitação urbana, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada 
tipologia. Sem limite de capacidade máxima caso a reabilitação não implique ampliação 
da pré-existência, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada tipologia. 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação de 
empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 160 camas, é 
possível uma majoração até 25% além da capacidade máxima no respetivo concelho, para 
novos empreendimentos que resultem de construção nova, sem prejuízo das limitações 
legais associadas a cada tipologia, desde que estes apresentem, ou passem a apresentar, 
uma classificação uma classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- É permitido alojamento local apenas com categoria de AL+. 

OUTRAS 
ÁREAS 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico. 

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de alojamento 
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URBANAS turístico: 140 camas. 

- Majoração de 10% da capacidade máxima admitida para novos empreendimentos que 
resultem de reabilitação urbana, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada 
tipologia. Sem limite de capacidade máxima caso a reabilitação não implique ampliação 
da pré-existência, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada tipologia. 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação de 
empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 140 camas, é 
possível uma majoração até 10% além da capacidade máxima admitida para novos 
empreendimentos que resultem de construção nova, sem prejuízo das limitações legais 
associadas a cada tipologia, desde que estes apresentem, ou passem a apresentar uma 
classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Sempre que a oferta de alojamento local exceder crescimentos anuais globais de 10% 
por 3 anos consecutivos, no quadro legal em vigor que regulamenta esta tipologia de 
alojamento turístico, devem ser tomadas medidas no sentido de analisar e minorar 
impactos resultantes do equilíbrio da oferta de alojamento turístico ou de eventualmente 
o POTRAA ser revisto ou alterado, com o objetivo de reavaliar as condições de 
sustentabilidade. 

- Para estabelecimentos de alojamento local com categoria de AL+ não existem restrições 
ao crescimento. 

ÁREAS 
PARQUES 
NATURAIS DE 
ILHA 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, desde que em 
conformidade com a legislação em vigor para esses locais 

- Para os novos empreendimentos turísticos, quer para processos de ampliação, alteração 
e reconstrução de empreendimentos existentes, aplicam-se as regras definidas na 
legislação em vigor. 

- É permitido alojamento local apenas com categoria de AL+, desde que em conformidade 
com os IGT em vigor para esses locais. 

ÁREAS 
NATURAIS 

PARQUE 
NATURAL DE 
ILHA / OUTRAS 
ÁREAS 
CLASSIFICADAS 

- Tipologias: Admitidas TER, TH e Parques Campismo, Caravanismo e instalações 
alternativas 

OUTRAS 
ÁREAS 
NATURAIS  

- Tipologias: Admitidas TER, TH e Parques Campismo, Caravanismo e instalações 
alternativas 

ÁREAS RURAIS - Tipologias: Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, em 
conformidade com as respetivas definições dadas pela legislação específica aplicável, 
exceto os empreendimentos turísticos do tipo de Apartamentos Turísticos. 

 - Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de alojamento 
turístico: 100 camas 

- Os novos empreendimentos turísticos, categorizados em estrelas, são admitidos desde 
que apresentem uma classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Majoração de 25% da capacidade máxima admitida para novos empreendimentos que 
resultem de reabilitação de pré-existência (desde que seja validado, pela entidade da 
administração regional com competências em matéria de turismo, o interesse 
arquitetónico e qualidade ambiental e paisagística da pré-existência), sem prejuízo das 
limitações legais associadas a cada tipologia. Sem limite de capacidade máxima caso a 
reabilitação não implique ampliação da pré-existência (desde que seja validado, pela 
entidade da administração regional com competências em matéria de turismo, o interesse 
arquitetónico e qualidade ambiental e paisagística da pré-existência), sem prejuízo das 
limitações legais associadas a cada tipologia. 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação de 
empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 80 camas, é 
possível uma majoração até 25% além da capacidade máxima admitida para novos 
empreendimentos que resultem de construção nova, sem prejuízo das limitações legais 
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associadas a cada tipologia, desde que estes apresentem, ou passem a apresentar uma 
classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Sempre que a oferta de alojamento local exceder crescimentos anuais globais de 10% 
por 3 anos consecutivos, no quadro legal em vigor que regulamenta esta tipologia de 
alojamento turístico, devem ser tomadas medidas no sentido de analisar e minorar 
impactos resultantes do equilíbrio da oferta de alojamento turístico ou de eventualmente 
o POTRAA ser revisto ou alterado, com o objetivo de reavaliar as condições de 
sustentabilidade. 

- Para estabelecimentos de alojamento local com categoria de AL+ não existem restrições 
ao crescimento. 

 

NBT_13 
Faial 

1. Recursos e atividades 

CONSTRANGIMENTOS ATUAIS E FUTUROS   NORMAS PROCEDIMENTAIS 

Recursos Naturais e 
Paisagísticos – Área de 
PNI e Rede Áreas 
Marinhas Protegidas 

Vulcão dos 
Capelinhos 

Serão aplicados e implementados os modelos de gestão definidos e 
publicados formalmente pela entidade da administração regional com 
competências em matéria de ambiente, que integram um conjunto de 
normas de acesso, usufruto, intervenções, ações, estruturas e serviços, 
específicas de cada local. 

Recursos Naturais e 
Paisagísticos – Área 
exterior PNI e RAMP 

N.A. 

N.A. 

Recursos Culturais N.A. N.A. 

 

2. Modelo territorial – Alojamentos Turísticos 

ÁREAS 
URBANAS 

SEDE DE 
CONCELHO 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, em conformidade 
com as respetivas definições dadas pela legislação específica aplicável. 

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de alojamento 
turístico: 260 camas 

- Majoração de 25% da capacidade máxima admitida para novos empreendimentos 
que resultem de reabilitação urbana, sem prejuízo das limitações legais associadas a 
cada tipologia. Sem limite de capacidade máxima caso a reabilitação não implique 
ampliação da pré-existência, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada 
tipologia. 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação de 
empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 200 camas, é 
possível uma majoração até 25% além da capacidade máxima admitida para novos 
empreendimentos que resultem de construção nova, sem prejuízo das limitações 
legais associadas a cada tipologia, desde que estes apresentem, ou passem a 
apresentar, uma classificação uma classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- É permitido alojamento local apenas com categoria de AL+. 

OUTRAS ÁREAS 
URBANAS 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico. 

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de alojamento 
turístico: 100 camas 

- Majoração de 10% da capacidade máxima admitida para novos empreendimentos 
que resultem de reabilitação urbana, sem prejuízo das limitações legais associadas a 
cada tipologia. Sem limite de capacidade máxima caso a reabilitação não implique 
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ampliação da pré-existência, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada 
tipologia. 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação de 
empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 100 camas, é 
possível uma majoração até 10% além da capacidade máxima admitida para novos 
empreendimentos que resultem de construção nova, sem prejuízo das limitações 
legais associadas a cada tipologia, desde que estes apresentem, ou passem a 
apresentar, uma classificação uma classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Sempre que a oferta de alojamento local exceder crescimentos anuais globais de 10 
% por 3 anos consecutivos, no quadro legal em vigor que regulamenta esta tipologia 
de alojamento turístico, devem ser tomadas medidas no sentido de analisar e minorar 
impactos resultantes do equilíbrio da oferta de alojamento turístico ou de 
eventualmente o POTRAA ser revisto ou alterado, com o objetivo de reavaliar as 
condições de sustentabilidade. 

- Para estabelecimentos de alojamento local com categoria de AL+ não existem 
restrições ao crescimento. 

ÁREAS PARQUES 
NATURAIS DE 
ILHA 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, desde que em 
conformidade com a legislação em vigor para esses locais 

- Para os novos empreendimentos turísticos, quer para processos de ampliação, 
alteração e reconstrução de empreendimentos existentes, aplicam-se as regras 
definidas na legislação em vigor. 

- É permitido alojamento local apenas com categoria de AL+, desde que em 
conformidade com os IGT em vigor para esses locais. 

ÁREAS 
NATURAIS 

PARQUE 
NATURAL DE 
ILHA / OUTRAS 
ÁREAS 
CLASSIFICADAS 

- Tipologias: TER, TH e Parques Campismo, Caravanismo e instalações alternativas 

OUTRAS ÁREAS 
NATURAIS  

- Tipologias: Admitidas TER, TH e Parques Campismo, Caravanismo e instalações 
alternativas 

ÁREAS RURAIS - Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, em conformidade 
com as respetivas definições dadas pela legislação específica aplicável, exceto os 
empreendimentos turísticos do tipo de Apartamentos Turísticos. 

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de alojamento 
turístico: 80 camas 

- Para empreendimentos turísticos novos, categorizados em estrelas, só se admitem 
empreendimento com uma classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Majoração de 25% da capacidade máxima admitida para novos empreendimentos 
que resultem de reabilitação de pré-existência (desde que seja validado, pela entidade 
da administração regional com competências em matéria de turismo, o interesse 
arquitetónico e qualidade ambiental e paisagística da pré-existência), sem prejuízo das 
limitações legais associadas a cada tipologia. Sem limite de capacidade máxima caso a 
reabilitação não implique ampliação da pré-existência (desde que seja validado, pela 
entidade da administração regional com competências em matéria de turismo, o 
interesse arquitetónico e qualidade ambiental e paisagística da pré-existência), sem 
prejuízo das limitações legais associadas a cada tipologia. 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação de 
empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 80 camas, é 
possível uma majoração até 25% além da capacidade máxima admitida para novos 
empreendimentos que resultem de construção nova, sem prejuízo das limitações 
legais associadas a cada tipologia, desde que estes apresentem, ou passem a 
apresentar, uma classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Sempre que a oferta de alojamento local exceder crescimentos anuais globais de 5 % 
por 3 anos consecutivos, no quadro legal em vigor que regulamenta esta tipologia de 
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alojamento turístico, devem ser tomadas medidas no sentido de analisar e minorar 
impactos resultantes do equilíbrio da oferta de alojamento turístico ou de 
eventualmente o POTRAA ser revisto ou alterado, com o objetivo de reavaliar as 
condições de sustentabilidade. 

- Para estabelecimentos de alojamento local com categoria de AL+ não existem 
restrições ao crescimento. 

 

NBT_14 
Flores 

1. Recursos e atividades 

CONSTRANGIMENTOS ATUAIS E FUTUROS   NORMAS PROCEDIMENTAIS 

Recursos Naturais e 
Paisagísticos – Área de 
PNI e Rede Áreas 
Marinhas Protegidas 

N.A 

N.A. 

Recursos Naturais e 
Paisagísticos – Área 
exterior PNI e RAMP 

Miradouro da 
Rocha dos 
Bordões 

O modelo de gestão para o acesso, capacidade de carga e visitação aos locais 
deve ser definida de acordo com a experiência anterior e a existência de 
informação técnica, podendo ser pontualmente excedida quando 
devidamente justificada. Dada a ausência de estudos de base/ registo de 
informação técnica de base e a complexidade do referido local e o respetivo 
modelo e soluções de gestão serão definidos de acordo com os dados 
obtidos na respetiva Ação Programática (Desenvolvimento de planos de 
prevenção…). 

Recursos Culturais N.A. N.A. 

 

2. Modelo territorial – Alojamento Turístico 

ÁREAS 
URBANAS 

SEDE DE 
CONCELHO 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, em conformidade com as 
respetivas definições dadas pela legislação específica aplicável.  

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de alojamento 
turístico: 100 camas 

- Majoração de 25% da capacidade máxima admitida para novos empreendimentos que 
resultem de reabilitação urbana, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada 
tipologia. Sem limite de capacidade máxima caso a reabilitação não implique ampliação da 
pré-existência, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada tipologia 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação de 
empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 100 camas, é 
possível uma majoração até 25% além da capacidade máxima admitida para novos 
empreendimentos que resultem de construção nova, sem prejuízo das limitações legais 
associadas a cada tipologia, desde que estes apresentem, ou passem a apresentar,  uma 
classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- É permitido alojamento local apenas com categoria de AL+. 

OUTRAS 
ÁREAS 
URBANAS 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico. 

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de alojamento 
turístico: 80 camas 

- Majoração de 10% da capacidade máxima admitida para novos empreendimentos que 
resultem de reabilitação urbana, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada 
tipologia. Sem limite de capacidade máxima caso a reabilitação não implique ampliação da 
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pré-existência. 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação de 
empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 100 camas, é 
possível uma majoração até 10% além da capacidade máxima admitida para novos 
empreendimentos que resultem de construção nova, sem prejuízo das limitações legais 
associadas a cada tipologia, desde que estes apresentem, ou passem a apresentar, uma 
classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Sempre que a oferta de alojamento local exceder crescimentos anuais globais de 10 % por 
3 anos consecutivos, no quadro legal em vigor que regulamenta esta tipologia de alojamento 
turístico, devem ser tomadas medidas no sentido de analisar e minorar impactos resultantes 
do equilíbrio da oferta de alojamento turístico ou de eventualmente o POTRAA ser revisto 
ou alterado, com o objetivo de reavaliar as condições de sustentabilidade. 

- Para estabelecimentos de alojamento local com categoria de AL+ não existem restrições ao 
crescimento. 

ÁREAS 
PARQUES 
NATURAIS DE 
ILHA 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, desde que em 
conformidade com a legislação em vigor para esses locais 

- Para os novos empreendimentos turísticos, quer para processos de ampliação, alteração e 
reconstrução de empreendimentos existentes, aplicam-se as regras definidas na legislação 
em vigor. 

- É permitido alojamento local apenas com categoria de AL+, desde que em conformidade 
com os IGT em vigor para esses locais. 

ÁREAS 
NATURAIS 

PARQUE 
NATURAL DE 
ILHA / OUTRAS 
ÁREAS 
CLASSIFICADAS 

- Tipologias: Admitidas TER, TH e Parques Campismo, Caravanismo e instalações 
alternativas 

OUTRAS 
ÁREAS 
NATURAIS  

- Tipologias: Admitidas TER, TH e Parques Campismo, Caravanismo e instalações 
alternativas 

ÁREAS RURAIS - Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, em conformidade com as 
respetivas definições dadas pela legislação específica aplicável, exceto os empreendimentos 
turísticos do tipo de Apartamentos Turísticos. 

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de alojamento 
turístico: 60 camas 

- Os novos empreendimentos turísticos, categorizados em estrelas, são admitidos desde que 
apresentem uma classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Majoração de 25% da capacidade máxima admitida para novos empreendimentos que 
resultem de reabilitação de pré-existência (desde que seja validado, pela entidade da 
administração regional com competências em matéria de turismo, o interesse arquitetónico 
e qualidade ambiental e paisagística da pré-existência), sem prejuízo das limitações legais 
associadas a cada tipologia. Sem limite de capacidade máxima caso a reabilitação não 
implique ampliação da pré-existência (desde que seja validado, pela entidade da 
administração regional com competências em matéria de turismo, o interesse arquitetónico 
e qualidade ambiental e paisagística da pré-existência), sem prejuízo das limitações legais 
associadas a cada tipologia. 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação de 
empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 60 camas, é 
possível uma majoração até 25% além da capacidade máxima admitida para novos 
empreendimentos que resultem de construção nova, sem prejuízo das limitações legais 
associadas a cada tipologia, desde que estes apresentem, ou passem a apresentar, uma 
classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Sempre que a oferta de alojamento local exceder crescimentos anuais globais de 10 % por 
3 anos consecutivos, no quadro legal em vigor que regulamenta esta tipologia de alojamento 
turístico, devem ser tomadas medidas no sentido de analisar e minorar impactos resultantes 
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do equilíbrio da oferta de alojamento turístico ou de eventualmente o POTRAA ser revisto 
ou alterado, com o objetivo de reavaliar as condições de sustentabilidade. 

- Para estabelecimentos de alojamento local com categoria de AL+ não existem restrições ao 
crescimento. 

 

NBT_15 
Corvo 

1. Recursos e atividades 

CONSTRANGIMENTOS ATUAIS E FUTUROS   NORMAS PROCEDIMENTAIS 

Recursos Naturais e 
Paisagísticos – Área de 
PNI e Rede Áreas 
Marinhas Protegidas 

Caldeirão 

Regulamentação, pela entidade da administração pública regional com 
competências em matéria de ambiente, da penalização das atividades de 
pastoreio no interior da bacia hidrográfica do Caldeirão, considerando a 
fragilidade do ecossistema e da matriz biofísica da área da bacia hidrográfica 
do Caldeirão, e a contínua degradação pelo pisoteio das margens e zonas de 
turfeira e encostas (que potenciam o fenómeno de degradação das suas 
estruturas e a erosão) e afluência de cargas orgânicas à massa de água. 

Recursos Naturais e 
Paisagísticos – Área 
exterior PNI e RAMP 

N.A. 

N.A. 

Recursos Culturais N.A. N.A. 

 

2. Modelo territorial – Alojamento Turístico 

ÁREAS 
URBANAS 

SEDE DE 
CONCELHO 

- Tipologias: Admitidas todas as tipologias de alojamento turístico, em conformidade com 
as respetivas definições dadas pela legislação específica aplicável.  

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de alojamento 
turístico: 40 camas 

- Majoração de 10% da capacidade máxima admitida para novos empreendimentos que 
resultem de reabilitação urbana, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada 
tipologia. Sem limite de capacidade máxima caso a reabilitação não implique ampliação da 
pré-existência, sem prejuízo das limitações legais associadas a cada tipologia. 

- São admitidas novas unidades de empreendimentos turísticos apenas dentro da área do 
núcleo antigo da Vila do Corvo (a delimitar em sede de Plano de Pormenor). 

- Empreendimentos turísticos existentes: Nos casos de requalificação e ampliação de 
empreendimentos turísticos em que a capacidade máxima não exceda as 50 camas, é 
possível uma majoração até 25% além da capacidade máxima admitida para novos 
empreendimentos que resultem de construção nova, sem prejuízo das limitações legais 
associadas a cada tipologia, desde que estes apresentem, ou passem a apresentar, uma 
classificação igual ou superior a 4 estrelas. 

- Na área do núcleo antigo da Vila do Corvo são admitidas novas unidades de alojamento 
local apenas de categoria AL+. 

- São admitidas novas unidades de alojamento local na área urbana fora do núcleo antigo 
da Vila do Corvo, desde que instaladas em edifícios pré-existentes com licença de 
habitação à data de entrada em vigor do POTRAA. 

- Sempre que a oferta de alojamento local exceder crescimentos anuais globais de 10% 
por 3 anos consecutivos, no quadro legal em vigor que regulamenta esta tipologia de 
alojamento turístico, devem ser tomadas medidas no sentido de analisar e minorar 
impactes resultantes do equilíbrio da oferta de alojamento turístico ou de eventualmente 
o POTRAA ser revisto ou alterado, com o objetivo de reavaliar as condições de 
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sustentabilidade. 

- Para estabelecimentos de alojamento local com categoria de AL+ não existem restrições 
ao crescimento. 

OUTRAS 
ÁREAS 
URBANAS 

N.A. 

ÁREAS 
PARQUE 
NATURAL DE 
ILHA / OUTRAS 
ÁREAS 
CLASSIFICADAS 

N.A. 

ÁREAS 
NATURAIS 

PARQUE 
NATURAL DE 
ILHA 

- Tipologias: Admitidas TER e Parques Campismo, Caravanismo e instalações 
alternativas 

OUTRAS 
ÁREAS 
NATURAIS  

- Tipologias: Admitidas TER e Parques Campismo, Caravanismo e instalações 
alternativas 

ÁREAS RURAIS - Tipologias: Admitida TER  

- Capacidade máxima de novos estabelecimentos/empreendimentos de estabelecimento 
alojamento turístico: em conformidade com a legislação em vigor. 

 

IV. NORMAS DE GESTÃO 

NGT_01 
Modelo de Governança 

1. O modelo de governança do POTRAA consubstancia-se em três dimensões, Formação, Transportes, 
Promoção/Divulgação, cuja ferramenta de implementação é o modelo de monitorização e acompanhamento, que 
serão concretizadas através das Ações Programáticas, com os seguintes objetivos: 

a) A qualificação e formação dos recursos humanos, que envolve um conjunto de medidas que incidem sobre 
diferentes dimensões do sistema de educação e formação do sector, consubstanciadas nas Ações 
Programáticas, nomeadamente: 

i. Apoiar o planeamento da formação e a adequação da resposta do sistema regional à dinâmica do 
sector turístico; 

ii. Reforçar a cooperação e mobilidade de formandos e formadores; 

iii. Promover a capacitação de empresários e gestores do setor;  

iv. Promover o reconhecimento social do emprego e dos percursos profissionais no turismo. 

b) A segurança, atendendo a que os fatores externos como a instabilidade política, social ou de segurança de 
alguns territórios influenciam significativamente a procura e a estratégia de promoção, divulgação e 
respetivos resultados, obriga a RAA esteja especialmente atenta no seu controlo garantindo condições de 
elevado nível de conforto e de segurança dos turistas através do desenvolvimento de um conjunto a de 
medidas e ações apresentadas nas Ações Programáticas. 

c) Os transportes, que envolve uma definição de estratégias e ferramentas para a atenuação da sazonalidade, 
incluindo o contributo para a distribuição mais equitativa dos fluxos turísticos pelas nove ilhas ao longo do 
ano. 
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d) A promoção e divulgação, que envolve a definição articulada de estratégias e de ferramentas para o 
incremento de procura turística da Região, da permanência média e das receitas provenientes da atividade 
turística. 

e) Governação e Governança, que envolvem um reforço da articulação institucional e da coordenação de 
políticas e de instrumentos através de mecanismos de monitorização. 

2. Por resolução do Conselho de Governo podem ser publicadas estruturas de decisão política e de partilha de 
competências, constituídas segundo o critério determinante da titularidade das atribuições públicas mais 
relevantes para a concretização de uma gestão integrada daquele território, com o objetivo de simplificar e agilizar 
o processo de licenciamento e de monitorização de um território, que será constituído no mínimo por uma ilha. 

3. O modelo de governança nas respetivas dimensões da segurança, transportes e promoção integra e articula-se 
com o Plano Regional para as Alterações Climáticas dos Açores (PRAC) e necessidade da devida abordagem à 
resposta à adaptação e resiliência. A sua concretização realiza-se através das ações programáticas sectoriais 
definidas no POTRAA. 

 

NGT_02 
Ações Programáticas 

1. As Ações Programáticas são apresentadas no Capítulo 4.2, e são parte integrante do POTRAA. 

 

NGT_03 
Plano de monitorização 

2. Para efeitos da monitorização do POTRAA, deverá ser seguido o Plano de Monitorização do POTRAA, apresentado 
no Capítulo 6, e que dele faz parte integrante. 

3. O processo de avaliação e acompanhamento da implementação do POTRAA tem como objetivo averiguar em que 
medida a sua implementação está em conformidade com as linhas de orientação e objetivos decorrentes da sua 
natureza de plano sectorial. Para este efeito, é necessário implementar um plano de acompanhamento e 
monitorização que permitirá medir e avaliar o grau de execução durante o seu período de aplicação. 

4. De acordo com o disposto no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial dos Açores, aprovado pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 35/2012/A, de 16 de agosto, bem como o disposto na orgânica da secretaria 
regional com competência em matéria de definição e execução da política regional de ambiente e ordenamento 
do território e urbanismo, estabelecida no Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2013/A, de 2 de agosto, a 
avaliação e acompanhamento da implementação do POTRAA incumbirá ao departamento do Governo Regional 
com competência em matéria de turismo.  

5. A monitorização do POTRAA incidirá a três níveis: 

a) Monitorização da execução do plano, referente à verificação contínua da aplicação efetiva 
das políticas adotadas pelo POTRAA e identificação de possíveis causas de não aplicação; 

b) Monitorização de resultados e impactes sobre o território resultantes da implementação do 
Programa; 

c) Monitorização da adequação da estratégia de ordenamento do sector turístico assumida no 
POTRAA para o alcance dos objetivos do mesmo. 
 

6. Para efeitos de avaliação e monitorização do POTRAA, os Municípios devem apresentar semestralmente à Direção 
Regional de Turismo o ponto de situação de todos os processos que envolvam alojamentos turísticos em vigor, 
acompanhados da respetiva justificação, sempre que solicitem parecer sobre operações urbanísticas de 
empreendimentos turísticos. 
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NGT_04 
Transposição para os Instrumentos de Gestão Territorial 

1. O POTRAA vincula as entidades públicas, estabelece as condições para o desenvolvimento sustentável da atividade 
turística e explicita as formas, modelos territoriais e procedimentos com vista à implementação das orientações 
para a integração e adequação territorial da atividade turística com os planos territoriais, em particular com os 
Planos Diretores Municipais (PDM), e com os Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT). 

2. Nos termos da legislação em vigor, os planos especiais de ordenamento do território e todos os planos territoriais 
devem incorporar as presentes normas de execução, estabelecendo a regulamentação específica em função das 
tipologias de alojamento turístico e dos outros usos turísticos, das características de cada espaço e dos respetivos 
objetos de planeamento. 

3. Como mencionado nos pontos anteriores, os PMOT e PEOT em vigor terão de adequar-se ao POTRAA mediante 
procedimento de alteração por adaptação, ou de alteração ou revisão, consoante envolva ou não uma decisão 
autónoma de planeamento.  

4. Os processos de elaboração e revisão dos PMOT e/ou PEOT têm de incluir as disposições previstas no POTRAA (que 
serão apresentadas em resultado do processo de auscultação dos interessados (após consulta pública), nos termos 
do número 7 do artigo 44.º e do número 4.º do artigo 46.º da LBSOTU sobre a proposta de formas e prazos de 
atualização dos planos preexistentes e de suspensão de normas consideradas incompatíveis com o POTRAA), 
sendo a adequação aplicada através dos seguintes elementos, sem prejuízo destes IGT poderem constituir-se 
como mais limitativos nas tipologias e atividades previstas nos diferentes espaços e áreas: 

a) Transpondo os elementos gráficos associados às áreas territoriais do Modelo Territorial e 
respetivas Normas Sectoriais e Normas de Base Territorial com expressão nessas áreas; 

b) Transpondo para os regulamentos as Normas Sectoriais e de Base Territorial com expressão 
territorial e de capacidades. 

5. No âmbito do acompanhamento da elaboração, revisão e alteração dos PMOT e dos PEOT, a entidade da 
administração pública regional com competências em turismo assegurará a necessária compatibilização com as 
orientações e medidas contidas neste Programa. 

6. A atualização dos planos territoriais preexistentes é efetuada com recurso às figuras da alteração ou revisão, nos 
termos do artigo 128.º e 131.º do DLR n.º 35/2012/A, cujo procedimento deve ser iniciado no prazo máximo de 
um ano a partir da entrada em vigor do POTRAA. 

7. A atualização das normas dos instrumentos de gestão territorial incompatíveis com o POTRAA, tal como 
identificadas no diploma que o publicar, e da qual fará parte integrante, devem ser atualizadas de acordo com as 
formas e os prazos estabelecidos no anexo. 

NGT_05 
Vigência, revisão e alteração do POTRAA 

1. O conteúdo do POTRAA será objeto de um acompanhamento sistemático e monitorização tal como previsto no 
RJIGT Açores, designadamente através do Plano de Monitorização (ou avaliação) que permita avaliar o estado da 
implementação do Programa e as dinâmicas associadas ao processo de programação.   

2. O POTRAA, pela sua natureza de Programa Sectorial, não possui um prazo de vigência fechado que obrigue à 
revisão automática do mesmo no seu termo, apesar do horizonte de implementação definido ter sido de 10 anos. 
Contudo, a implementação do Programa será objeto de um acompanhamento e monitorização sistemática, em 
articulação com os resultados do relatório de monitorização da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), que 
permitirá detetar desvios, quer relativamente aos pressupostos de base do POTRAA, quer face aos objetivos 
pretendidos com a respetiva implementação. Esta monitorização é da responsabilidade da entidade da 
administração regional com competências em matéria de turismo. 

3. As normas constantes do POTRAA não têm eficácia retroativa, só regulando a partir da sua entrada em vigor. 
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4. Cabe ao departamento da administração regional com competências em matéria de turismo desencadear a 
revisão do POTRAA, após a elaboração do respetivo relatório de monitorização (avaliação), de acordo com as boas 
práticas de gestão do modelo territorial previsto, e sempre que se verifiquem as seguintes condições: 

a) Profunda modificação do enquadramento socioeconómico e dos cenários de procura 
turística; 

b) Ultrapassagem dos limites de flexibilidade previstos associados à taxa de ocupação-cama dos 
alojamentos turísticos superior a 80%. 

 

4.2. Ações Programáticas - Programa de Execução 

O presente capítulo constitui parte integrante do POTRAA, previsto na alínea b) do artigo 41.º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 35/2012/A, de 16 de agosto, que menciona que os planos sectoriais de ordenamento 

do território devem ser acompanhados de “ações de concretização dos objetivos sectoriais estabelecidos”. 

O Programa de Execução assenta nos Objetivos Sectoriais, Objetivos de Base Territorial e Objetivos de Gestão 

do POTRAA, consequentemente, as suas ações são estruturadas de acordo com essas dimensões que o 

suportam. 

As Ações Programáticas são ações de natureza não regulamentar ou normativa que constituem o conjunto de 

ações previstas para a concretização dos objetivos do POTRAA associadas às componentes de natureza 

organizacional, institucional, de gestão e imaterial. Estas constituem o Programa de Execução do POTRAA. 

A apresentação das Ações Programáticas – Programa de Execução é estruturada nos seguintes elementos: por 

objetivo, escalonamento temporal, as entidades responsáveis pela sua implementação e concretização, 

parceiros a envolver e a estimativa de custos associados, a prioridade, os indicadores / dados de monitorização 

e o âmbito territorial;  

Assim, o Programa de Execução do POTRAA é constituído por um conjunto de ações incorporadas em cada 

Objetivo, com identificação das ações específicas que contribuem para a sua concretização e posteriormente a 

respetiva caracterização, em fichas de ação, de acordo com o esquema da Figura 4.2.1. 
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Figura 4.2.1. Representação esquemática dos elementos do Programa de Execução 

 

Assim, considerando os Objetivos do POTRAA, são apresentadas, sumariamente, no Quadro 4.2.1 as Ações 

Programáticas associadas, num total de 34 ações. 

Quadro 4.2.1 Objetivos do POTRAA e correlação às Ações Programáticas 

Objetivos do POTRAA 
N.º de 
ações 

Ações Programáticas 

Objetivos Sectoriais 

OS_01 - Estabelecer valores 
de referência de capacidade 
de alojamento em função dos 
cenários ajustados à matriz 
identitária cultural e biofísica 
de cada ilha. 

-- 
(Obs: As ações que contribuem para este objetivo são todas de natureza 
normativa) 

OS_02 - Adequar e definir 
critérios de localização e de 
dimensionamento das 
diferentes tipologias de 
empreendimentos com base 
na matriz vocacional do 
destino, numa perspetiva de 
sustentabilidade económica 
e ambiental e da identidade 
cultural de cada território. 

2 

AP_S_01 - Revisão do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento 
dos empreendimentos turísticos. 

AP_S_02 - Revisão da Portaria n.º 83/2016, de 4 de agosto, que estabelece e 
regulamenta as tipologias dos estabelecimentos de alojamento local. 

OS_03 - Estabelecer 
orientações sobre a matriz 
das áreas vocacionais das 
atividades turísticas, 
perspetivando o adequado 
usufruto e sustentabilidade, 
adequadas a um destino 

2 

AP_S_03 - Atualização do PEMTA  

AP_S_04 - Expansão integral do projeto “SEASTOUR – Planeamento da paisagem 
marinha para fins turísticos” 
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Objetivos do POTRAA 
N.º de 
ações 

Ações Programáticas 

sustentável e de excelência. 

Objetivos de Base Territorial 

OBT_01 - Valorizar e 
qualificar os recursos 
turísticos identitários 
(culturais, naturais e 
paisagísticos) de acordo com 
a matriz da Região e de cada 
ilha. 

4 

AP_BT_01 - Desenvolvimento do Plano de Ação Integrado para a Implementação 
das Rotas e Roteiros da RAA 

AP_BT_03 - Desenvolvimento de um plano e protocolo de sinalética homogénea 
dos recursos turísticos 

AP_BT_05 - Desenvolvimento de produtos específicos e diferenciadores para as 
Reservas da Biosfera 

AP_BT_07 - Análise da viabilidade da criação da Carta Europeia de Turismo 
Sustentável para a área do PNI do Pico 

OBT_02 - Criar condições 
para uma gestão sustentável 
dos locais ecologicamente 
mais sensíveis de forma a 
garantir um uso sustentável 
em função da respetiva 
capacidade de carga. 

3 

AP_BT_02 - Desenvolvimento de planos de prevenção e gestão (de gestão de 
usos, acessos, capacidades e monitorização) das atividades turísticas em áreas de 
interesse natural e paisagístico. 

AP_BT_08 - Analisar a viabilidade de implementação do sistema e 
regulamentação de acessos a determinadas áreas marinhas, protegidas e de 
maior sensibilidade. 

AP_BT_09 - Desenvolvimento de Planos de Visitação para as Zonas de Proteção 
Especial da RAA 

OBT_03 - Criar um modelo de 
gestão que salvaguarde e 
respeite a matriz e 
identidade social e cultural, 
minimizando potenciais 
efeitos adversos da atividade 
turística sobre a população e 
modo de vida. 

2 

AP_BT_04 - Criação de um programa de “embaixadores” do turismo nas ilhas de 
Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo. 

AP_BT_11 - Desenvolvimento de campanhas para proposta de projetos de 
promoção e implementação da eficiência no consumo de recursos (hídricos e 
energéticos) pelos turistas. 

OBT_04 - Definir o modelo de 
organização territorial da 
oferta, de forma a qualificar 
o território e a própria 
oferta. 

3 

AP_BT_06 - Elaboração de um plano de gestão e desenvolvimento da rede trilhos 

AP_BT_10 - Desenvolvimento de um Regulamento do Uso Turístico e de Lazer dos 
Espaços Naturais (fora de PNI) e Rurais 

AP_BT_12 - Reavaliação da rede, circuitos e viaturas de transportes públicos 
terrestres de modo a estabelecer sinergias que possam dar resposta a 
necessidades do sector turístico 

Objetivos de Gestão   

OGT_01 - Criar condições 
para qualificação dos 
recursos humanos. 

2 

AP_GT_03 - Definição de um programa de formação profissional para a RAA 
específico para o sector do turismo e atividades de apoio associadas.  

AP_GT_04 - Revisão do modelo de gestão das Áreas Marinhas Protegidas 

OGT_02 - Reforçar e 
promover a articulação 
institucional e a coordenação 
de políticas e instrumentos 
promovendo o 
desenvolvimento de 
mecanismos de 
monitorização. 

6 

AP_GT_02 - Gestão da articulação dos horários das diferentes estruturas de apoio 
e recursos turísticos dos domínios da natureza e cultura. 

AP_GT_05 - Estabelecimento de uma Plataforma de articulação para definição de 
plano de ação conjunta entre o POTRAA e o processo de Certificação da Região 
Autónoma dos Açores como Destino de Turismo Sustentável (GCST) 

AP_GT_11 - Desenvolvimento de plataforma dinâmica de base de dados de 
trilhos pedestres e de bicicleta existentes (homologados e municipais) 

AP_GT_12 - Criação de Comissões de Acompanhamento do Sector Turístico, em 
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Objetivos do POTRAA 
N.º de 
ações 

Ações Programáticas 

todas as ilhas 

AP_GT_14 - Revisão das condições e modelos de financiamento ao sector 
turístico, diferenciados por ilha, no âmbito dos sistemas de incentivo ao quadro 
comunitário 2021 – 2027 

AP_GT_18 - Criação de um grupo de trabalho para implementação e 
acompanhamento e monitorização do POTRAA 

OGT_03 - Reforçar as 
condições de segurança no 
sector turístico associada a 
fatores internos à RAA. 

3 

AP_GT_06 – Desenvolvimento de um plano especial de emergência de proteção 
civil direcionado para o sector do turismo  

AP_GT_07 - Criação de sistema de alerta aos turistas para ocorrência de eventos 
climáticos extremos 

AP_GT_08 - Elaboração de Plano de Resgate para atividades de Canyoning, 
Coastering, Hiking, Trekking, Escalada e similares (conjuntamente com o SRPCBA) 

OGT_04 - Definir as 
ferramentas e ações que 
capacitem o incremento de 
procura turística da Região, 
da permanência média e das 
receitas provenientes da 
atividade turística. 

4 

AP_GT_09 - Articulação da estratégia de promoção turística dos Açores e do 
PEMTA com o Plano Regional para as Alterações Climáticas dos Açores (PRAC) 

AP_GT_10 - Desenvolvimento de campanhas / desenvolvimento de ação para 
projetos de minimização da pegada carbónica do turista  

AP_GT_16 - Revisão do Galardão MIOSOTIS para aplicação mais ampla a outras 
tipologias e classificações de alojamento turístico e como ferramenta de 
implementação da estratégia e certificação do GSTC. 

AP_GT_17 – Desenvolvimento de um plano de ação para capacitar a RAA com 
uma oferta turística preparada com serviços e atividades adaptadas aos turistas 
com necessidades especiais 

OGT_05 - Definir as 
ferramentas e ações que 
capacitem a estratégia de 
atenuação da sazonalidade, 
incluindo o contributo para a 
distribuição mais equitativa 
dos fluxos turísticos pelas 
nove ilhas ao longo do ano. 

3 

AP_GT_01 - Desenvolvimento de Plano de Ação Integrado de Atenuação da 
Sazonalidade Turística. 

AP_GT_13 - Criação de uma plataforma colaborativa, para compêndio de toda a 
informação de base necessária da oferta e procura do sector turístico e da 
estruturação e requalificação dos produtos e gestão de recursos e fluxos 

AP_GT_15 - Realização de um estudo relativo às necessidades ao nível do 
transporte marítimo de passageiros interilhas 

 

 

4.2.1. Caracterização das Ações Programáticas 

Cada ação encontra-se devidamente identificada na respetiva Ficha de Ação Programática de acordo com os 

seguintes elementos: 

 Código Ação Programática – identificação numérica da ação (constituído pelas inicias do tipo de 

objetivo e número da medida); 

 Designação – designação da Ação Programática; 

 Descrição e objetivos – descrição das medidas/projetos/conteúdos/atividades a desenvolver no 

âmbito da intervenção, bem como os objetivos específicos da ação; 
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 Objetivo do POTRAA – objetivo do POTRAA para que contribui; 

 Recursos a utilizar – identificação do tipo de recursos a utilizar em cada ação; 

 Custo estimado: estimativa de custo do desenvolvimento, implementação e manutenção (quando 

aplicável) da ação. Legenda: N.A. – Não Aplicável: não se aplica uma estimativa pois prevê-se que o 

custo da ação esteja internalizado na própria estrutura de custos da(s) entidade(s) responsável(is), 

uma vez que para a sua concretização considera-se que são afetos apenas recursos humanos internos 

já existentes nas estruturas das mesmas; A.P. – Avaliação Posterior, considerando não estarem ainda 

definidas as medidas concretas a desenvolver, por necessitarem da realização de estudos de 

fundamentação prévios;  

 Período de Execução – indicação do período/ano em que se inicia a execução da ação; 

 Prioridade – indicação do grau da urgência do início da execução e concretização da ação no conjunto 

das ações definidas para o objetivo associado, tendo em consideração o faseamento do 

financiamento: curto prazo (CP - dois primeiros anos) e médio prazo (MP- dois a quatro anos) e longo 

prazo (LP - quatro a 10 anos);  

 Abrangência territorial – identificação da abrangência territorial da ação: RAA – Região Autónoma dos 

Açores; ou por ilha; 

 Entidades responsáveis e entidades envolvidas – identificação da(s) entidade(s) responsável(eis) pelo 

processo de concretização da ação e ainda as entidades que devem intervir no seu planeamento e 

implementação. Apenas serão referidas as partes interessadas nos casos em que a ação dependa 

exclusivamente, ou na sua maior parte, da intervenção destas.  

 Recursos a utilizar – indicação dos recursos humanos ou materiais a utilizar para a implementação e 

execução da ação; 

 Indicadores / Dados de Monitorização – indicadores / dados necessários para a monitorização dos 

resultados da ação. 

Importa referir que para o cálculo da estimativa de custos para diversas ações assentou num horizonte de 10 

anos, apesar do POTRAA não ter período de vigência definido. Dado o caráter contínuo e periódico de algumas 

ações, revelou-se necessário balizar temporalmente o investimento. Adicionalmente, ressalva-se a natureza 

preliminar e previsional das estimativas desenvolvidas, sendo que importa, logo que definidos concretamente 

os números e âmbito de intervenção de ações, eventos, procedimentos, etc., atualizar as estimativas 

apresentadas na presente proposta de Programa de Execução para valores e quantidades mais ajustados.
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POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA - SECTORIAL 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OS_02 

Descrição e objetivos da ação 

Revisão do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos, aplicável aos Açores (RJET-A), 
aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 7/2012/A, de 1 de março, na sua atual redação, dada pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 23/2012/A, de 31 de maio, com a alteração introduzida pelo artigo 43.º do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2016/A, de 8 de 
janeiro, e portarias associadas, em conformidade com a estratégia e Visão do POTRAA e do PEMTA. 

A revisão do RJET-A deve considerar as ações normativas propostas, e os requisitos e critérios definidos nas mesmas, em particular em 
conformidade com os objetivos de ajustar os empreendimentos turísticos à matriz identitária cultural e biofísica de cada ilha e no 
contexto da matriz vocacional do destino. 

Neste âmbito a revisão do RJET-A deve enquadrar novas tipologias de alojamento, designadamente: 
Tipologia de alojamento turístico de pequena escala e reduzida capacidade, que decorra do aproveitamento e requalificação de 
edifícios existentes, com interesse arquitetónico individual ou de conjunto, localizados em áreas urbanas, podendo ainda decorrer da 
construção de novos edifícios, desde que em espaços vazios intersticiais, de modo a contribuir para a colmatação da malha urbana, 
subordinada a requisitos de qualidade, porém com exigências de funcionamento e serviços simplificadas e adequadas a uma reduzida 
capacidade de alojamento. 
Outras tipologias a criar visam ainda dar resposta às diferentes e inovadoras soluções de alojamento que hoje surgem, a exemplo do 
“glamping”, mas que não encontram enquadramento no atual universo dos empreendimentos turísticos, e cujo nível de exigência 
deverá ser adequado à natureza das mesmas, visando ainda criar soluções de alojamento diretamente relacionadas com a fruição da 
natureza e com a otimização de utilização dos recursos naturais, a exemplo da criação de pequenos abrigos de apoio aos trilhos 
pedestres. 
A revisão do RJET-A deve ainda concretizar a qualificação do alojamento turístico inserido no segmento do Alojamento Local (AL), 
através da subdivisão em 2 categorias diferenciadas (AL e AL+). 

 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Publicação da revisão do RJET 

 

 

 

AP_S_01 

Revisão do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento 
dos empreendimentos turísticos. 

CP 
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POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA - SECTORIAL 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OS_02 

Descrição e objetivos da ação 

Revisão da Portaria n.º 83/2016, de 4 de agosto, que estabelece as tipologias dos estabelecimentos de alojamento local, os requisitos 
mínimos de segurança, higiene, instalações, equipamentos e serviços prestados aos hóspedes, as capacidades máximas dos 
estabelecimentos e respetivas unidades de alojamento, os bens e serviços incluídos no preço do alojamento e as regras atinentes ao 
registo, publicidade, identificação dos estabelecimentos e à disponibilização de informação para fins estatísticos, e portarias associadas, 
em conformidade com a estratégia e Visão do POTRAA e do PEMTA. 

A revisão deve considerar as ações normativas propostas, e os requisitos e critérios definidos nas mesmas, em particular em 
conformidade com os objetivos de qualificação e matriz vocacional do destino (necessária articulação com o projeto QUALITY, que visa 
a qualificação e valorização do alojamento local, de modo a assegurar que a nova oferta de alojamento local que surge na RAA 
corresponda às expetativas do destino de excelência que se pretende criar). 

Neste âmbito, a revisão em causa deve promover o aumento genérico do nível qualitativo mínimo atualmente exigido aos 
estabelecimentos de alojamento local, no que se refere à caracterização das instalações, equipamentos, mobiliário e serviços, criando 
ainda condições para a natural diferenciação dos estabelecimentos, através da sua categorização com dois distintos níveis qualitativos: 
AL e A+. 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Publicação da revisão Portaria n.º 83/2016, de 4 de agosto 

 

 

 

 

 

 

AP_S_02 

Revisão da Portaria n.º 83/2016, de 4 de agosto, que estabelece e 
regulamenta as tipologias dos estabelecimentos de alojamento local. 

CP 
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POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA - SECTORIAL 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OS_03 

Descrição e objetivos da ação 

Desenvolvimento dos processos de monitorização e atualização dos produtos e estratégia, em conformidade com o atual contexto do 
sector turístico (procura e oferta), recursos existentes e serviços de apoio e transportes, e a Visão do POTRAA. 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Relatórios de monitorização do PEMTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP_S_03 

Atualização do Plano Estratégico e de Marketing para o Turismo dos 
Açores (PEMTA) 

CP 
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POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA - SECTORIAL 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OS_04 

Descrição e objetivos da ação 

O projeto SEASTOUR visa promover o valor da paisagem marinha como fator diferenciador e de atratividade para o turismo nos Açores. 
Atualmente este projeto, em desenvolvimento pela Universidade dos Açores, abrange as ilhas de Santa Maria e São Miguel.  

Considerando os objetivos de qualificação e diversificação dos produtos e oferta turística, deverá alargar-se o seu âmbito às restantes 
ilhas - Corvo, Flores, Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa - e deverá incluir como objetivos o desenvolvimento e produção de 
material multimédia de divulgação associado aos conteúdos e objetivos do mesmo para promoção turística e disponibilização a 
stakeholders e operadores turísticos. 

Custo estimado:  

A.P.  

Período de Execução 

2020 - 2022 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo, em matéria de assuntos do mar e Universidade dos Açores 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos especializados; 
Equipamentos e meios audiovisuais 
subaquáticos, software, hardware; 
Equipamentos e material de mergulho e 
equipamentos e materiais náuticos.   

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Número de recursos/locais com interesse paisagístico 
subaquático; 

Número de ilhas abrangidas pelo projeto; 

Materiais produzidos e disponibilizados aos stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP_S_04 

Expansão integral do projeto “SEASTOUR – Planeamento da paisagem 
marinha para fins turísticos” 

MP 
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POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – BASE TERRITORIAL 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OBT_01 

Descrição e objetivos da ação 

Este plano pretende desenvolver, de forma articulada e integrada, as diferentes iniciativas e projetos de rotas e roteiros, quer os que 
abrangem todas as ilhas dos Açores, quer aqueles que sejam identitários apenas de alguns conjuntos de ilhas, ou mesmo de uma única 
ilha. Este plano de ação deve prever que a implementação de qualquer rota ou roteiro seja sempre articulada com a DRTur e entre as 
diversas entidades com interesse e competência no elemento da rota ou roteiro, bem como a aposta numa rede de transportes 
articulada com estas rotas / roteiros. A promoção destas rotas e roteiros deve também ser programada para ser coerente com a 
imagem global do destino turístico que se pretende promover e da estratégia do PEMTA. Deve, para além das rotas e roteiros propostos 
pelos estudos de base da revisão do POTRAA, integrar as propostas, ou em estudo ou análise pela Direção Regional do Turismo, pelos 
Grupos de Ação Local (GAL), ou outras entidades e associações que pretendam propor, desenvolver e implementar. Este plano deve 
também implementar procedimentos para a proposta, análise e viabilização de rotas e roteiros, que se apliquem sempre existirem 
propostas (quer no âmbito deste primeiro plano de ação, quer de futuro). De salientar algumas ações já em curso ao nível de produtos 
e oferta associada à Gastronomia e Vinhos em todas as ilhas, bem como outros projetos que estão em desenvolvimento para a 
qualificação do sector, e que devem ser considerados e articulados neste plano (nomeadamente da responsabilidade da Direção 
Regional da Cultura, Direção Regional das Pescas, ARHESP, Artesanato dos Açores, entre outros). 

O Plano de Ação deverá ser revisto bienalmente ou sempre que se considerar pertinente para efeitos de novas propostas e deve 
também integrar procedimentos de monitorização sobre a implementação e resultados (estatísticas de visitação, gestão, etc.) dessas 
rotas ou roteiros, sempre que for possível obter esses dados. Isto permitirá ter dados para a gestão e otimização dessas rotas e roteiros 
e analisar a sua viabilidade ou necessidades de promoção, melhoria, readaptação, etc. 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019 - 2020 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo e em matéria de promoção e divulgação turística 

Envolvidas: entidades da administração regional com competências em matéria de 
cultura, em matéria de ambiente, em matéria de assuntos do mar, em matéria de 
pescas, em matéria de agricultura e florestas, em matéria de administração local, 
entidades associadas aos grupos de ação local e Grupos Leader, entre outros; 
GEOPARQUE Açores; Organizações Não Governamentais de Ambiente; Comissão 
Diocesana dos Bens Culturais da Igreja; Associações de atividades e serviços ligados ao 
sector do turismo 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Desenvolvimento e implementação de procedimentos de 
governança e cooperação entre as diferentes entidades. 

Desenvolvimento do Plano de Ação para rotas e roteiros 

Relatórios de Monitorização bienal 

 

 

AP_BT_01 

Desenvolvimento do Plano de Ação Integrado para a Implementação 
das Rotas e Roteiros da RAA. 

CP 
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POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – BASE TERRITORIAL 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OBT_02 

Descrição e objetivos da ação 

Desenvolvimento de planos de prevenção e gestão (de gestão de usos, acessos, capacidades e monitorização) das atividades turísticas 
em áreas de interesse natural e paisagístico (em áreas não abrangidas pelos PNI) identificadas no POTRAA como de constrangimento 
atual e futuro. 

Estes planos de prevenção devem ser desenvolvidos para os seguintes locais: 

SMG: Caloura (portinho e praia); Praia de Santa Bárbara; Trilho pedestre do Salto do Prego; Miradouro do Pico do Ferro; Lagoa do 
Congro. 

FLOR: Miradouro da Rocha dos Bordões 

Devem igualmente prever a respetiva monitorização desses locais após implementação da solução de gestão, bem como, caso se 
verifique necessário, integrar outros recursos ou locais que, de futuro, revelem constrangimentos a este nível.  

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo, em matéria de ambiente e em matéria de obras públicas 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Desenvolvimento e implementação de procedimentos de 
governança e cooperação entre as diferentes entidades. 

Desenvolvimento dos planos de prevenção 

Relatórios de Monitorização  

Eficácia dos planos de prevenção 

Identificação de novos locais / recursos com constrangimentos de 
gestão 

 

 

 

 

AP_BT_02 

Desenvolvimento de planos de prevenção e gestão das atividades 
turísticas em áreas de interesse natural e paisagístico identificadas no 
POTRAA como de constrangimento atual e futuro. 

CP 
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POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – BASE TERRITORIAL 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OBT_01 

Descrição e objetivos da ação 

Desenvolvimento de um plano e protocolo de sinalética homogénea para todas as ilhas na perspetiva da visitação e informação 
adequada sobre os recursos, e respetiva regulamentação. 

A sinalética para a mesma temática e o tipo de recursos / elementos a sinalizar deverá ser homogénea em todas as ilhas e devem ser 
articulada entre diferentes entidades e temáticas, nomeadamente: PNI, GEOPARQUE Açores, Reservas da Biosfera, SRTOP, Câmaras 
Municipais. 

Custo estimado:  

A.P.  

Período de Execução 

2019 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo 

Envolvidas:  entidades da administração regional com competências em matéria de 
ambiente e em matéria de obras públicas, em matéria de administração local e 
GEOPARQUE Açores. 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos; Produção de 
equipamentos de sinalética  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Desenvolvimento e implementação de procedimentos de 
governança e cooperação entre as diferentes entidades. 

Desenvolvimento do plano e protocolo de sinalética 

 

 

 

 

 

 

 

AP_BT_03 

Desenvolvimento de um plano e protocolo de sinalética homogénea 
para todas as ilhas. 

CP 
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POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – BASE TERRITORIAL 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OBT_03 

Descrição e objetivos da ação 

A criação de um programa de “embaixadores” do turismo nas ilhas de Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo tem como 
objetivo operacionalizar a revitalização e qualidade dos produtos e recursos no orgulho das populações e na forma como transmitem e 
permitem vivenciar a experiência Açores aos turistas. Envolver comunidades locais específicas (em particular nas Reservas da Biosfera) 
que possam transmitir ao turista o Viver a Biosfera e a riqueza e singularidade dos recursos. Pretende-se exponenciar e criar uma 
experiência mais próxima, ao mesmo tempo que se envolve a população de forma mais direta no orgulho nos seus recursos. Poderá ser, 
posteriormente, ponderado o alargamento desta ação às restantes ilhas ou a alguns dos seus concelhos. 

Esta ação deve ser articulada com a AP_GT_012 - Criação de Comissões de Acompanhamento do Sector Turístico em todas as ilhas, e o 
desenvolvimento deste programa deve ser assegurado e da responsabilidade de gestão das referidas comissões de acompanhamento. 

Custo estimado:  

A.P.  

Período de Execução 

2019 - 2020 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo 

Envolvidas: entidades da administração regional com competências em matéria de 
ambiente e em matéria de cultura; em matéria de administração local; Grupos de Ação 
Local e grupos LEADER 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Desenvolvimento e implementação de procedimentos de 
governança e cooperação entre as diferentes entidades. 

Criação do programa e relatórios de desenvolvimento e progresso 
por ilha 

Organização de eventos de envolvimento da população 

 

 

 

 

 

 

AP_BT_04 

Criação de um programa de “embaixadores” do turismo nas ilhas de 
Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo. 

MP 
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POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – BASE TERRITORIAL 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OBT_01 

Descrição e objetivos da ação 

Criação de produtos específicos e diferenciadores para as Reservas da Biosfera, com programas específicos de sustentabilidade para os 
turistas e integrados em rotas / circuitos, diversificando os produtos para o visitante (aumentar o n.º médio de noites, diversificar e 
qualificar a experiência de visita). Desenvolvimento de divulgação e sinalética que se destaque não só para o visitante na ilha, mas 
também para quem ainda está a procurar o destino e a planear a viagem. 

Reforçar a sinalética do PNI e GEOPARQUE Açores. 
Reforçar a imagem de Reserva da Biosfera. 

Esta ação deve ser desenvolvida no âmbito dos Planos de Ação das Reservas da Biosfera. 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019-2020 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo, em matéria de ambiente e em matéria de cultura;  

Envolvidas: entidades da administração regional com competências em matéria de 
cultura e em matéria de ambiente, em matéria de assuntos do mar, em matéria de 
pescas, em matéria de agricultura e florestas, em matéria de administração local, 
entidades associadas aos grupos de ação local e Grupos Leader, entre outros; 
GEOPARQUE Açores; Organizações Não Governamentais de Ambiente; Comissão 
Diocesana dos Bens Culturais da Igreja; Associações de atividades e serviços ligados ao 
sector do turismo 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Desenvolvimento e implementação de procedimentos de 
governança e cooperação entre as diferentes entidades. 

Criação do programa e relatórios de desenvolvimento e progresso 
por ilha 

Organização de eventos de envolvimento da população 

Desenvolvimento de produtos, rotas, roteiros 

Evolução da taxa de ocupação-cama em cada ilha 

Evolução das dormidas em cada ilha 

Evolução do tempo de estada médio em cada ilha 

Novos produtos e roteiros criados 

AP_BT_05 

Desenvolvimento de produtos específicos e diferenciadores para as 
Reservas da Biosfera  

CP 
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Ações de promoção dos destinos como Reserva da Biosfera  

Ações de reforço da sinalética 

POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – BASE TERRITORIAL 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OBT_04 

Descrição e objetivos da ação 

Elaboração de um plano de gestão e desenvolvimento da rede trilhos e aprofundar a análise das propostas do POTRAA de alargamento 
e valorização da rede de trilhos pedestres nas diversas ilhas. 

Este plano deverá desenvolver e definir toda a estratégia, procedimentos, protocolos, gestão e monitorização da rede de trilhos 
pedestres da RAA, bem como aprofundar a análise das propostas do POTRAA de alargamento e valorização da rede de trilhos pedestres 
nas diversas ilhas (ex: Criação dos trilhos Grande Rota (SMG; TER; PIC; FLO); Criação de Trilhos de baixa altitude (FLO); Criação de trilhos 
costeiros (TER)). Sumariamente, deverá concretizar: 

. A conceptualização do futuro da rede de trilhos; 

. A criação e formalização do modelo de gestão dos trilhos; 

. A identificação de ferramenta de planeamento e gestão dos trilhos; 

. A organização dos recursos humanos afetos à estruturação do produto trilhos, nomeadamente direcionando os atuais para a 
conceptualização da rede, sua gestão e enquadramento legal, bem como orientação técnica dos trabalhos de crescimento, manutenção 
e reparação promovidos por equipas de outsourcing; 

. A identificação de equipamentos e meios; 

. A atualização do enquadramento legal e desenvolver regulamentos de utilização; 

. O desenvolvimento de projetos especiais; 

. A interação com os stakeholders. 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo  

Envolvidas: entidades da administração regional com competências em matéria de 
ambiente, em matéria de administração local 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Desenvolvimento e implementação de procedimentos de 
governança e cooperação entre as diferentes entidades. 

Elaboração do Plano de Gestão e Desenvolvimento da Rede de 
Trilhos 

Relatórios de Monitorização da visitação e gestão dos trilhos 

Trilhos novos ou recuperados 

AP_BT_06 

Elaboração de um plano de gestão e desenvolvimento da rede trilhos.  

CP 
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Elaboração dos regulamentos de utilização de trilhos 

 

POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – BASE TERRITORIAL 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OBT_01 

Descrição e objetivos da ação 

A análise da viabilidade da criação da Carta Europeia de Turismo Sustentável (CETS) para a área do PNI do Pico, cujo elemento distintivo 
será a vinha e a cultura da baleia. Esta ação integra o desenvolvimento dos procedimentos de análise da viabilidade da implementação 
da Carta Europeia de Turismo Sustentável para a área do PNI do Pico, envolvendo as entidades e atores-chave locais, em conformidade 
com as metodologias previstas pela EUROPARC. 

Nota: A Carta Europeia de Turismo Sustentável (CETS) é uma ferramenta desenhada, avaliada e certificada pela Federação EUROPARC, que pretende 
defender um turismo que concilie e integre os aspetos ambientais, culturais e sociais com o desenvolvimento económico nas áreas protegidas, 
promovendo assim o desenvolvimento sustentável respondendo às necessidades das gerações presentes sem comprometer as das gerações futuras.  

Assim, a Carta constitui uma parceria entre a Área Protegida e todos aqueles que têm um papel preponderante no desenvolvimento do turismo na região, 
com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável. 

Esta parceria consubstancia no planeamento de uma estratégia para o turismo que é estabelecida entre as Áreas Protegidas e os parceiros, empresas 
turísticas e operadores turísticos, onde desenvolvem as suas atividades, alojamentos e produtos turísticos que sejam social, económica e ecologicamente 
sustentáveis e que em simultâneo contribuam para um desenvolvimento económico da região. 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo e em matéria de ambiente e em matéria de cultura 

Envolvidas: entidades da administração regional com competências em matéria de 
cultura; entidades com competências em matéria de administração local; Grupos de 
Ação Local e grupos LEADER; Organizações Não Governamentais de Ambiente; 
GEOPARQUE Açores 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

Pico 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Relatório de análise da viabilidade da criação da CETS Pico 

 

 

 

 

AP_BT_07 

Análise da viabilidade da criação da Carta Europeia de Turismo 
Sustentável para a área do PNI do Pico.  

CP 
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POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – BASE TERRITORIAL 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OBT_02 

Descrição e objetivos da ação 

Analisar a viabilidade de implementação do sistema e regulamentação de acessos a determinadas áreas marinhas, protegidas e de 
maior sensibilidade, para a realização de qualquer atividade de pesca e marítimo-turística, de modo a monitorizar os acessos, usufrutos 
e permitir a adequada gestão dos espaços e recursos. 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019-2020 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
assuntos do mar e em matéria de turismo 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Relatório de análise da viabilidade  

Implementação de sistemas de acessos (locais) 

Elaboração de Regulamentação de acesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP_BT_08 

Análise da viabilidade de implementação do sistema e 
regulamentação de acessos a determinadas áreas marinhas, 
protegidas e de maior sensibilidade. 

CP 
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POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – BASE TERRITORIAL 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OBT_02 

Descrição e objetivos da ação 

Elaboração de planos de visitação para áreas específicas e identificadas como ambientalmente mais sensíveis, nomeadamente zonas da 
Rede NATURA 2000, classificadas como Zonas de Proteção Especial (ZPE) e Zonas Especiais de Conservação (ZEC).  

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019 - 2020 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
ambiente e em matéria de assuntos do mar 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Planos de Visitação para as Zonas de Proteção Especial e Zonas 
Especiais de Conservação elaborados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP_BT_09 

Desenvolvimento de Planos de Visitação para as Zonas de Proteção 
Especial da RAA 

CP 
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POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – BASE TERRITORIAL 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OBT_04 

Descrição e objetivos da ação 

Desenvolvimento dos planos de visitação para áreas específicas e identificadas como ambientalmente mais sensíveis em espaços 
naturais não abrangidos por PNI, para algumas atividades mais específicas, com o objetivo de orientar e potenciar a qualidade e 
segurança da experiência. 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2020 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo  

Envolvidas: entidades da administração regional com competências em matéria de 
ambiente; Autarquias  

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Planos de Visitação para Espaços Naturais (fora de PNI) 
desenvolvidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP_BT_10 

Desenvolvimento de um Regulamento do Uso Turístico e de Lazer dos 
Espaços Naturais (fora de PNI) e Rurais 

CP 
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POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – BASE TERRITORIAL 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OBT_03 

Descrição e objetivos da ação 

Desenvolvimento de campanhas para proposta de projetos de promoção e implementação da eficiência no consumo de recursos 
(hídricos e energéticos) pelos turistas. Estas campanhas podem ser organizadas de modo a obter contributos da sociedade civil e 
entidades com responsabilidade partilhadas na matéria, de modo a dinamizar também o conhecimento e sensibilização geral para a 
temática.  

Esta ação deve ser articulada com as medidas de sensibilização e formação previstas no Plano Regional para as Alterações Climáticas 
dos Açores (PRAC) e com as Ações 2.5 e 2.6 do PEMTA. 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019-2020 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo e em matéria de ambiente; entidades da administração local com 
responsabilidades em matéria de gestão de abastecimento de água  

Envolvidas: entidades da administração regional com competências em matéria de 
ambiente; entidades da administração local com responsabilidades em matéria de 
gestão de abastecimento de água 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Campanhas desenvolvidas para projetos de promoção e 
implementação da eficiência no consumo de recursos hídricos 
pelos turistas 

Campanhas desenvolvidas para projetos de promoção e 
implementação da eficiência no consumo de recursos 
energéticos, pelos turistas 

Projetos de eficiência no consumo de recursos hídricos para o 
sector do turismo, implementados 

Projetos de eficiência no consumo de recursos energéticos para o 
sector do turismo, implementados 

 

 

 

 

 

AP_BT_11 

Desenvolvimento de campanhas para proposta de projetos de 
promoção e implementação da eficiência no consumo de recursos 
(hídricos e energéticos) pelo sector do turismo. 

CP 
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POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – BASE TERRITORIAL 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OBT_04 

Descrição e objetivos da ação 

Reavaliar a rede, circuitos e viaturas de transportes públicos terrestres de modo a responder de forma mais eficaz às necessidades da 
população, o que acaba por servir também as deslocações dos turistas. Esta ação deve ser articulada com as medidas de mitigação 
previstas no Plano Regional para as Alterações Climáticas dos Açores (PRAC), com o objetivo de reduzir as emissões de gases com efeito 
de estufa (GEE) no sector dos transportes públicos, através das revisões periódicas dos veículos e das rotas, do aumento de utilização 
do transporte público e da promoção da mobilidade suave. 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2020-2021 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
transportes públicos terrestres 

Envolvidas: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo, em matéria de ambiente e em matéria de energia 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Relatório da reavaliação da rede, circuitos e viaturas de 
transportes públicos terrestres para o sector turístico 

Sistemas de circuitos e rede ajustados/ alterados 

Monitorização do nível de serviço prestado pela rede de 
transportes públicos terrestre aos turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP_BT_12 

Reavaliação da rede, circuitos e viaturas de transportes públicos 
terrestres 

CP 
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POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – GESTÃO 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OGT_05 

Descrição e objetivos da ação 

Este plano de ação deverá ser desenvolvido para diferentes âmbitos de intervenção e contextos das atuais dinâmicas turísticas. Deve 
abordar, por um lado a atenuação da sazonalidade na região como um todo, com a promoção de atividades, recursos e eventos que 
possam ser desenvolvidos em períodos entre outubro e abril, por outro, à escala de ilha, considerando as especificidades e recursos 
intrínsecos e o seu potencial para captação de turistas fora da época alta (Verão IATA). 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019-2020 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo  

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Plano de Ação Integrado de Atenuação da Sazonalidade Turística 

Monitorização da evolução da sazonalidade turística por ilha 

Monitorização das taxas de ocupação turística por ilha 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP_GT_01 

Desenvolvimento de Plano de Ação Integrado de Atenuação da 
Sazonalidade Turística. 

CP 
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POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – GESTÃO 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OGT_02 

Descrição e objetivos da ação 

Gestão da articulação dos horários dos diferentes centros de interpretação, ambientais, museus, ecotecas, parques florestais, centros 
de ciência e outros serviços / equipamentos de apoio aos recursos turísticos, de modo a ajustar adequadamente o funcionamento 
destes serviços à procura e critérios de oferta qualificada aos objetivos do serviço à população local e turistas (implementar horários de 
funcionamento de domingo a sábado (contínuo) no período de maio a setembro). Esta articulação deverá ocorrer em sede de uma 
estrutura conjunta, da responsabilidade da entidade da administração regional com competências em matéria de turismo, envolvendo 
as entidades (da administração regional, local, ou outras (associações, etc.) responsáveis pela gestão dessas estruturas. Esta gestão 
deverá ter em consideração a priorização destas medidas aos espaços com maior procura.   

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo 

Envolvidas: entidades da administração regional com competências em matéria de 
ambiente, em matéria de cultura, em matéria de ciência, em matéria de florestas; 
Municípios; Organizações / entidades de gestão de recursos turísticos associados a 
centros de interpretação. 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Articulação entre entidades para a gestão dos horários estruturas 
de apoio e recursos turísticos dos domínios da natureza e cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP_GT_02 

Gestão da articulação dos horários das diferentes estruturas de apoio 
e recursos turísticos dos domínios da natureza e cultura. 

CP 
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POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – GESTÃO 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OGT_01 

Descrição e objetivos da ação 

O programa a desenvolver deverá dar resposta aos objetivos definidos no POTRAA para a dimensão da qualificação de recursos 
humanos e deverá asseguras diferentes especificidades e necessidades identificadas em cada ilha e propor soluções que permitam 
colmatar quer a deficitária mão de obra, quer a mão de obra potencialmente existente, mas não qualificada. O programa deverá, para 
além da formação de não ativos, contemplar a formação de ativos, em especial nas ilhas de menor dimensão e com escassez ou 
inexistência de formação nessa área, bem como a formação de ativos proprietários dos estabelecimentos de serviços e empresas com 
atividade turística. Deverá analisar-se a viabilidade de estabelecer intercâmbios de estágios com outras ilhas e com outras regiões do 
país. 
Este plano tem ainda como objetivos / medidas: 
A primeira medida - apoiar o planeamento da formação e à adequação da resposta do sistema regional à dinâmica do setor turístico - 
inclui um conjunto de ações direcionadas para a consolidação do conhecimento sobre as necessidades de competências e de formação 
e a capacidade de resposta do sistema regional de educação/ formação, atendendo aos diferentes segmentos de público-alvo do 
sistema de educação-formação e à especificidade das diferentes ilhas. Trata-se sobretudo de criar condições para adequar a resposta 
do sistema regional de formação à nova dinâmica do setor e necessidades de qualificação.  
Consubstancia-se no tratamento e divulgação de informação relevante para apoiar a tomada de decisão na organização da oferta de 
cursos para os jovens e ativos, empregados e desempregados, nos diferentes segmentos (hotelaria restauração e animação turística 
(com especial destaque para pescadores e armadores, com interesse na atividade da Pesca-Turismo, nas áreas do Turismo ambiental, 
Guias Turísticos, Guias de Natureza, em todas as ilhas), nomeadamente:  

 Dinâmicas do emprego; 

 Tendências de evolução do setor, impactos no emprego e na procura de qualificações;  

 Necessidades de qualificações e de competências;  

 Orientações para a estruturação e organização da oferta de cursos. 
O reforço da cooperação e mobilidades visa criar condições favoráveis à cooperação e à mobilidade nacional e transnacional de 
formandos e formadores, através da rentabilização dos programas e instrumentos de apoio, nomeadamente no âmbito da UE e do 
Programa ERASMUS +. 
As áreas possíveis de intervenção são, designadamente, as seguintes: 

 Identificação das oportunidades de apoio e enquadramento das ações de cooperação e mobilidade; 

 Apoio às candidaturas e à estruturação de planos de ação; 

 Estabelecimento de condições para estabelecimento de parceria. 
Relativamente à capacitação de empresários e gestores do setor propõe-se a conceção de plano de formação especificamente 
orientado para os empresários do setor do turismo, explorando programas de formação-ação formatados para o setor e para o 
desenvolvimento de competências de gestão, comercialização e inovação. 
Propõe-se, ainda, a medida de consagração ao emprego e percursos profissionais no turismo. Trata-se de uma ação orientada para 
atuar na atração e retenção de pessoas e na promoção da imagem do emprego no setor. Esta medida inclui a sistematização e 
divulgação de informação sobre o mercado de trabalho no setor, iniciativas de informação e promoção das oportunidades e condições 
das carreiras e do emprego no setor. Poderá também incluir segmento de atuação na orientação vocacional dos jovens. 
Ainda neste âmbito, importa que os currículos a desenvolver integrem as questões de mitigação e adaptação às alterações climáticas, 

de acordo com as medidas de formação e sensibilização constantes do Plano Regional para as Alterações Climáticas dos Açores 
(PRAC). 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019 

Prioridade 

 

AP_GT_03 

Definição de um programa de formação profissional para a RAA 
específico para o sector do turismo e atividades de apoio associadas. 

CP 
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POTRAA . RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo, em matéria de educação e, em matéria de qualificação e formação profissional 
Envolvidas: entidades da administração regional com competências em matéria de  
ambiente, em matéria de cultura, em matérias de assuntos do mar, em matérias de 
pescas, em matérias de agricultura; entidades com competências em matérias de 
administração local; Associação Açoriana de Formação Turística e Hoteleira / Escola de 
Formação Turística e Hoteleira; Escolas profissionais 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Programa de formação profissional para a RAA específico para o 
sector do turismo e atividades de apoio associadas 

Evolução da mão de obra qualificada no sector do turismo por ilha 

Nível de mão de obra qualificada no sector do turismo por ilha 

Nível de satisfação do turista relativamente aos serviços de apoio 
e atividades turísticas 
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POTRAA. RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública  

 

 

POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – GESTÃO 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OGT_01 

Descrição e objetivos da ação 

A revisão do atual modelo de gestão das Áreas Marinhas Protegidas (AMP) deve considerar as atuais dificuldades na gestão das AMP, 
que tem tido como consequências a degradação de algumas dessas áreas com repercussões não só em termos ambientais, mas, 
consequentemente no valor turísticos dessas áreas para a prática de algumas atividades como o mergulho. Considerando a recente 
promoção mundial dos Açores (com alcance de grande espetro) como o terceiro melhor local do mundo para mergulho, esta situação 
poderá reverter-se como um ponto negativo na imagem da Região e na falha de expetativas e, como tal, de destino de excelência e 
sustentável. 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019-2020 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
assuntos do mar 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Revisão do modelo de gestão das Áreas Marinhas Protegidas 

Nível de satisfação com a qualidade da experiência do turista em 
atividades em áreas marinhas protegidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP_GT_04 

Revisão do modelo de gestão das Áreas Marinhas Protegidas 

CP 
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POTRAA . RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública 

POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – GESTÃO 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OGT_02 

Descrição e objetivos da ação 

Estabelecimento de uma plataforma de articulação para definição de plano de ação conjunta entre as diversas Ações Programáticas do 
POTRAA e o projeto de Certificação da Região Autónoma dos Açores como Destino de Turismo Sustentável (GCST), bem como 
articulação do respetivo sistema de indicadores com o sistema de monitorização e acompanhamento do POTRAA. 

A partir do diagnóstico obtido e a monitorização que está a ser desenvolvida para a obtenção da certificação deverão identificar-se 
quais as ações necessárias para o cumprimento dos indicadores estabelecidos que podem ser integradas e complementar as ações 
previstas no POTRAA. 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019-2020 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo; Destination Management Organization (DMO) 

Envolvidas: entidades da administração regional com competências em matéria de 
ambiente 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Plataforma de articulação entre a implementação e monitorização 
do POTRAA e do processo de Certificação da Região Autónoma 
dos Açores como Destino de Turismo Sustentável (GCST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP_GT_05 

Plataforma de articulação para definição de plano de ação conjunta 
entre o POTRAA e o processo de Certificação da Região Autónoma 
dos Açores como Destino de Turismo Sustentável (GCST). 

CP 
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POTRAA. RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública  

 

 

POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – GESTÃO 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OGT_03 

Descrição e objetivos da ação 

Desenvolvimento de um plano especial de emergência de proteção civil direcionado para o sector do turismo que integre um 
diagnóstico de cruzamento da cartografia de risco com locais de concentração e visitação de turistas e uma análise aos riscos e 
respetivas medidas preventivas e de atuação na perspetiva do sector turístico e de salvaguardar os turistas que visitam as diferentes 
ilhas.  

Esse plano deverá integrar orientações específicas para a atuação e realização de medidas concretas que permitam dar informação 
fundamental aos turistas no caso da ocorrência de determinados eventos naturais (em particular sismos, vulcões e galgamentos 
costeiros e cheias e inundações), bem como concretizar orientações específicas para a abordagem a este sector no âmbito específicos 
dos planos municipais de emergência de proteção civil. 

Neste âmbito deverão ser igualmente consideradas as medidas de adaptação do sector do Turismo e de Segurança de Pessoas e Bens 
constantes do Plano Regional para as Alterações Climáticas dos Açores (PRAC). 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
saúde e emergência de proteção civil 

Envolvidas: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo e em matérias de ambiente 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Plano especial de emergência de proteção civil direcionado para o 
sector do turismo 

Planos municipais de emergência de proteção civil com medidas 
específicas para o sector do turismo e respetiva tipologia de 
medidas 

 

 

 

 

 

AP_GT_06 

Desenvolvimento de um plano especial de emergência de proteção 
civil direcionado para o sector do turismo 

CP 
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POTRAA . RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública 

POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – GESTÃO 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OGT_03 

Descrição e objetivos da ação 

Criação de sistema de alerta aos turistas para ocorrência de eventos climáticos extremos e que inviabilizem a realização de 
determinadas atividades e acesso a determinados locais de visitação, trilhos, recursos, etc. Este sistema de alerta da DRTur deve 
abranger todos os estabelecimentos de alojamento turístico (digital, sms, afixação no átrio de hotéis, etc.). 

Esta ação deverá ser articulada com a medida de adaptação “SPB7”, do sector da Segurança de Pessoas e Bens, constante do Plano 
Regional para as Alterações Climáticas dos Açores (PRAC). 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019-2020 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo e em matéria de saúde e emergência de proteção civil 

Envolvidas: entidades da administração regional com competências em matéria de 
ambiente 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Sistema de alerta aos turistas para ocorrência de eventos 
climáticos extremos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP_GT_07 

Criação de sistema de alerta aos turistas para ocorrência de eventos 
climáticos extremos 

CP 
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POTRAA. RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública  

 

 

POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – GESTÃO 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OGT_03 

Descrição e objetivos da ação 

Elaboração de um plano de resgate para atividades de Canyoning, Coastering, Hiking, Trekking, Escalada e similares, em conjunto com o 
Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores e realização de formação especializada a equipas de bombeiros nas ilhas 
onde essas atividades são realizadas. 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019-2020 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo e em matéria de saúde e emergência de proteção civil 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Plano de Resgate para atividades de Canyoning, Coastering, 
Hiking, Trekking, Escalada e similares 

Equipas de resgates existentes por ilha 

Formação especializada de resgate realizada por ilha 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP_GT_08 

Elaboração de Plano de Resgate para atividades de Canyoning, 
Coastering, Hiking, Trekking, Escalada e similares 

CP 
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POTRAA . RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública 

 

POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – GESTÃO 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OGT_04 

Descrição e objetivos da ação 

Em sede da monitorização e revisão do PEMTA deverão ser consideradas e internalizadas as medidas TUR3, TUR4, TUR6, TUR7 e TUR10 
do Plano Regional para as Alterações Climáticas dos Açores (PRAC). 

No PRAC são identificadas nas medidas de adaptação às alterações climáticas do setor de turismo relacionadas com a sensibilização e 
informação sobre alterações climáticas, bem como adaptação da oferta turística às alterações climáticas. Outros setores como a 
Segurança de Pessoas e Bens, Ecossistemas e Recursos Naturais, Pescas, Saúde e Ordenamento do Território e Zonas Costeiras estão 
diretamente relacionados com o turismo. Salientam-se os alguns aspetos relevantes: 

 Os efeitos das alterações climáticas nos valores naturais, paisagísticos e patrimoniais, com influencia na oferta turística; 

 O aparecimento de novas espécies marinhas invasoras poderão levar ao desaparecimento de outras espécies importantes 
para o sector da pesca-turismo e marítimo-turística; 

 Alterações do mosaico florestal pode ter reflexo nas atividades desenvolvidas no setor do turismo, nomeadamente as 
atividades ao ar livre para o usufruto da paisagem; 

 A reabilitação de infraestruturas rodoviárias e marítimas, bem como os impactos dos fenómenos climáticos que afetam a 
operacionalidade aeroportuária; 

 Os efeitos das alterações climáticas na saúde pública, nomeadamente a nível da qualidade do ar e da transmissão de 
doenças por vetores; 

 A identificação de infraestruturas localizadas em zonas de risco; 

 Implementar sistemas de monitorização de alerta e alarme a cheias/inundações e a movimentos de massa. 

Deverão igualmente ser consideradas as medidas de mitigação propostas de um modo geral para o sector dos transportes, no que 
respeita à mobilidade suave, ou a intermodalidade entre tipologias de transportes, de modo a que seja possível reduzir a pegada 
carbónica associada à circulação de veículos de passageiros ligeiros de aluguer. Neste âmbito, a conjugação desta ação com a ação 
OBT_04 poderá contribuir para um uso mais equilibrado desse tipo de meio de deslocação e visitação das diferentes ilhas. 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019-2020 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo e em matéria de ambiente 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Medidas do PRAC implementadas 

 

 

AP_GT_09 

Articulação da estratégia de promoção turística dos Açores e do 
PEMTA com o Plano Regional para as Alterações Climáticas dos 
Açores (PRAC) 

CP 
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POTRAA. RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública  

 

 

 

POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – GESTÃO 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OGT_04 

Descrição e objetivos da ação 

No âmbito do processo de certificação dos Açores como destino de turismo sustentável, devem ser desenvolvidas e implementadas 
medidas de compensação e coerência com a sustentabilidade do usufruto do destino, compensando a sua pegada carbónica, associada 
à sua viagem para a RAA, através da realização de atividades que permitam, por exemplo, aumentar a capacidade de sumidouro e 
mitigação da RAA. Em cada ilha podem ser selecionados os espaços e entidades / organizações com as quais o turista pode realizar essa 
atividade (essa informação deve estar disponível em todos os alojamentos, sites de divulgação e promoção dos ações, sites de hotéis, 
alojamento, no aeroporto, postos de turismo, nas empresas / companhias de transportes aéreos, etc.). Esta ação pode ser voluntária.  

Algumas das medidas importantes, que se incluem na mitigação dos gases com efeitos de estufa (GEE,) passam pela florestação e 
reflorestação, não necessariamente, e apenas de espécies endémicas, pela gestão florestal ativa e eficiente, pelo financiamento de 
Projetos florestais apoiados ao abrigo da Comunidade Europeia, pela utilização da biomassa florestal para energia e pela venda de 
produtos (produtos de madeira e derivados) e a opção por espécies florestais com maior capacidade de adaptação. 

Embora as florestas europeias, não sejam um sector no mercado europeu de emissões, dão o seu contributo na fixação de CO2, 
contribuindo para a operacionalização da Estratégia Regional para as Alterações Climáticas. 

Esta ação deverá articular-se com as medidas previstas no domínio da mitigação pelo Plano Regional para as Alterações Climáticas dos 
Açores (PRAC) e com as Ações 2.5 e 2.6 do PEMTA. 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019-2020 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo e em matéria de recursos florestais  

Envolvidas: entidades da administração regional com competências em matéria de 
ambiente; Organizações Não Governamentais de Ambiente 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Medidas de compensação carbónica / mitigação implementadas 

Áreas reflorestadas (floresta endémica) 

 

 

 

 

AP_GT_010 

Desenvolvimento de campanhas / desenvolvimento de ação para 
projetos de minimização da pegada carbónica do turista. 

CP 
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POTRAA . RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública 

 

POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – GESTÃO 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OGT_02 

Descrição e objetivos da ação 

Desenvolvimento de plataforma dinâmica de base de dados de trilhos pedestres e de bicicleta existentes (homologados e municipais) e 
esta ação deve estar associada /articulada com a ação AP_BT_6 (criação do plano de gestão de trilhos pedestres). 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo 

Envolvidas: entidades com competências em matéria de administração local  

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Plataforma dinâmica de base de dados de trilhos pedestres e de 
bicicleta existentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP_GT_011 

Desenvolvimento de plataforma dinâmica de base de dados de trilhos 
pedestres e de bicicleta existentes 

CP 
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POTRAA. RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública  

 

 

 

POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – GESTÃO 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OGT_02 

Descrição e objetivos da ação 

Criação de Comissões de Acompanhamento do Sector Turístico, em cada ilha, com representantes dos sectores do Ambiente, Cultura, 
municípios, sector empresarial, transportes, alojamento turístico, restauração, guias turísticos, Grupos de Ação Local e Grupos Leader 
(GAL e Leader), Organizações Não Governamentais de Ambientes (ONGA), entidades que gerem os espaços e recursos. Estas comissões 
podem ser motores para desenvolvimento de estratégias e produtos cada vez mais qualificados e valorizados. 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019-2020 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo  

Envolvidas: entidades da administração regional com competências em matéria de 
cultura, em matéria de ambiente, em matéria de assuntos do mar, em matéria de 
pescas, em matéria de agricultura e florestas, em matéria de administração local, 
entidades associadas aos grupos de ação local e Grupos Leader, entre outros; 
GEOPARQUE Açores; Organizações Não Governamentais de Ambiente; Comissão 
Diocesana dos Bens Culturais da Igreja; Associações de atividades e serviços ligados ao 
sector do turismo 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Criação de Comissões de Acompanhamento do Sector Turístico 
em todas as ilhas 

Reuniões das comissões realizadas anualmente 

 

 

 

 

 

 

 

AP_GT_012 

Criação de Comissões de Acompanhamento do Sector Turístico em todas as 
ilhas 

CP 
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POTRAA . RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública 

 

POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – GESTÃO 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OGT_05 

Descrição e objetivos da ação 

Criação de uma plataforma colaborativa, sob a coordenação da DRTur, para compêndio de toda a informação de base necessária da 
oferta e procura do sector turístico, e para compilação de toda a informação, eventos, recursos na área do turismo cuja divulgação deve 
ser atualizada quer num único site promocional do Destino (oficial), quer nos postos de turismo, aeroportos, etc. 

Deverá ser ponderada, no âmbito desta ação, a internalização na plataforma de um  sistema de controlo e gestão da atividade 
marítimo-turística, a desenvolverpelas entidades reguladoras interessadas, nomeadamente a DRTu, com o envolvimento da DRAM e 
DRTransportes. 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019-2020 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Desenvolvimento e implementação de procedimentos de 
governança e cooperação entre as diferentes entidades. 

Criação de Plataforma Colaborativa de Monitorização de dados do 
sector turístico 

 

 

 

 

 

 

 

AP_GT_013 

Criação de uma plataforma colaborativa para compêndio de toda a 
informação de base necessária da oferta e procura do sector turístico e da 
estruturação e requalificação dos produtos e gestão de recursos e fluxos. 

CP 
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POTRAA. RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública  

 

 

 

POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – GESTÃO 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OGT_02 

Descrição e objetivos da ação 

Revisão, no âmbito do processo de planeamento do próximo quadro comunitário de apoio 2021-2027, das condições (majorações) e 
modelos de financiamento diferenciados por ilha para atividades e projetos no âmbito do sector turístico.  

Esta revisão deve ter em consideração o contexto de desenvolvimento e necessidades ainda existentes em cada ilha, nessa data, de 
modo a verificar a sua adequabilidade, quer ao tipo de atividades / projetos que necessitam ainda de incentivo em cada ilha, quer ao 
nível de majoração específico. Deverá igualmente ponderar-se a criação de um programa/ações de incentivos à adaptação às Alterações 
Climáticas no turismo (articulando com a medida de adaptação “TUR8”, do sector do Turismo, prevista no Plano Regional para as 
Alterações Climáticas dos Açores (PRAC)). 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2020-2021 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
apoio e incentivo à competitividade 

Envolvidas: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo e em matéria de ambiente 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Instrumentos de financiamento e apoio adaptados/ajustados 
(descrição das alterações relativamente ao atual sistema de 
incentivos 2014-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP_GT_014 

Revisão das condições e modelos de financiamento ao sector turístico, 
diferenciados por ilha, no âmbito dos sistemas de incentivo ao quadro 
comunitário 2021 – 2027.  

CP 
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POTRAA . RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública 

 

POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – GESTÃO 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OGT_05 

Descrição e objetivos da ação 

Análise das propostas do POTRAA no âmbito da realização de um estudo tendente à perceção das necessidades atuais e futuras ao nível 
do transporte marítimo de passageiros interilhas, no sentido de um eventual ajustamento, no futuro, em função dessa avaliação, atenta 
a subsidiariedade da mobilidade dos turistas no âmbito do serviço público de transporte marítimo que é prestado. 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019-2020 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo e em matéria de transportes marítimos 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Estudo de viabilidade e adaptação dos circuitos e programas de 
rotas marítimas dos transportes públicos marítimos de 
passageiros entre ilhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP_GT_015 

Realização de um estudo relativo às necessidades ao nível do transporte 
marítimo de passageiros interilhas. 

CP 
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POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – GESTÃO 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OGT_04 

Descrição e objetivos da ação 

Revisão e adaptação do galardão MIOSOTIS como ferramenta para monitorização e incentivo à implementação dos objetivos da 
certificação da RAA como destino turístico sustentável e como ferramenta de monitorização para o próprio GSTC com inclusão de 
indicadores de monitorização conjuntos.  

Esta Ação deverá articular-se com as Ações 2.5 e 2.6 do PEMTA. 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019-2020 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo e em matéria de ambiente 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Revisão do Galardão MIOSÓTIS 

Alojamentos turísticos com Galardão MIOSÓTIS por ilha 

Nível de satisfação dos turistas em alojamentos com Galardão 
MIOSÓTIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP_GT_016 

Revisão do Galardão MIOSOTIS para aplicação mais ampla a outras tipologias 
e classificações de alojamento turístico e como ferramenta de 
implementação da estratégia e certificação do GSTC. 

CP 
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POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – GESTÃO 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OGT_04 

Descrição e objetivos da ação 

Desenvolvimento de uma estratégia e plano de ação que capacite a RAA com uma oferta turística (serviços, atividades e animação 
turística, recursos, estruturas, conteúdos) adaptada a pessoas com necessidades especiais (mobilidade reduzida, invisuais, surdez, entre 
outros). Este plano de ação deverá envolver os principais intervenientes na RAA neste domínio e definir programas concretos de 
formação e ação para a adaptação da oferta e serviços, bem como as prioridades e seleção do tipo de recursos e estruturas a adaptar. 

Deverá igualmente desenvolver e testar roteiros e circuitos com aplicação nas diversas ilhas, bem como um plano de divulgação e 
comunicação que promova o destino neste domínio, contribuindo para a sua certificação como Destino de Turismo Sustentável. 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019-2020 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo; Cooperativas de Economia Solidária 

Envolvidas: entidades da administração regional com competências em matéria de 
cultura e em matéria de ambiente; Organizações Não Governamentais de Ambiente 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Plano de Ação para a oferta turística adaptada a turistas com 
necessidades especiais  

Estruturas, serviços e atividades turísticas adaptadas para turistas 
com necessidades especiais, por ilha 

Formação na área da adaptação a necessidades especiais a 
recursos humanos empregados no sector turístico (n.º formações, 
n.º formandos, por ilha) 

Evolução do número de turistas com necessidades especiais, por 
ilha 

 

 

 

 

 

 

AP_GT_017 

Desenvolvimento de um plano de ação para capacitar a RAA com uma oferta 
turística preparada com serviços e atividades adaptadas aos turistas com 
necessidades especiais 

CP 
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POTRAA| FICHA DE AÇÃO PROGRAMÁTICA – GESTÃO 

Código Ação Programática 

 

Designação da Ação 

 

Objetivo POTRAA Associado 

OGT_02 

Descrição e objetivos da ação 

Desenvolvimento de um grupo de trabalho na DTur para a gestão da implementação, cumprimento e acompanhamento do POTRAA. 
Esta estrutura será responsável pela compilação e desenvolvimentos dos diversos indicadores e sistemas de controlo de cumprimento 
das normas do POTRAA, Será também responsável pela necessária articulação e consulta a outras entidades detentoras de informação 
e indicadores necessários à gestão e monitorização do POTRAA, bem como pela recolha de novos dados associados a novos indicadores 
identificados como necessários, como o caso da análise estatística relativa às diversas dimensões da atividade marítimo-turística, em 
particular a que disponibiliza também serviços de alojamento (ex: n.º de camas, dormidas, caracterização do perfil de cliente, entre 
outros). 

Custo estimado:  

N.A.  

Período de Execução 

2019 

Prioridade 

 

Entidades responsáveis e envolvidas 

Responsáveis: entidades da administração regional com competências em matéria de 
turismo 

Envolvidas: entidades da administração regional com competências em matéria de 
cultura, em matéria de ambiente, em matéria de assuntos do mar, em matérias de 
atividades económicas, em matéria de emprego, em matéria de educação e formação 
profissional, em matéria de obras públicas e transportes; SREA; Cooperativas de 
Economia Solidária, Organizações Não Governamentais de Ambiente; Associações de 
empresas e atividades turísticas, hotelaria e restauração; Municípios 

Recursos a utilizar 

Recursos humanos  

Abrangência Territorial  

RAA 

Indicadores / Dados de Monitorização 

Criação do Grupo de Trabalho para Implementação e 
Acompanhamento do POTRAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP_GT_018 

Criação de um grupo de trabalho para implementação e acompanhamento e 
monitorização do POTRAA 

CP 
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5. Articulação da Política Sectorial com a Disciplina Consagrada nos Restantes 

IGT   

5.1. Introdução 

No presente capítulo é feita uma abordagem à conformidade dos instrumentos de gestão territorial com o 

POTRAA. Com efeito, de acordo com o n.º 4 do artigo 43.º do RJIGT Açores: “A elaboração dos planos sectoriais 

obriga a identificar e a ponderar, nos diversos âmbitos, os planos, programas e projetos, designadamente os 

que sejam da iniciativa da administração regional autónoma, com incidência na área a que respeitam, 

considerando os que já existam e os que se encontrem em preparação, de forma a assegurar as necessárias 

compatibilizações”.  

Durante a elaboração do POTRAA foram consultados todos os planos e programas aprovados, no sentido de 

avaliar, tanto quanto possível, a compatibilidade das opções do POTRAA com os mesmos.  

Nos pontos seguintes descrevem-se as formas como o POTRAA se articula com os restantes IGT em vigor na 

RAA.  

Destaca-se igualmente, no Capítulo 2.2, a sistematização das principais disposições e condicionantes de 

natureza urbanística, formal e estratégica que se aplicam ao sector e atividades turísticas, constantes de alguns 

dos IGT abaixo referenciados. 

5.2. Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores - PROTA 

O Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores (PROTA) foi aprovado pelo Decreto Legislativo 

Regional n.º 26/2010/A, de 12 de agosto. 

De acordo com o n.º 4 do artigo 28.º do RJIGT Regional, “A elaboração dos planos sectoriais (…) é condicionada 

pelas orientações definidas no Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores, desenvolvendo-as e 

concretizando-as.” 

O PROTA apresenta as seguintes Normas Específicas para o sector do Turismo: 

1. A estratégia de implementação do PROTA em matéria de turismo é coberta pela aplicação do POTRAA, 

constituído em plano sectorial assumido e validado pela estratégia regional de ordenamento do 

território. 

2. As entidades com competência na matéria deverão incentivar a adoção de medidas de ganhos de 

eficiência energética, códigos de boas práticas direcionadas para a gestão dos resíduos produzidos bem 
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como na produção de resíduos (isto é, diminuir a sua quantidade e perigosidade) nas unidades 

hoteleiras já instaladas na RAA. 

3. A instalação de novas unidades hoteleiras no âmbito das opções de localização definidas em sede de 

POTRAA estará sujeita, para além dos mecanismos legalmente estabelecidos, à criação de dispositivos 

de monitorização da atividade turística que possibilitem o acompanhamento regular das suas condições 

de integração ambiental. Entre os domínios que devem constar obrigatoriamente dos mecanismos de 

monitorização relevam-se os seguintes: 

viii. capacidade de alojamento e taxas de ocupação previstas; 

ix. projetos de racionalização e eficiência energética; 

x. grau de utilização de energias renováveis; 

xi. aplicação de códigos de boas práticas direcionados para a gestão dos resíduos produzidos 

xii. explicitação de atividades de animação turística que envolvam percursos ou visitas a áreas 

ambientalmente sensíveis; 

xiii. projetos de criação de sinalética própria; 

xiv. condições de articulação com os mecanismos da proteção civil. 

4. Tendo em vista a criação de uma imagem comum, que constitua ela própria um fator de afirmação 

identitária da RAA, deverá a entidade responsável pela implementação do POTRAA em cooperação com 

as autoridades regionais responsáveis pelo ambiente, criar uma sinalética turística, envolvendo a 

definição de percursos, roteiros ou indicação explícita e interpretativa de valores, lugares ou sítios com 

interesse turístico, nas áreas sobre a sua jurisdição. 

5. O estabelecimento de percursos ou roteiros turísticos envolvendo áreas ambientalmente sensíveis e 

sítios da Rede Natura 2000 deverá ser definido pela respetiva entidade com competência na matéria, 

tendo em vista a capacidade de carga máxima de visitantes, condições de realização das visitas, 

condições de acompanhamento e a sua tradução em normativas de usufruição e brochuras de 

divulgação. 

6. O estabelecimento de percursos ou roteiros turísticos envolvendo ativos específicos relevantes para a 

sustentabilidade dos ecossistemas deve ser acompanhado pela disseminação de centros interpretativos 

que promovam a correta identificação e sinalização de recursos e sítios ambientais, de património 

histórico e cultural e de paisagens culturais, devendo a disseminação de centros interpretativos integrar 

o Programa de Ação de suporte à concretização da estratégia do PROTA e integrar tanto quanto possível 

o uso das tecnologias de informação e comunicação. 

7. A criação de unidades de turismo rural deve dispor de condições próprias de edificabilidade, incluindo as 

unidades situadas em áreas classificadas ou protegidas. As condições de edificabilidade devem: 

v. basear-se no aproveitamento, recuperação e expansão de construções existentes; 

vi. promover condições exemplares de integração ambiental e paisagística das edificações; 
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vii. valorizar a utilização de tipologias de construção locais; 

viii. valorizar a integração das unidades de turismo em espaço rural com o exercício da atividade 

agrícola e com as suas principais tarefas. 

8. Nas ilhas menos dotadas de capacidade de alojamento hoteleiro tradicional (Corvo, Flores, Graciosa, S. 

Jorge e Santa Maria), os PMOT devem apostar e incentivar a instalação de unidades de turismo em 

espaço rural através da definição de áreas e regimes próprios, sem embargo de projetos privados que 

venham a estabelecer-se no domínio da atividade hoteleira. 

Face ao exposto, entende-se que o POTRAA está em conformidade com o PROTA na medida em que segue as 

suas orientações, tendo, adicionalmente ajustado ao atual contexto socioeconómico e necessidades levantadas 

no âmbito do diagnóstico sectorial resultante das reuniões dos FÓRUNS DE AGENTES DO SECTOR TURÍSTICO, 

realizadas em todas as ilhas, bem como das reuniões com os municípios e das reuniões temáticas com os 

principais interveniente nos sectores do ambiente e cultura, restauração, alojamento turístico e operadores 

turísticos, transportes (terrestres, marítimos e aéreos) e rent-a-cars.  

 

5.3. Planos Sectoriais 

Ao longo da elaboração da revisão do POTRAA foi efetuada uma análise aos restantes planos e programas 

sectoriais em elaboração e em vigor na RAA, no sentido de proceder à sua ponderação e adequada articulação. 

Na RAA encontram-se em vigor seis planos sectoriais cuja articulação com o POTRAA deve ser assegurada: o 

Plano Sectorial para a Rede Natura 2000 na RAA (PSRN2000), o Plano Estratégico de Prevenção e Gestão de 

Resíduos dos Açores (PEPGRA), o Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Autónoma dos Açores 

(PGRIA), o Plano Sectorial de Ordenamento do Território para as Atividades Extrativas da Região Autónoma dos 

Açores (PAE), o Plano Regional da Água (PRA) e Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Açores 2016-2021 

(PGRH-Açores 2016-2021). Aguarda publicação o Programa Regional para as Alterações Climáticas dos Açores 

(PRAC). 

Relativamente ao PSRN2000, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 20/2006/A, de 6 de junho, 

retificado pela Declaração de Retificação n.º 48-A/2006, de 7 de agosto, e alterado pelo Decreto Legislativo 

Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril, interessa referir que tanto as Zonas Especiais de Conservação como as 

Zonas de Proteção Especial que integram esta rede, foram, todos considerados para a definição das Áreas 

Naturais, áreas territoriais estruturantes do Modelo Territorial do POTRAA, bem como analisados os atuais 

mecanismos e constrangimentos de gestão de usufruto turísticos de recursos turísticos que se localizassem 

nessas áreas. Desta forma, maximiza-se a proteção destas áreas. 

No que se refere ao PEPGRA, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 6/2016/A, de 29 de março, o 

mesmo define o quadro jurídico para a prevenção, regulação e gestão dos resíduos na RAA. Da análise que foi 
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efetuada não se verificaram incompatibilidades relativamente ao POTRAA, uma vez que as ações preconizadas 

ao nível da formação e qualificação dos recursos turísticos, do seu usufruto e dos alojamentos turísticos 

assenta precisamente em premissas de sustentabilidade que vão de encontro aos objetivos do PEPGRA. 

No que respeita ao PRA, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 19/2003/A, de 23 de abril, constitui o 

instrumento de planeamento de recursos hídricos, de natureza estratégica e operacional, que consagra os 

fundamentos e as grandes opções da política dos recursos hídricos para a Região, em vigor. Da análise efetuada 

não se verificaram incompatibilidades relativamente ao POTRAA. 

No que se refere ao Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Autónoma dos Açores (PGRIA), 

publicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 20/2016/A, de 10 de outubro, e considerando o objeto e 

natureza do mesmo, as disposições e normativos constantes do POTRAA coadunam-se e salvaguardam os 

objetivos e premissas, incluindo inclusivamente ações programáticas no sentido de prevenir e minimizar 

potenciais situações de risco que possam afetar atividades turísticas e turistas e que possam, designadamente, 

resultar de eventos de cheias e inundações. 

Relativamente ao Plano Sectorial de Ordenamento do Território para as Atividades Extrativas da Região 

Autónoma dos Açores (PAE), publicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 19/2015/A, de 14 de agosto, as 

áreas e princípios delimitados por este plano não conflituam com as áreas territoriais, recursos, espaços e 

usufrutos abrangidos pelo POTRAA, assegurando-se a devida compatibilização territorial na delimitação de 

usos e ocupações preferenciais associadas ao sector turístico. 

No que respeita ao Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Açores 2016-2021 (PGRH-Açores 2016-2021), 

publicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 1-A/2017/A, de 6 de fevereiro, à semelhança do PRA, foram 

asseguradas que os usos preferenciais não colocam em causa os objetivos ambientais do PGRH-Açores. 

Adicionalmente, a análise aos recursos fundamentais em cada ilha contemplou igualmente as necessidades que 

o aumento da procura turística acarreta, ao nível das necessidades de abastecimento de água para consumo 

humano. Neste sentido foram também consideradas no âmbito do diagnóstico os principais constrangimentos 

de gestão associados. 

Por fim, relativamente ao Programa Regional para as Alterações Climáticas dos Açores (PRAC), apesar deste 

ainda não se encontrar em vigor, foram consideradas e internalizadas todas as medidas, nas Ações 

Programáticas, que este prevê para o sector do turismo que estavam diretamente referenciadas como 

associadas à revisão do POTRAA. 

5.4. Planos Especiais de Ordenamento do Território 

A relação entre os Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT) e os Programas Sectoriais encontra-

se definida no n.º 2 do artigo 28.º do RJIGT Açores que menciona que “(…)os planos sectoriais estabelecem os 

princípios e as regras orientadoras da disciplina a definir por novos planos especiais de ordenamento do 
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território (…)”. 

Contudo, ainda de acordo com o RJIGT Açores (n.º 2 do artigo 124.º), os planos/programas sectoriais podem 

ser alterados por força da posterior aprovação de planos especiais de ordenamento território que com eles não 

se conformem ou da ratificação e publicação de planos diretores municipais, indicando expressamente as 

normas alteradas. 

Na RAA estão presentes os seguintes PEOT, em vigor: 

o POOC Santa Maria; 

o POOC Costa Norte – São Miguel; 

o POOC Costa Sul – São Miguel; 

o POOC Terceira (em revisão); 

o POOC Graciosa; 

o POOC São Jorge (em revisão); 

o POOC Pico; 

o POOC Faial;  

o POOC Flores; 

o POOC Corvo; 

o Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida de Interesse Regional da Cultura da Vinha da 

Ilha do Pico; 

o POBHL Setes Cidades, São Miguel (alteração aguarda aprovação); 

o POBHL Furnas, São Miguel (alteração aguarda aprovação); 

o POBHL Pico (Caiado, Capitão, Paul, Peixinho e Rosada); 

o POBHL Flores (Branca, Negra, Funda, Comprida, Rasa, Lomba e Patos); 

o POBHL São Miguel (Fogo, do Congro, de São Brás e da Serra Devassa). 

Todos estes planos foram consultados, quer ao nível das suas disposições regulamentares, quer ao nível dos 

respetivos elementos gráficos, de forma a assegurar a plena compatibilização com o POTRAA. Com efeito, as 

propostas de área territoriais e compatibilização de usos/ gestão de atividades turísticas tipologias e 

capacidades de alojamentos turísticos propostos definidas no POTRAA são compatíveis com as disposições 

previstas nesses instrumentos, tendo sido territorial e institucionalmente alocadas em conformidade com os 

respetivos regulamentos e condicionantes e com a salvaguarda de valores naturais, culturais e paisagísticos, 

em áreas consideradas sensíveis ao nível de condicionantes e de elementos que os PEOT têm como objetivo 

salvaguardar. É possível consultar estas disposições de forma pormenorizada no Anexo II. 

5.5. Planos Municipais de Ordenamento do Território  

O RJIGT Açores define no n.º 3 do artigo 29.º a relação entre os instrumentos de âmbito regional e os 
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instrumentos de âmbito municipal, mencionando que “Os planos intermunicipais e os planos municipais de 

ordenamento do território devem acautelar a programação e a concretização das políticas de desenvolvimento 

económico e social e de ambiente com incidência espacial que sejam promovidas pela administração regional 

autónoma através dos planos sectoriais”. 

Como tal, o n.º 1 do artigo 30.º, estabelece que “(…) os planos sectoriais devem indicar quais as formas de 

adaptação dos planos especiais e dos planos municipais de ordenamento do território preexistentes 

determinadas pela sua aprovação.” 

Face ao exposto, os planos municipais de ordenamento do território em vigor deverão ser alterados em 

consonância com as formas de adaptação que o POTRAA estipula, e os planos municipais de ordenamento do 

território em elaboração deverão acautelar as políticas consagradas no POTRAA.  

Contudo deve ser salientado o facto do POTRAA garantir alguma flexibilidade na sua aplicação ao planeamento 

municipal, nomeadamente nos casos em que a política e estratégia municipal considere fundamental assegurar 

um nível de restrição ou salvaguarda mais elevado do que o POTRAA. 

Importa ainda referir que existiu articulação entre o Modelo Territorial proposto pelo POTRAA e as respetivas 

Plantas de Condicionantes dos diversos PMOT, à escala do POTRAA. 
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ACOMPANHAMENTO DO POTRAA  
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6. Monitorização e Acompanhamento do POTRAA 

 

6.1. Enquadramento 

O processo de avaliação e acompanhamento da implementação do POTRAA tem como objetivo averiguar em 

que medida a sua implementação está em conformidade com as linhas de orientação e objetivos decorrentes 

da sua natureza de programa sectorial. Para este efeito, é necessário implementar um plano de 

acompanhamento e monitorização que permitirá medir e avaliar o grau de execução durante o período de 

implementação e vigor do POTRAA, de forma eficaz e sustentada. 

De acordo com o disposto no RJIGT Açores, a avaliação e acompanhamento da implementação do POTRAA 

incumbirá ao departamento do Governo Regional com competência em matéria de turismo.  

Para tal, o processo de monitorização e acompanhamento deve concretizar-se através da criação de uma 

estrutura de coordenação e acompanhamento e por um sistema organizacional que garanta a coerência e 

consistência da aplicação das Ações Programáticas / Programa de Execução, bem como do cumprimento do 

normativo definido a nível sectorial, territorial e de gestão, bem como a sua articulação com outros Planos e 

Programas com incidência no sector turístico e no território. 

Considerando o caráter dinâmico destes processos, que se vão ajustando à implementação quer das Ações 

Programáticas, quer das Normativas, o sistema e modelo de monitorização e de indicadores proposto, bem 

como os procedimentos de atualização, articulação e divulgação de informação, permitem monitorizar de 

forma contínua e permanente a evolução dos principais domínios e elementos base e nucleares em que 

assenta a estratégia, Visão, Modelo Territorial e Ações Programáticas do POTRAA. Isto possibilita uma resposta 

eficaz e atempada das entidades competentes e, essencialmente, permite uma visão prospetiva da evolução a 

curto e médio prazo que permite uma gestão, não só reativa, mas também proactiva, do que poderão ser os 

principais constrangimentos ou oportunidades. Pretende-se que o sistema interno de monitorização do plano 

assente em ferramentas quer permitam gerir o modelo territorial em conformidade com os diferentes ritmos 

de evolução que se perspetivam para os próximos anos, e dotem o processo de tomada de decisão de dados 

objetivos e de uma visão holística sobre as diversas dimensões em que assenta a Visão e Estratégia do Modelo 

Territorial e de desenvolvimento do POTRAA. 

Neste sentido, o sistema de promoção, acompanhamento e avaliação do POTRAA constitui uma ferramenta de 

uso contínuo e quotidiano de gestão do processo que garante a concretização dos Objetivos previstos, 

tratando-se de uma ferramenta de gestão de informação de apoio à decisão. 
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Para que o acompanhamento de execução do POTRAA possa ser o mais eficaz possível, e considerando o atual 

estado de evolução e crescimento do sector (quer na componente da procura, quer na componente da oferta), 

recomenda-se que a avaliação seja efetuada anualmente.   

Salienta-se que a avaliação e acompanhamento deverão ser articulados com o Sistema Regional de Informação 

Territorial (SRIT), assim como com outras plataformas de informação e serviços online do Governo Regional, de 

forma a possibilitar não só a devida articulação entre entidades da administração pública (regional e local) com 

diferentes competências que se cruzam com o sector do turismo, mas também para a devida informação aos 

cidadãos relativamente à implementação do Programa. 

O Plano de Monitorização do POTRAA assenta na identificação e quantificação de um conjunto de indicadores, 

os quais correspondem a parâmetros que descrevem ou dão informação acerca de determinados elementos, 

características, objetivos, medidas ou ações, e deverá ser articulado com a estrutura de monitorização 

preconizada pelos resultados do processo de Avaliação Ambiental Estratégica do POTRAA, bem como dos 

indicadores associados ao processo de certificação dos Açores como Destino Turístico Sustentável.  

Neste contexto, o sistema de indicadores constitui-se uma ferramenta de suporte à fase de acompanhamento 

da implementação do Programa, permitindo a monitorização da evolução de cada ilha, em particular, e da RAA, 

no geral, contribuindo para uma análise e avaliação quantificável e mensurável da implementação do POTRAA, 

nomeadamente no que se refere ao cumprimento das Ações Normativas e Ações Programáticas definidas, bem 

como dos objetivos estabelecidos.  

Importa igualmente que a evolução do cumprimento quer das Ações Programáticas, quer dos objetivos seja 

acompanhada no que respeita ao seu contributo para a concretização de outros planos, programas e 

estratégias, nomeadamente do PEMTA, e deverá pautar igualmente por uma estreita articulação com a 

estrutura de gestão do processo de certificação dos Açores como Destino Turístico Sustentável. 

O sistema de indicadores definido estrutura-se de acordo com quatro temáticas gerais a monitorizar, 

recomendando-se o seu eventual ajustamento ou revisão sempre que se considerar necessário, 

nomeadamente: Governação e Gestão (Social, Ambiental e Cultural); Socioeconomia; Recursos Turísticos 

Naturais e Culturais; Atividade Turística. Adicionalmente é proposto um conjunto específico de elementos e 

indicadores de avaliação para a execução das Ações Programáticas / Programa de Execução do POTRAA, cujos 

resultados permitirão aferir o nível de concretização das ações previstas e auxiliarão no cálculo dos restantes 

indicadores de monitorização geral do programa. Assim, considera-se que estes dois conjuntos de indicadores 

e elementos de avaliação permitirão a monitorização do POTRAA a três níveis. Importa ressalvar que um 

mesmo indicador pode contribuir para obter informação em simultâneo para mais do que um Nível de 

Monitorização: 



                         

 

300 
 

  

POTRAA. RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública  

 

 

1. Monitorização da execução do programa, referente à verificação contínua da aplicação efetiva das 

políticas e modelo territorial adotadas pelo POTRAA e identificação de possíveis causas de não 

aplicação; 

2. Monitorização de resultados e impactes sobre o território resultantes da implementação do 

programa; 

3. Monitorização da adequação da estratégia de ordenamento do sector turístico assumido no POTRAA 

para o alcance dos seus objetivos. 

 

6.2. Sistemas de Indicadores 

O sistema de acompanhamento e avaliação do POTRAA pretende constituir-se como uma ferramenta de gestão 

do processo de implementação do próprio programa, através da monitorização da implementação das Ações 

Programáticas / Programa de Execução e respetivos efeitos sobre a concretização da Visão do POTRAA, 

possibilitando uma resposta eficaz e atempada das entidades competentes a eventuais desvios e necessidades 

de ajustamento. 

Adicionalmente, considerou-se fundamental articular este sistema com o Sistema de Indicadores Estatísticos 

do Turismo (SIET) - Sistema de Indicadores de Sustentabilidade do Turismo da Macaronésia, 200612 – que 

propõe-se a medir e acompanhar a evolução da sustentabilidade do turismo para as regiões a que se aplica, 

baseado na cooperação entre organismo estatísticos e comparação entre conceitos e metodologias 

subjacentes a variáveis que compõem os indicadores. O seu principal contributo está na capacidade de permitir 

a realização de estudos no âmbito do turismo para cada caso, segundo uma metodologia comum e facilitando 

uma visão comparada da situação. Adicionalmente, esta metodologia de análise comparativa foi desenvolvida 

e aplicada especificamente para os destinos insulares turísticos que integram a unidade biogeográfica da 

Macaronésia, pelo que se considera que este sistema, já aplicado também noutras regiões insulares de 

Portugal, se revela como adequado às necessidades da RAA.  

De referir ainda que diversos destes indicadores são também já monitorizados no âmbito do PEMTA estão 

atualmente a ser estruturados para o processo de certificação como Destino de Turismo Sustentável - GSTC, 

pela Destination Management Organization (DMO), pelo que se verifica aqui uma sinergia entre sistemas de 

monitorização. 

                                                                 
12 O projeto SIET-MAC (Sistema de Indicadores de Sustentabilidade do Turismo da Macaronésia), desenvolvido 
no âmbito do Programa de Iniciativa Comunitária INTERREG III B, teve como parceiros o Serviço Regional de 
Estatística dos Açores (SREA), a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) e o Instituto Estatístico das 
Canárias (ISTAC). O Sistema de Indicadores criado no âmbito deste projeto, único para as três regiões, 
comparável e adaptado às especificidades de cada uma delas, é composto por 33 indicadores que abordam a 
sustentabilidade do Turismo em várias vertentes: Ambiental, Económica, Sociocultural, Institucional e de 
Atividade Turística, propriamente dita. 
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Esses indicadores, que podem assumir valores (quantitativos) ou estados (qualitativos), e que podem resultar 

de informação direta, ou de cruzamento de diversos dados de base, e que farão parte do Sistema de 

Indicadores de monitorização do POTRAA, são apresentados no Quadro 6.2.1 e estão estruturados num 

conjunto de temas e subtemas que permitirão verificar, precisamente, o contributo e eficácia do POTRAA para 

dar resposta às principais necessidades que este programe identificou e respetivos objetivos.  

Quadro 6.2.1 | Sistema de Indicadores Turísticos SIET-MAC (Fonte: Sistema de Indicadores de Sustentabilidade do 
Turismo da Macaronésia, 2006) 

TEMA SUBTEMA INDICADORES 

Economia 

Emprego Emprego no sector turístico; Grau de qualificação 

Rentabilidade Peso do turismo na economia 

Investimento Investimento Público e privado no turismo 

Preços  Evolução dos preços turísticos 

Atividade Turística 

Oferta Densidade; Qualidade; Turismo em espaço rural 

Procura 
Estada média; Afluência; Segmentação; Mercados de 
origem; Gasto médio diário; Perfil do turista 

Meio Ambiente 

Qualidade / Satisfação 
Estabelecimentos com certificação de qualidade; Grau de 
satisfação dos turistas; Fidelidade dos turistas 

Paisagismo Espaços naturais protegidos; Grau de naturalidade do meio 

Gestão Ambiental 

Estabelecimentos com certificação ambiental; Águas 
balneares; Água, energia e produção de resíduos sólidos; 
índice motorização do turismo; Superfície da orla costeira 
urbanizada 

Sociedade e Cultura 

Demografia 
Pressão sobre a população (Intensidade turística); 
Visitantes a lugares de interesse turístico 

Comunidade Local 
Utilização de infra-estruturas alojamento turístico por 
residentes; Opinião de residentes sobre futuro turismo; 
Nível de satisfação da população local 

Institucional Planeamento 
Planos, Programas e Normas com Incidência em Matéria 
de Turismo e Sustentabilidade 

 

O Quadro 6.2.2 apresenta, sem prejuízo de adaptações posteriores, como anteriormente referido, a listagem 

de indicadores relevantes para avaliação global da implementação do POTRAA, com indicação relativamente ao 

Nível de Monitorização para o qual contribuem (Nível de Monitorização: 1 - Monitorização da execução do 

programa, referente à verificação contínua da aplicação efetiva das políticas e modelo territorial adotadas pelo 

POTRAA e identificação de possíveis causas de não aplicação; 2 - Monitorização de resultados e impactes sobre 

o território resultantes da implementação do programa; 3 - Monitorização da adequação da estratégia de 

ordenamento do sector turístico assumido no POTRAA para o alcance dos seus objetivos.) 
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Quadro 6.2.2 | Indicadores de monitorização territorial e sectorial do POTRAA 

Designação do indicador (unidades) Frequência  
Âmbito 

Territorial 
Fonte de Informação* 

Nível de 
monitorização 

Governança e Gestão (Social, Ambiental e Cultural)  

Intensidade Turística (N.º dormidas total por 
população residente total) 

Semestral Ilha / RAA DRTur 1; 2; 3 

Densidade Turística (N.º dormidas total por área 
total de ilha com exceção da área de PNI (km

2
)) 

Semestral Ilha / RAA DRTur 1; 2; 3 

Grau de qualificação e tipologia de oferta de 
qualificação especializada no sector turístico, por 
Curso Técnico-Profissional ligado ao Turismo ou 
Licenciatura/Mestrado ligado ao turismo 
(descrição e n.º de formandos; n.º de formandos 
empregados no sector; % relativa de formandos 
qualificados empregados no sector turístico) 

Anual Ilha/RAA DREC; DREQP; DRTur 1; 2; 3 

Opinião de residentes sobre futuro do turismo Anual Ilha / RAA DRTur 1; 2; 3 

Nível de satisfação da população local Anual Ilha / RAA DRTur 1; 2; 3 

Empreendimentos e atividades turísticas com 
certificação ou qualificação ambiental (n.º; % 
relativa) (International Standard Organization; 
EMAS; VerdeOreca; MIOSOTIS;…) 

Anual Ilha / RAA DRTur; DRA 2; 3 

Alojamento turístico em Áreas rurais (n.º 
estabelecimentos e camas, por tipologia e tipo de 
origem (construção nova; 
reconstrução/reabilitação/requalificação de pré-
existências)) 

Contínua Ilha / RAA DRTur; Câmaras Municipais (CM) 1; 2; 3 

Alojamento turístico na orla costeira (n.º 
estabelecimentos e camas, por tipologia e tipo de 
origem (construção nova; 
reconstrução/reabilitação/requalificação de pré-
existências)) 

Contínua Ilha / RAA DRTur; CM 1; 2; 3 

Volume de água consumida no sector turístico 
(hm

3
, por ano) 

Anual 
Município/ 
Ilha/RAA 

CM 2; 3 

Qualidade da água nas zonas balneares (% 
conformes) 

Anual Ilha/RAA DRAM 2; 3 

Locais Quality Coast  (n.º; área; localização) Anual Ilha/RAA DRAM 2; 3 

Consumo de energia no sector turístico (Mw/ano) Anual Ilha/RAA DREn 2; 3 

Produção de resíduos sólidos urbanos no sector 
turístico, por visitantes (inclui visitantes de 
cruzeiros turísticos) (t/ano; kg/visitante/ano) 

Anual Ilha/RAA DRA 2; 3 

Índice de motorização atribuído ao turismo (% 
veículos ligados ao turismo no total de veículos em 
circulação) 

Anual Ilha/RAA DRA; DRTT-SRTOP 2; 3 

Viaturas para aluguer (rent-a-car) (n.º; tipologia – 
veículos motorizados 4 e 2 rodas; bicicletas)  

Anual Ilha (RAA) DRTT-SRTOP 2; 3 

Superfície da orla costeira 
artificializada/urbanizada (% relativa à extensão 
total da orla costeira) 

Trienal Ilha/RAA DRAM; DRA; Municípios 2; 3 

Áreas naturais protegidas e classificadas, terrestres 
e marinhas, por categoria (ha; % relativa do 

Bienal Ilha/RAA DRA; DRAM 1; 2; 3 
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Designação do indicador (unidades) Frequência  
Âmbito 

Territorial 
Fonte de Informação* 

Nível de 
monitorização 

território terrestre e marinho; descrição; estado de 
conservação reportado) 

Área de Reserva Ecológica (ha; % relativa; 
descrição e sobreposição com Áreas naturais 
protegidas e classificadas) 

Bienal Ilha/RAA DRA; Câmaras Municipais 2; 3 

Área de Reserva Agrícola Regional (ha; % relativa) Bienal Ilha/RAA IROA 2; 3 

Intervenções de controlo de espécies invasoras em 
áreas com recursos turísticos naturais (n.º; % das 
áreas com zonas invadidas identificadas) 

Bienal Ilha/RAA DRA 1; 2; 3 

Património Cultural classificado identificado como 
recurso turístico cultural 

Bienal Ilha/RAA DRAC 1; 2; 3 

Recursos turísticos culturais não classificados como 
Património 

Bienal Ilha/RAA DRAC 1; 2; 3 

Ocorrência de dissonâncias ambientais 
(acumulação de resíduos, destruição/perturbação 
de elementos naturais (biodiversidade, espécies, 
habitats, …) reportadas como resultantes da 
atividade turística em zonas/recursos naturais. 

Semestral Ilha/RAA DRA; DRTur 1; 2; 3 

Ocorrência de situações de 
deterioração/destruição de recursos culturais, 
reportadas como resultantes da atividade turística.  

Semestral Ilha/RAA DRAC 1; 2; 3 

Ocorrência de eventos naturais (riscos naturais) 
com impacte sobre recursos ou infra-estruturas 
turísticas e/ou sobre turistas (n.º; descrição; n.º 
pessoas afetadas; áreas / recurso afetado) 

Semestral Ilha/RAA SRPCBA; CM 1; 3 

Ocorrência de acidentes associados à realização de 
atividades de animação turística (n.º; descrição; n.º 
pessoas afetadas; áreas / recurso afetado) 

Semestral Ilha/RAA SRPCBA; DRTur 1; 3 

Instrumentos ou procedimentos para partilha e 
articulação de informação (n.º) 

Anual Ilha/RAA DRTur 1; 2; 3 

PDM adaptados, após aprovação do POTRAA (n.º e 
%) 

Bienal Ilha/RAA DRA; CM; DROAP 1; 2; 3 

PEOT adaptados, após aprovação do POTRAA (n.º e 
%) 

Bienal Ilha/RAA DRA 1; 2; 3 

Socioeconomia  

População residente e estrutura etária (n.º) Anual Ilha/RAA SREA 2; 3 

População desempregada e estrutura etária (n.º) Anual Ilha/RAA SREA 2; 3 

População empregada por CAE associadas ao 
sector turístico (n.º; % relativa) 

Anual Ilha/RAA SREA 1; 2; 3 

Percentagem de emprego no sector turístico 
relativo ao total de emprego 

Anual Ilha/RAA SREA 1; 2; 3 

Receita gerada no sector turístico(€; % relativa)  Ilha/RAA SREA 1; 2; 3 

Valor Acrescentado Bruto (VAB) do sector turístico 
(€; % relativa) 

Anual Ilha/RAA SREA 1; 2; 3 

Utilização de infra-estruturas turísticas por 
residentes na RAA (Rácio de Utilização de 
Infraestruturas dos Hotéis e Restauração pela 

População Residente, relativamente ao total) 

Anual Ilha / RAA DRTur; SREA 1; 2; 3 

Investimento e despesa pública no sector turístico 
(€/ano; % relativa ao investimento público total) 

Anual Ilha/RAA SREA 1; 3 
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Designação do indicador (unidades) Frequência  
Âmbito 

Territorial 
Fonte de Informação* 

Nível de 
monitorização 

Investimento privado no sector turístico (associado 
aos CAES de alojamento, restauração e atividades 
turísticas) (€/ano; % relativa ao investimento 
privado total) 

Anual Ilha/RAA SREA 1; 3 

Receita gerada por visitante (€/visitante) Anual Ilha/RAA SREA 1; 2; 3 

Preços turísticos (empreendimentos turísticos e 
restaurantes)

13
 – Evolução dos preços turísticos 

(IPC - Hotelaria e Restauração) e Evolução do 
índice de Preços no consumidor (IPCT – Total) (%) 

Anual Ilha/RAA SREA 1; 2; 3 

RevPAR - rendimento médio por quarto disponível 
na hotelaria. 

Anual  Ilha/RAA SREA 1; 2; 3 

Recursos Turísticos Naturais e Culturais  

Recursos Turísticos Naturais localizados em áreas 
protegidas ou classificadas ao abrigo de legislação, 
identificados com situações de constrangimentos / 
conflito entre uso turístico e conservação 
ambiental dos recursos (n.º, ha e/ou % relativa) 

Anual Ilha/RAA DRTur; DRA; DRAM 1; 2; 3 

Recursos Turísticos Naturais localizados fora de 
áreas protegidas ou classificadas ao abrigo de 
legislação, identificados com situações de 
constrangimentos / conflito entre uso turístico e 
conservação ambiental dos recursos (n.º, ha e/ou 
% relativa) 

Anual Ilha/RAA DRTur; DRA; DRAM 1; 2; 3 

Recursos Turísticos Culturais localizados em áreas 
protegidas ou classificadas ao abrigo de legislação 
e Domínio Público Hídrico, identificados com 
situações de constrangimentos / conflito entre uso 
turístico e conservação dos recursos (n.º, 
identificação do local e ha e/ou % relativa da área 
classificada em que se insere) 

Anual Ilha/RAA DRA; DRTur; DRAC 1; 2; 3 

Recursos Turísticos Culturais localizados fora de 
áreas protegidas ou classificadas ao abrigo de 
legislação, identificados com situações de 
constrangimentos / conflito entre uso turístico e 
conservação dos recursos (n.º, identificação do 
local) 

Anual Ilha/RAA DRTur; DRAC 1; 2; 3 

Monitorização de visitantes em recursos turísticos 
naturais (n.º e descrição de recursos com sistemas 
de monitorização; n.º e descrição de recursos sem 
sistemas de monitorização; n.º de visitantes 
(Turistas vs. Residentes) por recurso turístico) 

Mensal Ilha / RAA 
DRA; DRAM; DRTur; GEOPARQUE 

Açores 
1; 2; 3 

Monitorização de visitantes (Turistas vs. 
Residentes) em centros de interpretação de 
recursos turísticos naturais (n.º e descrição de 
recursos com sistemas de monitorização; n.º e 
descrição de recursos sem sistemas de 
monitorização; n.º de visitantes mensal por 

Mensal Ilha / RAA 
DRA; DRRF ; ONGAs; GEOPARQUE 

Açores 
1; 2; 3 

                                                                 
13 Inclui apenas os produtos referentes à classe 11 “Restaurantes e Hotéis” composto pelo grupo 111 “Serviços e Refeições” 
e 112 “Serviços de Alojamento”, subgrupo 1111 “Restaurantes, cafés e estabelecimentos similares” e 1112 “cantinas”, 
repartido pelos sub subgrupos 11111 “Restaurantes e estabelecimentos similares (pizza, sopa, “fast food” menu, etc.) e 
11112 “Cafés e estabelecimentos similares” (cafés, água, gelado, sumo, pastéis de nata, rissóis, croissant, etc.). 
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Designação do indicador (unidades) Frequência  
Âmbito 

Territorial 
Fonte de Informação* 

Nível de 
monitorização 

recurso turístico) 

Monitorização de visitantes em recursos turísticos 
culturais (n.º e descrição de recursos com sistemas 
de monitorização; n.º e descrição de recursos sem 
sistemas de monitorização; n.º de visitantes 
(Turistas vs. Residentes) mensal por recurso 
turístico) 

Mensal Ilha / RAA DRAC 1; 2; 3 

Monitorização de visitantes (Turistas vs. 
Residentes) em centros de interpretação de 
recursos turísticos culturais (n.º e descrição de 
recursos com sistemas de monitorização; n.º e 
descrição de recursos sem sistemas de 
monitorização; n.º de visitantes mensal por 
recurso turístico) 

Mensal Ilha / RAA DRAC 1; 2; 3 

Áreas / recursos turísticos naturais potenciais para 
usufruto (n.º, ha e/ou % relativa; localização) 

Anual Ilha/RAA 
DRA; DRTur; CM; ONGAS; Grupos 

LEADER; GEOPARQUE Açores 
1; 2; 3 

Áreas / recursos turísticos culturais potenciais para 
usufruto (n.º, ha e/ou % relativa; localização) 

Anual Ilha/RAA 
DRAC; DRTur; CM; ONGAS; Grupos 

LEADER 
1; 2; 3 

Novos recursos turísticos culturais (produtos, 
rotas, roteiros, eventos) estruturados e estratégia 
de promoção 

Anual 
Ilha/Inter-
ilhas/RAA 

DRAC; DRTur; CM; ONGAS; Grupos 
LEADER 

1; 2; 3 

Novos recursos turísticos naturais (rotas, roteiros, 
eventos) estruturados e estratégia de promoção 

Anual 
Ilha/Inter-
ilhas/RAA 

DRA; DRAM; DRTur; CM; 
ONGAS; Grupos LEADER; 
GEOPARQUE Açores 

1; 2; 3 

Atividade Turística     

Visitantes/turistas por ilha (n.º) Semestral Ilha / RAA SREA; DRTur 1; 2; 3 

Dormidas (n.º) Semestral Ilha / RAA SREA; DRTur 1; 2; 3 

Alojamentos turísticos por tipologia (n.º; n.º 
camas) 

Contínua 
Município / 
Ilha / RAA 

DRTur 1; 2; 3 

Taxa ocupação alojamentos turísticos (%) Mensal 
Município / 
Ilha / RAA 

SREA; DRTur 1; 2; 3 

Sazonalidade da procura turística – índice 
Dispersão Relativa (IDR), por ilha e para a RAA 
(dormidas em alojamentos turísticos) 

Semestral Ilha/RAA SREA; DRTur 1; 2; 3 

Estada média por turista (n.º dias) Semestral Ilha / RAA SREA; DRTur 1; 2; 3 

Gasto médio por turista, dia (€/dia) Anual Ilha / RAA SREA; DRTur 1; 2; 3 

Empreendimentos e atividades turísticas com 
certificação de qualidade (International Standard 
Organization) (n.º; n.º camas e %) 

Anual Ilha / RAA DRTur 1; 2; 3 

Empreendimentos turísticos com 4 e 5 estrelas 
(n.º; n.º camas) 

Anual Ilha / RAA DRTur 1; 2; 3 

Alojamento Local com qualidade superior (AL+) 
(n.º; n.º camas; % relativa ao total de unidades de 
Alojamento Local). 

Semestral Ilha / RAA DRTur; CM 1; 2; 3 

Estabelecimentos de restauração e similares (n.º; 
capacidade; qualificação – n.º associados a 
produtos Marca Açores) 

Anual Ilha DRTur 1; 2; 3 

Empresas de atividades de animação turística (n.º; 
tipologia de atividades; localização) 

  DRTur 1; 2; 3 

Grau de satisfação dos turistas por tipo de serviço 
e recursos (naturais e culturais) 

Anual Ilha / RAA DRTur 1; 3 
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Designação do indicador (unidades) Frequência  
Âmbito 

Territorial 
Fonte de Informação* 

Nível de 
monitorização 

Fidelidade dos turistas Anual Ilha / RAA DRTur 1; 3 

Perfil do turista Bienal Ilha / RAA DRTur 1; 3 

Mercados emissores (% de turistas por país de 
origem) 

Anual Ilha / RAA DRTur 1; 3 

Procura turística preferencial de visitação 
conjugada de diferentes ilhas, por período de visita 

Anual 
Ilha/ inter-
ilhas / RAA 

DRTur 1; 2; 3 

*DRTur – SREAT (Direção Regional do Turismo - Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo; DRAC – SREC (Direção 
Regional da Cultura - Secretaria Regional da Educação e Cultura); DRA - SREAT (Direção Regional do Ambiente - Secretaria 
Regional da Energia, Ambiente e Turismo); DRAM - SRMCT (Direção Regional dos Assuntos do Mar - Secretaria Regional do 
Mar, Ciência e Tecnologia); SRTOP (Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas); SRPCBA (Serviço Regional de 
Proteção Civil e Bombeiros dos Açores); DRE – SREC (Direção Regional da Educação - Secretaria Regional da Educação e 
Cultura); DREQP – VPGECE (Direção Regional do Emprego, e Qualificação Profissional - Vice-Presidência do Governo, 
Emprego e Competitividade Empresarial); CM (Câmaras Municipais); Grupos LEADER (ARDE - Associação Regional para o 
Desenvolvimento; ASDEPR - Associação para o Desenvolvimento e Promoção Rural; GRATER - Associação de 
Desenvolvimento Regional; ADELIAÇOR - Associação para o Desenvolvimento Local de Ilhas dos Açores; Cooperativas de 
Economia Solidária – CRESAÇOR); GEOPARQUE Açores; ONGAs (SPEA – Açores; Montanheiros; Amigos dos Açores). 

 

Por sua vez, o Quadro 6.2.3 apresenta os elementos / indicadores de análise de execução e eficácia específicos 

para a monitorização da execução das Ações Programáticas /Programa de Execução proposto, bem como o 

Nível de Monitorização (cuja escala é idêntica à aplicada no Quadro 6.2.2) para o qual o elemento de avaliação 

ou indicador pode contribuir. É a conjugação destes dois sistemas de indicadores que permitirá obter uma 

abordagem sistémica no sistema de monitorização com o objetivo de dotar o POTRAA de informação de base 

consistente e atualizada para gerir e atuar proactivamente sobre as diversas dimensões do seu modelo 

territorial e estratégico, em estreita articulação com o PEMTA, de modo a concretizar a sua Visão. 

Quadro 6.2.3 | Indicadores e elementos de avaliação da execução das Ações Programáticas do POTRAA 

Elemento de avaliação / indicador Código Ação Designação Ação Programática 
Nível de 

monitorização 

Publicação da revisão do Decreto Legislativo 
Regional n.º 23/2012/A, de 31 de maio 

AP_S_01 

Revisão do regime jurídico da 
instalação, exploração e 
funcionamento dos 
empreendimentos turísticos. 

1; 2 

Publicação da revisão Portaria n.º 83/2016, de 4 de 
agosto 

AP_S_02 

Revisão da Portaria n.º 83/2016, 
de 4 de agosto, que estabelece e 
regulamenta as tipologias dos 
estabelecimentos de alojamento 
local. 

1; 2 

Relatórios de monitorização do PEMTA e respetivas 
atualizações 

AP_S_03 Atualização do PEMTA 1; 2; 3 

Número de recursos/locais com interesse 
paisagístico subaquático; 

Número de ilhas abrangidas pelo projeto; 

Materiais produzidos e disponibilizados aos 
stakeholders (n.º e tipologia; n.º de stakeholders e 
identificação) 

AP_S_04 

Expansão integral do projeto 
“SEASTOUR – Planeamento da 
paisagem marinha para fins 
turísticos” 

1; 2 
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Elemento de avaliação / indicador Código Ação Designação Ação Programática 
Nível de 

monitorização 

Desenvolvimento e implementação de 
procedimentos de governança e cooperação entre as 
diferentes entidades. 

Desenvolvimento do Plano de Ação para rotas e 
roteiros 

Relatórios de Monitorização bienal  

AP_BT_01 

Desenvolvimento do Plano de 
Ação Integrado para a 
Implementação das Rotas e 
Roteiros da RAA 

1; 2; 3 

Desenvolvimento e implementação de 
procedimentos de governança e cooperação entre as 
diferentes entidades. 

Desenvolvimento dos planos de prevenção 

Relatórios de Monitorização  

Eficácia dos planos de prevenção 

Identificação de novos locais / recursos com 
constrangimentos de gestão 

AP_BT_02 

Desenvolvimento de planos de 
prevenção e gestão (de gestão 
de usos, acessos, capacidades e 
monitorização) das atividades 
turísticas em áreas de interesse 
natural e paisagístico. 

1; 2; 3 

Desenvolvimento e implementação de 
procedimentos de governança e cooperação entre as 
diferentes entidades. 

Desenvolvimento do plano e protocolo de sinalética 

AP_BT_03 

Desenvolvimento de um plano e 
protocolo de sinalética 
homogénea dos recursos 
turísticos 

2; 3 

Desenvolvimento e implementação de 
procedimentos de governança e cooperação entre as 
diferentes entidades. 

Criação do programa e relatórios de 
desenvolvimento e progresso por ilha 

Organização de eventos de envolvimento da 
população 

AP_BT_04 

Criação de um programa de 
“embaixadores” do turismo nas 
ilhas de Santa Maria, Graciosa, 
São Jorge, Flores e Corvo. 

1; 3 

Desenvolvimento e implementação de 
procedimentos de governança e cooperação entre as 
diferentes entidades. 

Criação do programa e relatórios de 
desenvolvimento e progresso por ilha 

Organização de eventos de envolvimento da 
população 

Desenvolvimento de produtos, rotas, roteiros 

Evolução da taxa de ocupação em cada ilha 

Evolução das dormidas em cada ilha 

Evolução do tempo de estada médio em cada ilha 

Novos produtos e roteiros criados 

Ações de promoção dos destinos como Reserva da 
Biosfera  

Ações de reforço da sinalética 

AP_BT_05 
Desenvolvimento de produtos 
específicos e diferenciadores 
para as Reservas da Biosfera 

1; 2; 3 

Desenvolvimento e implementação de 
procedimentos de governança e cooperação entre as 
diferentes entidades. 

Elaboração do Plano de Gestão e Desenvolvimento 
da Rede de Trilhos 

Relatórios de Monitorização da visitação e gestão 
dos trilhos 

AP_BT_06 
Elaboração de um plano de 
gestão e desenvolvimento da 
rede trilhos 

1; 3 
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Elemento de avaliação / indicador Código Ação Designação Ação Programática 
Nível de 

monitorização 

Trilhos novos ou recuperados 

Elaboração dos regulamentos de utilização de trilhos 

Relatório de análise da viabilidade da criação da 
CETS Pico 

AP_BT_07 

Análise da viabilidade da criação 
da Carta Europeia de Turismo 
Sustentável para a área do PNI 
do Pico 

1; 3 

Relatório de análise da viabilidade  

Implementação de sistemas de acessos (locais) 

Elaboração de Regulamentação de acesso 

AP_BT_08 

Analisar a viabilidade de 
implementação do sistema e 
regulamentação de acessos a 
determinadas áreas marinhas, 
protegidas e de maior 
sensibilidade. 

1; 2; 3 

Planos de Visitação paa as Zonas de Proteção 
Especial desenvolvidos 

AP_BT_09 

Desenvolvimento de Planos de 
Visitação para as Zonas de 
Proteção Especial e Zonas 
Especiais de Conservação da RAA 

1; 2; 3 

Planos de Visitação para Espaços Naturais (fora de 
PNI) desenvolvidos 

AP_BT_10 

Desenvolvimento de um 
Regulamento do Uso Turístico e 
de Lazer dos Espaços Naturais 
(fora de PNI) e Rurais 

1; 2; 3 

Campanhas desenvolvidas para projetos de 
promoção e implementação da eficiência no 
consumo de recursos hídricos pelos turistas 

Campanhas desenvolvidas para projetos de 
promoção e implementação da eficiência no 
consumo de recursos energéticos, pelos turistas 

Projetos de eficiência no consumo de recursos 
hídricos para o sector do turismo, implementados 

Projetos de eficiência no consumo de recursos 
energéticos para o sector do turismo, 
implementados 

AP_BT_11 

Desenvolvimento de campanhas 
para proposta de projetos de 
promoção e implementação da 
eficiência no consumo de 
recursos (hídricos e energéticos) 
pelos turistas. 

2; 3 

Relatório da reavaliação da rede, circuitos e viaturas 
de transportes públicos terrestres para o sector 
turístico 

Sistemas de circuitos e rede ajustados/ alterados 

Monitorização do nível de serviço prestado pela rede 
de transportes públicos terrestre aos turistas 

AP_BT_12 

Reavaliação da rede, circuitos e 
viaturas de transportes públicos 
terrestres de modo a estabelecer 
sinergias que possam dar 
resposta a necessidades do 
sector turístico 

3 

Plano de Ação Integrado de Atenuação da 
Sazonalidade Turística 

Monitorização da evolução da sazonalidade turística 
por ilha 

Monitorização das taxas de ocupação turística por 
ilha 

AP_GT_01 
Desenvolvimento de Plano de 
Ação Integrado de Atenuação da 
Sazonalidade Turística. 

1; 2; 3 

Articulação entre entidades para a gestão dos 
horários estruturas de apoio e recursos turísticos dos 
domínios da natureza e cultura 

AP_GT_02 

Gestão da articulação dos 
horários das diferentes 
estruturas de apoio e recursos 
turísticos dos domínios da 
natureza, florestas e cultura. 

1; 3 
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Elemento de avaliação / indicador Código Ação Designação Ação Programática 
Nível de 

monitorização 

Programa de formação profissional para a RAA 
específico para o sector do turismo e atividades de 
apoio associadas 

Evolução da mão de obra qualificada no sector do 
turismo por ilha 

Nível de mão de obra qualificada no sector do 
turismo por ilha 

Nível de satisfação do turista relativamente aos 
serviços de apoio e atividades turísticas 

AP_GT_03 

Definição de um programa de 
formação profissional para a RAA 
específico para o sector do 
turismo e atividades de apoio 
associadas. 

1; 3 

Revisão do modelo de gestão das Áreas Marinhas 
Protegidas 

Nível de satisfação com a qualidade da experiência 
do turista em atividades em áreas marinhas 
protegidas 

AP_GT_04 
Revisão do modelo de gestão das 
Áreas Marinhas Protegidas 

1; 2; 3 

Plataforma de articulação entre a implementação e 
monitorização do POTRAA e do processo de 
Certificação da Região Autónoma dos Açores como 
Destino de Turismo Sustentável (GCST) 

AP_GT_05 

Estabelecimento de uma 
Plataforma de articulação para 
definição de plano de ação 
conjunta entre o POTRAA e o 
processo de Certificação da 
Região Autónoma dos Açores 
como Destino de Turismo 
Sustentável (GCST) 

1; 3 

Plano especial de emergência de proteção civil 
direcionado para o sector do turismo 

Planos municipais de emergência de proteção civil 
com medidas específicas para o sector do turismo e 
respetiva tipologia de medidas 

AP_GT_06 

Desenvolvimento de um plano 
especial de emergência de 
proteção civil direcionado para o 
sector do turismo 

1; 3 

Sistema de alerta aos turistas para ocorrência de 
eventos climáticos extremos 

AP_GT_07 
Criação de sistema de alerta aos 
turistas para ocorrência de 
eventos climáticos extremos 

1; 3 

Plano de Resgate para atividades de Canyoning 

Equipas de resgates existentes por ilha 

Formação especializada de resgate realizada por ilha 

AP_GT_08 
Elaboração de Plano de Resgate 
para atividades de Canyoning 
(conjuntamente com o SRPCBA) 

1; 3 

Medidas do PRAC implementadas AP_GT_09 

Articulação da estratégia de 
promoção turística dos Açores e 
do PEMTA com o Plano Regional 
para as Alterações Climáticas dos 
Açores (PRAC) 

1; 2; 3 

Medidas de compensação carbónica / mitigação 
implementadas 

Áreas reflorestadas (floresta endémica) 

AP_GT_10 

Desenvolvimento de campanhas 
/ desenvolvimento de ação para 
projetos de minimização da 
pegada carbónica do turista para 
chegar à RAA. 

1; 2; 3 

Plataforma dinâmica de base de dados de trilhos 
pedestres e de bicicleta existentes 

AP_GT_11 

Desenvolvimento de plataforma 
dinâmica de base de dados de 
trilhos pedestres e de bicicleta 
existentes (homologados e 
municipais 

1; 2; 3 
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Elemento de avaliação / indicador Código Ação Designação Ação Programática 
Nível de 

monitorização 

Criação de Comissões de Acompanhamento do 
Sector Turístico em todas as ilhas 

Reuniões das comissões realizadas anualmente 

AP_GT_12 
Criação de Comissões de 
Acompanhamento do Sector 
Turístico, em todas as ilhas 

1; 3 

Desenvolvimento e implementação de 
procedimentos de governança e cooperação entre as 
diferentes entidades. 

Criação de Plataforma Colaborativa de 
Monitorização de dados do sector turístico 

AP_GT_13 

Criação de uma plataforma 
colaborativa, para compêndio de 
toda a informação de base 
necessária da oferta e procura 
do sector turístico e da 
estruturação e requalificação dos 
produtos e gestão de recursos e 
fluxos 

1; 3 

Instrumentos de financiamento e apoio 
adaptados/ajustados (descrição das alterações 
relativamente ao atual sistema de incentivos 2014-
2020) 

AP_GT_14 

Revisão das condições e modelos 
de financiamento ao sector 
turístico, diferenciados por ilha, 
no âmbito dos sistemas de 
incentivo ao quadro comunitário 
2021 – 2027 

1; 3 

Estudo de viabilidade e adaptação dos circuitos e 
programas de rotas marítimas dos transportes 
públicos marítimos de passageiros entre ilhas 

AP_GT_15 

Análise da viabilidade e 
adaptação dos circuitos e 
programas de rotas marítimas 
dos transportes públicos 
marítimos de passageiros entre 
algumas ilhas 

1; 2; 3 

Revisão do Galardão MIOSÓTIS 

Alojamentos turísticos com Galardão MIOSÓTIS por 
ilha 

Nível de satisfação dos turistas em alojamentos com 
Galardão MIOSÓTIS 

AP_GT_16 

Revisão do Galardão MIOSOTIS 
para aplicação mais ampla a 
outras tipologias e classificações 
de alojamento turístico e como 
ferramenta de implementação 
da estratégia e certificação do 
GSTC. 

1; 2; 3 

Plano de Ação para a oferta turística adaptada a 
turistas com necessidades especiais  

Estruturas, serviços e atividades turísticas adaptadas 
para turistas com necessidades especiais, por ilha 

Formação na área da adaptação a necessidades 
especiais a recursos humanos empregados no sector 
turístico (n.º formações, n.º formandos, por ilha) 

Evolução do número de turistas com necessidades 
especiais, por ilha 

AP_GT_17 

Desenvolvimento de um plano 
de ação para capacitar a RAA 
com uma oferta turística 
preparada com serviços e 
atividades adaptadas aos turistas 
com necessidades especiais 

1; 2; 3 

Criação do grupo de trabalho AP_GT_18 

Criação de um grupo de trabalho 
para implementação e 
acompanhamento e 
monitorização do POTRAA 

1; 2; 3 

 

6.3. Modelo de Acompanhamento e Avaliação 

O Sistema de Acompanhamento e Avaliação deve decorrer do modelo e estrutura de Governança definido para 

o POTRAA, envolvendo as diversas autoridades e entidades competentes que deverão fornecer e acompanhar 
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a informação e dados necessários e produzidos. Em suma, deve assentar num sistema organizacional que 

garanta a execução do POTRAA e assegure o controlo e avaliação do seu progresso. 

Na definição deste sistema são considerados os produtos que garantam o acesso à informação, bem como os 

vários formatos (relatório em suporte papel e em formato digital) em que irão ser divulgados, de forma a 

permitir o acesso a todos os destinatários abrangidos de acordo com as suas características. 

Assim, é importante definir os principais atores, e respetivas responsabilidades, o âmbito do modelo de 

acompanhamento e avaliação, bem como os produtos que dele deverão resultar e em que prazo. 

6.3.1. Principais atores e responsabilidades 

A Direção Regional do Turismo (DRTur) tem um papel primordial na elaboração e implementação do POTRAA, 

particularmente na promoção, acompanhamento e avaliação das ações sob a sua responsabilidade e na 

responsabilidade de supervisão sobre a efetiva aplicação e eficácia do quadro normativo, bem como junto das 

outras entidades abrangidas e / ou também responsáveis pelas mesmas. Considera-se ainda fundamental que a 

DRTur promova e divulgue a informação relevante referente à implementação do POTRAA. 

Existe assim um conjunto de entidades responsáveis e corresponsáveis pela implementação das Ações 

Programáticas / Programa de Execução, designadamente as elencadas no Quadro 6.3.1. 

Quadro 6.3.1 Autoridades Competentes e respetivos contactos 

Entidade Endereço Contacto telefónico Contacto e-mail 

DRTur – SREAT (Direção Regional 
do Turismo - Secretaria Regional 
da Energia, Ambiente e Turismo 

Rua Comendador Ernesto 
Rebelo, 14 

9900-112 HORTA 

(+351) 292 200 500 acoresturismo@azores.gov.pt 

DRAC – SREC (Direção Regional da 
Cultura - Secretaria Regional da 
Educação e Cultura) 

Palacete Silveira e Paulo 

Rua da Conceição 

9700-054 Angra do Heroísmo 

(+351) 295 403 000 drac.info@azores.gov.pt 

DRA - SREAT (Direção Regional do 
Ambiente - Secretaria Regional da 
Energia, Ambiente e Turismo) 

Rua Cônsul Dabney - Colónia 
Alemã  

Apartado 140  

9900-014 Horta 

(+351) 292 207 300 info.dra@azores.gov.pt 

DRA/DSRHOT – SREAT (Direção 
Regional do Ambiente/ Direção de 
Serviços dos Recursos hídricos e 
Ordenamento do Território - 
Secretaria Regional da Energia, 
Ambiente e Turismo) 

Edifício dos CTT – Av. Antero 
de Quental, n.º9 C – 2º Piso 

9500-160 Ponta Delgada 

(+351) 296 206 700  info.dra@azores.gov.pt 

DRA/DSRHOT – DOT (Direção 
Regional do Ambiente/ Direção de 
Serviços dos Recursos hídricos e 
Ordenamento do Território – 
Divisão do Ordenamento do 
Território) 

Edifício dos CTT – Av. Antero 
de Quental, n.º9 C – 2º Piso 

9500-160 Ponta Delgada 

 

(+351) 296 206 700 info.dra@azores.gov.pt 

DRA/DSCNSA – SREAT (Direção 
Regional do Ambiente/ Direção de 
Serviços de Conservação da 

Edifício Matos Souto - 
Piedade - Lajes do Pico 

9930-210 Piedade 

(+351) 292 207 360 info.dra@azores.gov.pt 
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Entidade Endereço Contacto telefónico Contacto e-mail 

Natureza e Sensibilização 
Ambiental - Secretaria Regional da 
Energia, Ambiente e Turismo) 

DRA/DSQA – SREAT (Direção 
Regional do Ambiente/ Direção de 
Serviços da Qualidade Ambiental - 
Secretaria Regional da Energia, 
Ambiente e Turismo) 

Rua Cônsul Dabney - Colónia 
Alemã  

Apartado 140  

9900-014 Horta 

(+351) 292 207 300 info.dra@azores.gov.pt 

DRAM - SRMCT (Direção Regional 
dos Assuntos do Mar - Secretaria 
Regional do Mar, Ciência e 
Tecnologia) 

Rua Cônsul Dabney - Colónia 
Alemã  

Apartado 140  

9901-014 Horta 

(+351) 292 207 317 info.dram@azores.gov.pt 

SRTOP (Secretaria Regional dos 
Transportes e Obras Públicas e) 

Largo do Colégio, 4 

9500 Ponta Delgada 
(+351) 296 206 200 SRTOP-Info@azores.gov.pt 

SRPCBA (Serviço Regional de 
Proteção Civil e Bombeiros dos 
Açores) 

Vale de Linhares - São Bento 

9701-854 Angra do Heroísmo 
(+351) 295 401 400 srpcba@azores.gov.pt 

DRE – SREC (Direção Regional da 
Educação - Secretaria Regional da 
Educação e Cultura) 

Paços da Junta Geral 

Carreira dos Cavalos 

9700-167 Angra do Heroísmo 

(+351) 295 401 100 dre.info@azores.gov.pt 

DRRF – SRAF (Direção Regional dos 
Recursos Florestais - Secretaria 
Regional da Agricultura e 
Florestas) 

Rua do Contador, 23  
9500 - 050 Ponta Delgada  

(+351) 296 204 600 info.drrf@azores.gov.pt 

DRAIC – VPGECE (Direção Regional 
de Apoio ao Investimento e à 
Competitividade - Vice-Presidência 
do Governo, Emprego e 
Competitividade Empresarial) 

Rua de São João, n º55 

9500-107 Ponta Delgada 
(+351) 296 309 100 draic@azores.gov.pt 

DREQP – VPGECE (Direção 
Regional do Emprego, e 
Qualificação Profissional - Vice-
Presidência do Governo, Emprego 
e Competitividade Empresarial) 

Rua Drº José Bruno Tavares 
Carreiro, s/nº 

9500 – 119 Ponta Delgada 

(+351) 2 96 308 000 info.dreqp@azores.gov.pt 

ERSARA (Entidade Reguladora dos 
Serviços de Águas e Resíduos dos 
Açores) 

Rua Filipe de Carvalho, nº6 

Apartado 3 

9900-052 Horta 

(+351) 292 207 300 ersara@azores.gov.pt 

Câmara Municipal de Vila do Porto 

Largo Nossa Senhora da 
Conceição 

9580-000 Vila do Porto 

(+351) 296 820 000 geral@cm-viladoporto.pt 

Câmara Municipal de Ponta 
Delgada 

Rua Tavares Resende, 165 

9504-507 Ponta Delgada 
(+ 351) 296 205 660 geral@smaspdl.pt 

Câmara Municipal de Ribeira 
Grande 

Largo Conselheiro Artur H. 
Ribeiro 

9600 - 509 Ribeira Grande 

(+ 351) 296 470 730 geralcmrg@cm-ribeiragrande.pt 

Câmara Municipal de Lagoa  
(Açores) 

Largo D. João III 

9560 – 045 Lagoa (RAA) 
(+ 351) 296 960 600 cmlagoa.az@mail.telepac.pt 

Câmara Municipal de Vila Franca 
do Campo 

Praça da República 

9680-115 Vila Franca do 
Campo 

(+ 351) 296 539 100 geral@cmvfc.pt 
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Entidade Endereço Contacto telefónico Contacto e-mail 

Câmara Municipal de Povoação 
Largo do Município 

9650 – 411 Povoação 
(+ 351) 296 585 549 geral@cm-povoacao.pt 

Câmara Municipal de Nordeste 

Rua Dr. Manuel João da 
Silveira nº 1-A  

9630 – 142 Nordeste 

(+ 351) 296 488 364 nordesteactivo@mail.telepac.pt 

Câmara Municipal da Praia da 
Vitória 

Praça Francisco Ornelas da 
Câmara, Apartado 69 

9760 – 851 Praia da Vitória 

(+ 351) 295 545 530 geral@praiaambiente.pt 

Câmara Municipal de Angra do 
Heroísmo 

Rua do Bracelos n.º 4 

9700 – 026 Angra de 
Heroísmo 

(+ 351) 295 204 850 secretaria@smah.pt 

Câmara Municipal de Santa Cruz 
da Graciosa 

Largo Vasco da Gama 

9880 – 352 Santa Cruz da 
Graciosa 

(+ 351) 295 730 040 geral@cm-graciosa.pt 

Câmara Municipal de Velas 
Rua São João 

9800 – 539 Velas 
(+ 351) 295 412 214 geral.m.velas@mail.telepac.pt 

Câmara Municipal de Calheta de 
São Jorge 

Rua 25 de Abril 

9850 – 032 Calheta de São 
Jorge 

(+ 351) 295 416 341 cmcalheta@hotmail.com 

Câmara Municipal de Madalena 
Largo Cardeal Costa Nunes 

9950 – 324 Madalena (Pico) 
(+ 351) 292 628 700 geral@cm-madalena.pt 

Câmara Municipal de São Roque 
do Pico 

Alameda 10 de Novembro, 
1542 

9940-353 São Roque do Pico 

(+ 351) 292 648 700 cmsrp@mail.telepac.pt 

Câmara Municipal de Lajes do Pico 
Convento de São Francisco 

9930-135 Lajes do Pico 
(+ 351) 292 679 700 

geral@municipio-lajes-do-pico.pt; 
cmlpico@mail.telepac.pt 

Câmara Municipal da Horta 
Largo Duque d'Avila e Bolama 

9900 – 141 Horta 
(+ 351) 292 202 000 geral@cmhorta.pt 

Câmara Municipal de Santa Cruz 
das Flores 

Rua Senador André Freitas, 
13 

9970 – 337 Santa Cruz das 
Flores 

(+ 351) 292 590 700 cmscf@mail.telepac.pt 

Câmara Municipal de Lajes das 
Flores 

Av. do Emigrante 

9960 – 431 Lajes das Flores 
(+ 351) 292 590 800 geral@cmlajesflores.com 

Câmara Municipal do Corvo 
Rua do Jogo da Bola 

9980 – 024 Corvo 
(+ 351) 292 590 200 geral@cm-corvo.pt 

Portos dos Açores, S.A. - Direção-
geral dos Portos do Triângulo e 
Grupo Ocidental 

AV. Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral, n.º7 

9900-062 Horta  

(+351) 292 208 300   dgtpo@portosdosacores.pt 

Portos dos Açores, S.A. - Direção-
geral dos Portos da Terceira e 
Graciosa 

Zona Industrial – Cabo da 
Praia 

9760-571 – Praia da Vitória 

(+351) 295 540 000   dgptg@portosdosacores.pt 

Portos dos Açores, S.A. - Direção-
geral dos Portos de São Miguel e 
Santa Maria 

Rua Teófilo Braga, n.º1 

9500-247 Ponta Delgada 
(+351) 296 285 221 dgpsm@portosdosacores.pt 

ARDE - Associação Regional para o 
Desenvolvimento 

Rua Manuel Inácio Correia, 
73 – 1º Direito 

(+351) 296 281 133 arde.azores@mail.telepac.pt 

mailto:nordesteactivo@mail.telepac.pt
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Entidade Endereço Contacto telefónico Contacto e-mail 

9500-087 – Ponta Delgada 

ASDEPR - Associação para o 
Desenvolvimento e Promoção 
Rural 

Gaveto da Rua do Espírito 
Santo, n.º 11 B - Rosário 

9560-079 Lagoa 

(+351) 296 965 768 asdepr.isabel@mail.telepac.pt 

GRATER - Associação de 
Desenvolvimento Regional 

Rua do Hospital, 19 

9760-475 Praia da Vitória 
(+351) 295 902 067 grater@grater.pt 

ADELIAÇOR - Associação para o 
Desenvolvimento Local de Ilhas 
dos Açores 

Pasteleiro S/N, Angústias 

9900-069 Horta 
(+351) 292 200 360 adeliarcor@sapo.pt 

Cooperativas de Economia 
Solidária - CRESAÇOR 

Rua D. Maria José Borges, 
137 

9500-466 Fajã De Baixo 

(+351) 296 281 554 cresacor@cresacor.pt 

GEOPARQUE Açores 

Centro de Empresas da Horta 

Rua do Pasteleiro s/n - 
Angústias 

9900-069 Horta 

(+351) 292 293525 info@azoresgeopark.com 

SPEA - Açores 

Rua António Alves de Oliveira 
nº1 R/C 

9630-147 Nordeste 

(+351) 296 488 455 acores@spea.pt 

Montanheiros 
Rua da Rocha, n.º8 

9700-169 Angra do Heroísmo 
(+351) 295 212 992 montanheiros@montanheiros.com 

Amigos dos Açores 

Sede da Junta de Freguesia 
do Pico da Pedra 

Avenida da Paz, 14, 9600-053 
Pico da Pedra 

(+351) 296 498 004 sede@amigosdosacores.pt 

Associação Açoriana de Formação 
Turística e Hoteleira / Escola de 
Formação Turística e Hoteleira 

Avenida Infante D. Henrique 

Restaurante Anfitiatro, Portas 
do Mar 

9500-150 PONTA DELGADA 

/ 

Rua dos Clérigos, nº 4 – 9500-
308 Ponta Delgada 

(+351) 296206140 eral@efth.com.pt 

Destination Management 
Organization 

Rua Comendador Ernesto 
Rebelo, 14 

9900-112 HORTA 

(+351) 292 293 664 acoresturismo@azores.gov.pt 

 

6.3.2. Âmbito do Acompanhamento 

O Modelo de Acompanhamento e Avaliação atua na dinamização e implementação das Ações Programáticas, 

na aplicação das Ações Normativas, na monitorização do processo de implementação e na produção, 

divulgação e discussão de informação. 

Neste sentido, a DRTur deverá dinamizar o desenvolvimento das Ações na esfera de ação de outras entidades, 

bem como implementar as Ações Programáticas da sua responsabilidade. As medidas sob a alçada da DRTur 

são as identificadas anteriormente no respetivo Programa de Execução, devendo ser integradas no respetivo 

plano anual de atividades. As restantes medidas serão acompanhadas pela DRTur, não obstante o contributo 
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para a promoção e acompanhamento da sua implementação (para todas as Ações Programáticas).  

Salienta-se, ainda, que durante a elaboração do processo de revisão do POTRAA se procedeu à apresentação e 

discussão das Ações Programáticas que são da corresponsabilidade de outras entidades da Administração 

Regional e Local, garantindo assim, previamente, a articulação, a cooperação e o envolvimento de todas as 

entidades com a DRTur. 

No âmbito deste processo de acompanhamento e avaliação é igualmente importante envolver, numa 

perspetiva temática e numa perspetiva ao nível de ilha, os principais agentes intervenientes no sector, à 

semelhança dos convidados a participar nos Fóruns de Agentes do Sector Turístico (FAST) realizados durante o 

processo de revisão do POTRAA. A obtenção de contributos e o envolvimento destes agentes pode acontecer 

via inquérito, reuniões ou workshops presenciais, ou através do sistema de acompanhamento local proposto 

na Ação Programática AP_GT_16 – Criação de Comissões de Acompanhamento do Sector Turístico, por ilha.  

No que se refere à divulgação e à análise do progresso de implementação, a DRTur deve proceder à elaboração 

anual de relatórios de informação que permitam avaliar o grau de implementação do POTRAA. A informação a 

produzir deve ser sintética e versar a comparação dos objetivos previstos, com a monitorização dos sistemas e 

mecanismos associados à monitorização e gestão da intensidade e densidade turística, com a evolução da 

procura e oferta nas diferentes ilhas e dos mecanismos de capacitação e qualificação previstos, assim como a 

implementação do Programa de Execução.  

O processo de implementação deve ser monitorizado pela DRTur, através da aplicação e atualização dos 

indicadores de avaliação constantes no presente Programa de Monitorização, bem como dos indicadores 

específicos associados às Ações Programáticas / Programa de Execução. O modelo de indicadores constitui-se, 

assim, como, uma ferramenta fundamental no processo de Acompanhamento e Avaliação. 

No que refere ao processo de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), a Diretiva 2001/42/CE, do Parlamento e 

do Conselho, de 27 de junho, reconhece a importância de garantir a gestão e monitorização dos efeitos 

ambientais da execução de Planos e Programas. Nesta orientação, de acordo com o Decreto Legislativo 

Regional n.º 30/2010/A, de 15 de novembro, as entidades responsáveis pela elaboração de Programas devem 

avaliar e controlar os efeitos significativos no ambiente decorrentes da respetiva aplicação e execução, 

verificando a adoção das medidas previstas na declaração ambiental, sendo ainda responsáveis pela divulgação 

dos resultados deste processo de controlo. 

Neste sentido, é necessário garantir a articulação entre o sistema de indicadores proposto para a 

monitorização da implementação do POTRAA e o respeitante à fase de Seguimento e Monitorização da AAE, no 

sentido de otimizar o processo de monitorização e potenciar sinergias entre estes dois processos. 
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6.3.3. Prazos  

Face às especificidades atuais da evolução e necessidades de gestão do sector turístico e das diversas 

dimensões (social, económica, ambiental, segurança, capacitação, qualificação, ritmos e evolução da procura e 

oferta, sazonalidade, transportes, etc.) do atual momento da RAA, considera-se fundamental a publicação de 

um relatório de avaliação do desempenho com periodicidade anual, divulgando assim a informação referente à 

evolução da aplicação do POTRAA e aos resultados atingidos. 

Considera-se que a periodicidade proposta para a avaliação de desempenho possibilita inserir correções ao 

processo de execução do POTRAA em curso, e a gestão pro-ativa, e desta forma adequa-se aos 

condicionalismos temporais e aos objetivos específicos deste processo. Perspetiva-se que este calendário e 

esta metodologia de avaliação permitirá efetuar eventuais retificações ou aperfeiçoamentos aos objetivos, 

normativo e ações programáticas.  

Considerando os horizontes temporais definidos, bem como os ritmos de evolução da procura e oferta, e o 

cronograma de implementação das Ações Programáticas, sugere-se que se realize um exercício de 

monitorização mais aprofundada caso se verifiquem alterações nos ritmos e padrões de evolução do sector 

mais significativos, designadamente no horizonte definido ao fim de 4 anos após a publicação do POTRAA (ou 

mais cedo caso a situação de referência e contexto assim o determinarem). 

 

6.3.3. Produtos 

O presente capítulo apresenta uma proposta para os produtos decorrentes do processo de acompanhamento, 

sendo que estes deverão ser verificados e ajustados caso necessário à data da sua execução. 

Para além do Relatório de Acompanhamento e Avaliação do POTRAA, propõe-se a elaboração de um Relatório 

de Divulgação, com o objetivo de apresentar de forma eminentemente não técnica os aspetos mais 

importantes do relatório de acompanhamento. Para além destes dois relatórios, deverá ser promovida a 

divulgação da informação online, de forma a promover um maior envolvimento e participação da sociedade 

civil e dos principais intervenientes privados do sector na implementação do Programa, através da 

apresentação de novos conteúdos e funcionalidades.  

Em conjunto, os três produtos constituem os produtos resultantes do processo de acompanhamento e 

avaliação. 

6.3.3.1. Relatório de Acompanhamento e Avaliação 

Este produto enquadra a totalidade da componente técnica do trabalho proposto e permitirá dotar a DRTur 

com um documento interno de avaliação do estado de execução e eficácia do POTRAA. 

Propõe-se a seguinte estrutura e conteúdos para o Relatório de Acompanhamento e Avaliação:  
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• Introdução: Este capítulo pretende enquadrar o documento e introduzir a temática objeto de análise. 

Serão mencionados os pressupostos da avaliação efetuada, nomeadamente tendo em consideração os aspetos 

legais associados ao POTRAA, os objetivos do sistema de acompanhamento e de avaliação, bem como o âmbito 

espacial, funcional e temporal a considerar no Relatório. 

• Metodologia: A elaboração do Relatório de Acompanhamento e Avaliação requer uma metodologia 

coerente com a adotada para a elaboração do próprio Programa, de forma a assegurar que a informação 

recolhida e tratada seja passível de ser comparada; Neste capítulo será apresentada sucintamente a 

metodologia utilizada na elaboração do relatório. 

• Caracterização da situação de referência: A caracterização da situação de referência terá por 

objetivo avaliar a evolução dos diferentes indicadores, desde a fase de elaboração de revisão do POTRAA. 

Nesse sentido, a metodologia utilizada para a caracterização será baseada no sistema de indicadores 

apresentado no capítulo 6.2; 

• Análise do cumprimento dos objetivos propostos: A análise do cumprimento dos objetivos será 

efetuada com base na Avaliação do cumprimento com base na implementação/execução das Ações 

Programáticas,  

• Avaliação da evolução dos indicadores (%) associados às Ações Programáticas e avaliação do grau de 

cumprimento e contributo para os respetivos Objetivos. A análise será complementada com uma reflexão 

crítica aos resultados obtidos, de forma a evidenciar os aspetos mais relevantes. 

• Análise da implementação das Ações Programáticas propostas e da eficácia das Ações Normativas: 

Conforme referido, o levantamento de informação tem por objetivo, para além de caracterizar a evolução da 

situação de referência, analisar o estado de implementação Ações Programáticas previstas no POTRAA e os 

respetivos resultados. Uma vez identificado o ponto de situação da implementação, a informação deve ser 

apresentada numa matriz síntese que deverá conter indicação do prazo de início da implementação, do 

orçamento executado e respetivas observações para cada projeto, assim como um campo qualitativo, 

traduzido por um código de cores, para sintetizar a situação em termos de desvio ao programado. 

Naturalmente que o grau de informação disponível para as medidas da responsabilidade da DSRHOT – SRAA 

deverá ser superior ao dos restantes, pelo que poderá verificar-se a necessidade de simplificar a tabela para 

essas medidas.  

De forma a avaliar mais eficientemente os resultados da implementação das Ações Programáticas será ainda 

desenvolvida uma matriz de cruzamento “Ações - Objetivos”, indicando de que modo as primeiras 

contribuíram para a evolução do cumprimento dos segundos. 

Deverá igualmente desenvolver-se uma análise crítica ao grau de eficácia da implementação do normativo do 

POTRAA e à sua adequabilidade. 
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• Conclusões e recomendações: O capítulo de recomendações terá como intuito fornecer à DRTur os 

elementos necessários para corrigir, onde tal se revele necessário, os aspetos menos satisfatórios da 

implementação do POTRAA, ou otimizar ou ajustar outros. Neste contexto, será atribuída particular 

importância à implementação das Ações Programáticas e à monitorização dos indicadores associados aos 

mecanismos de flexibilidade e sustentabilidade – Intensidades e densidades turísticas, taxas de ocupação, à 

gestão dos recursos turísticos (com a monitorização do atual estado dos constrangimentos identificados e de 

potenciais constrangimentos) e ao nível da qualificação da oferta e dos serviços associados, sugerindo-se 

possíveis ações que permitam contribuir para a sua implementação e consequente cumprimento / contributo 

para os objetivos que estas adereçam; 

As conclusões do relatório constituirão uma pequena síntese dos principais aspetos identificados ao longo dos 

vários capítulos do mesmo. O seu intuito é identificar, de forma clara, os fatores determinantes para o sucesso 

do Programa, bem como avaliar a forma como a respetiva implementação é assegurada. Para sistematizar esta 

abordagem, deve realizar-se uma análise SWOT ao POTRAA, com a identificação dos Pontos fortes, dos Pontos 

fracos, das Oportunidades e das Fraquezas.  

 

6.3.3.2. Relatório de Divulgação 

Esta componente do modelo de Acompanhamento e Avaliação tem como objetivo promover o acesso à 

informação e a participação do público e dos principais agentes do sector turísticos, dando seguimento às 

iniciativas desenvolvidas durante o processo de revisão do POTRAA. 

Neste contexto, preconiza-se a elaboração de um sumário executivo que incida sobre a síntese de diagnóstico e 

apresente de forma mais detalhada algumas das Ações Programáticas entretanto implementadas, ou em fase 

de implementação. Este documento poderá ser editado como parte integrante do Relatório de 

Acompanhamento e Avaliação (assumindo a disponibilização pública deste) ou como caderno autónomo (sob a 

forma de folheto ou brochura). 

Juntamente com este documento será também preparada uma apresentação resumo para utilização pela 

DRTur nas ações de divulgação que esta entidade entenda efetuar. Essa apresentação poderá ser exibida nos 

vários encontros técnicos e/ou seminários da temática, e pretende constituir uma mais-valia na divulgação 

deste instrumento de programação. 

6.3.3.3. Divulgação de Informação Online 

A componente relacionada com a divulgação de informação online poderá contemplar os seguintes conteúdos: 

• Disponibilização do POTRAA; 

• Disponibilização do Relatório de Acompanhamento e Avaliação do POTRAA; 
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• Desenvolvimento de uma secção de notícias, onde serão apresentadas as informações mais relevantes 

sobre o tema, a nível regional, nacional e internacional. 

Esta divulgação online poderá estar também associada a outros site ou plataformas atualmente já existente no 

sector do turismo, como do Observatório do Turismo, e no Portal do Ordenamento do Território dos Açores. 
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Anexo I – Cartas de Recursos Turísticos (formato A2) 
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Anexo II – Referenciais Estratégicos - Objetivos 

Quadro II.1 | Quadro de Referência Estratégico do POTRAA 

Referencial Estratégico Objetivos 

Documentos de Referência Internacionais 

Agenda Territorial 2020 
(AT2020) 

O objetivo da Agenda Territorial 2020 é fornecer orientações estratégicas para o desenvolvimento 
territorial, promoção e integração da dimensão territorial nas diferentes políticas em todos os níveis de 
governação e para assegurar a implementação da Estratégia Europa 2020 de acordo com princípios de 
coesão territorial. A Agenda estabelece as seguintes prioridades de desenvolvimento territorial da UE: 

 Promover um desenvolvimento territorial policêntrico e equilibrado; 

 Estimular o desenvolvimento integrado nas cidades no meio rural e em áreas específicas; 

 Assegurar a competitividade global das regiões baseada em economias locais fortes; 

 Melhorar a conectividade territorial para os indivíduos comunidades e empresas; 

 Gerir e interligar os valores ecológicos paisagísticos e culturais das regiões. 

Estratégia Europeia para as 
Regiões Ultraperiféricas 
(RUP) 
Artigos 349.º e 355.º do 
Tratado sobre o 
Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) 

Alterações climáticas: 
1. Lançar um estudo de impacto económico da adaptação às alterações climáticas nas zonas costeiras.  
2. Incentivar a implementação de uma política de gestão integrada dos riscos costeiros e de um dispositivo 
de vigilância e de alerta no contexto da segurança e da proteção civil. 
3. Elaborar um esquema voluntário de conservação da natureza, com base na experiência da iniciativa 
Natura 2000. 
4. Desenvolver e aplicar medidas que se destinem a lutar contra as espécies invasoras. 
5. Reconhecer a vulnerabilidade das regiões ultraperiféricas no contexto do Livro Branco sobre a adaptação 
aos efeitos das alterações climáticas. 
Agricultura 
1. Continuar a incentivar a utilização de todas as possibilidades oferecidas pelo regime POSEI para tudo o 
que se refere à estruturação e à repartição da verba orçamental atribuída a cada RUP, ao número de 
produções a apoiar, bem como à vigilância de problemas ambientais ligados a poluições específicas. 

2. Incentivar a utilização dos vários auxílios à instalação e ao investimento dos jovens agricultores, que 
podem ser modulados dentro do programa de desenvolvimento rural em questão, a fim de ter em conta as 
exigências regionais específicas. 

3. Aproveitar todas as oportunidades oferecidas pelos programas comunitários de promoção de 
produtos17 e incluir mais produtos, o que contribuirá sem dúvida para aumentar novas oportunidades 
comerciais e para estabelecer fileiras agrícolas e agroalimentares eficientes. 

Política marítima 

1. Adaptar melhor a Política Marítima Integrada europeia e as várias ações sectoriais previstas no seu plano 
de ação às especificidades das RUP. 

2. Aprofundar o conhecimento dos assuntos marítimos, do meio marinho e do valor dos serviços prestados 
pelos ecossistemas marinhos nas RUP através de uma análise específica no âmbito do projeto sobre os 
dados socioeconómicos marítimos efetuado pelo EUROSTAT, bem como pela Rede Europeia de Observação 
e de Dados sobre o Meio Marinho (EMODNET). A informação obtida permitirá realizar uma análise 
compreensiva das RUP no «Atlas do Mar» que será publicado em 2009 pela Comissão. 

3. Criar redes dedicadas à investigação e valorizar o papel das RUP enquanto observatórios privilegiados do 
meio marinho para a Europa no âmbito da nova Estratégia para a Investigação Marinha18. Prestar, no 
âmbito do 7.º PQIDT, um apoio à investigação sobre o conhecimento, a preservação e a gestão dos 
ecossistemas marinhos. 

4. Incentivar as RUP a desempenharem um papel estratégico em matéria de governação e vigilância 
marítima nas suas regiões respetivas, nomeadamente através do desenvolvimento da sua própria política 
marinha regional integrada e dos seus planos espaciais marítimos, também através de ações de cooperação 
com os países terceiros realizadas no âmbito dos programas comunitários de cooperação territorial ou do 
plano regional de vigilância das atividades de pesca no Sudoeste do Oceano Índico. 

5. Incentivar as ligações marítimas entre as RUP e os Estados terceiros vizinhos, com vista a reforçar os 
intercâmbios económicos e culturais, alterando, o mais tardar, aquando da sua próxima revisão, as atuais 
orientações comunitárias sobre os auxílios estatais ao transporte marítimo, a fim de autorizar auxílios ao 
arranque de tais ligações. As RUP podem alternativamente recorrer, para tais ligações, a contratos de 
serviço público que cumpram os critérios da jurisprudência «Altmark»19. 

Reforço da parceria 

1. Aquando da adoção de novas legislações comunitárias, reforçar a análise das suas consequências sobre 
as RUP a fim de assegurar a sua coerência. Neste quadro, os trabalhos do Grupo Interserviços RUP da 
Comissão poderiam, consoante as necessidades, ser acompanhados por grupos de trabalho ad hoc sobre 
problemáticas específicas. 
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Referencial Estratégico Objetivos 

2. Lançar um estudo socioeconómico sobre os fatores de crescimento nas RUP, que colocará a tónica nos 
sectores promissores, como os identificados na presente comunicação, identificará também as principais 
limitações ao seu desenvolvimento e abrirá pistas para soluções. 

3. Inscrever a reflexão sobre a evolução da estratégia para as RUP e suscitar a plena contribuição das 
mesmas para os processos e ações atualmente em curso, tais como o Livro Verde sobre a coesão territorial, 
o futuro da política de coesão pós-2013, a reforma do orçamento da União, a integração regional para o 
desenvolvimento dos países ACP, o Livro Verde sobre o futuro das relações entre a UE e os PTU ou ainda a 
evolução da política marítima europeia. 

4. No âmbito dos APE, as RUP são chamadas a participar construtivamente no processo de implementação 
e de finalização desses acordos. As RUP devem aproveitar as oportunidades oferecidas pelo reforço da 
cooperação regional para o comércio dos bens e serviços, mas também noutros domínios como os serviços, 
a propriedade intelectual e os contratos públicos. É sobretudo nestes domínios onde as RUP têm vantagens 
comparativas, que poderá ser desenvolvida uma real complementaridade entre as economias destas 
regiões e as dos países ACP. Neste contexto, é importante apoiar as ações que visam o reforço da 
capacidade das RUP de seguirem simultaneamente os fluxos comerciais que lhes dizem respeito e a política 
comercial da UE. 

5. Organizar, juntamente com as RUP, sessões de informação destinadas a explicar melhor os instrumentos 
e políticas comunitários (7.º PQIDT, divulgação das possibilidades de cooperação desenvolvidas pelo FED e 
o FEDER, etc.). 

6. Organizar, juntamente com os Estados-Membros e as RUP, um Fórum da ultraperiferia europeia que se 
realizará de dois em dois anos (conexão em rede das melhores práticas, recompensas para as iniciativas 
que tenham desenvolvido sectores promissores, campanhas de sensibilização específicas sobre os desafios 
das RUP, etc.). 

Estratégia de Biodiversidade 
para 2020 (EBUE 2020) 
COM(2011) 244 final – Não 
publicada no Jornal Oficial 

Objetivo central para 2020 

Travar a perda de biodiversidade e a degradação dos serviços ecossistémicos na UE até 2020 e, na medida 
em que tal for viável, recuperar essa biodiversidade e esses serviços, intensificando simultaneamente o 
contributo da UE para evitar a perda de biodiversidade ao nível mundial. 

Meta 1: conservar e recuperar a natureza 

Travar a deterioração do estado de todas as espécies e habitats abrangidos pela legislação da UE em 
matéria de natureza e obter uma melhoria sensível e mensurável do seu estado, de modo a que, até 2020, 
em relação às atuais avaliações: i) mais 100% de avaliações de habitats e 50% de avaliações de espécies ao 
abrigo da Diretiva Habitats mostrem uma melhoria do estado de conservação; e ii) mais 50% de avaliações 
de espécies ao abrigo da Diretiva Aves mostrem um estado seguro ou melhorado.  

Meta 2: manter e valorizar os ecossistemas e seus serviços 

Até 2020, os ecossistemas e seus serviços serão mantidos e valorizados mediante a criação de 
infraestruturas verdes e da recuperação de, pelo menos, 15% dos ecossistemas degradados.  

Meta 3: garantir a sustentabilidade da agricultura e da silvicultura 

A) Agricultura: Até 2020, maximizar as áreas agrícolas com prados, terras aráveis e culturas permanentes 
abrangidas pelas medidas relativas à biodiversidade no âmbito da PAC, a fim de garantir a conservação da 
biodiversidade e obter uma melhoria mensurável no estado de conservação das espécies e habitats que 
dependem da agricultura, ou são por esta afetados, e na prestação de serviços ecossistémicos em 
comparação com o nível de referência da UE de 2010, contribuindo assim para o reforço de uma gestão 
sustentável. 

B) Florestas: Até 2020, garantir que estejam operacionais Planos de Gestão Florestal ou instrumentos 
equivalentes, em consonância com a gestão sustentável das florestas (GSF)21, aplicáveis a todas as 
florestas que sejam propriedade pública e a explorações florestais superiores a uma determinada área(**) 
(a definir pelos Estados-Membros ou regiões e comunicadas nos seus Programas de Desenvolvimento 
Rural) que beneficiem de financiamento no âmbito da Política de Desenvolvimento Rural da UE, a fim de 
obter uma melhoria mensurável no estado de conservação das espécies e habitats que dependem da 
silvicultura, ou são por esta afetados, e na prestação de serviços ecossistémicos conexos, em comparação 
com o nível de referência da UE de 2010. 

Meta 4: garantir uma utilização sustentável dos recursos haliêuticos 

Pescas: Atingir níveis de rendimento máximo sustentável (MSY)22 até 2015. Atingir uma idade e 
distribuição da população indicativa de um bom estado das unidades populacionais através da gestão das 
pescarias sem qualquer impacto adverso significativo noutras populações, espécies e ecossistemas, em 
apoio à concretização do objetivo de um bom estado ecológico até 2020, conforme estabelecido na 
Diretiva-Quadro Estratégia Marinha. 

Meta 5: combater as espécies exóticas invasoras 

Até 2020, as espécies exóticas invasoras e as suas vias de introdução serão identificadas e classificadas por 
ordem de prioridade, as espécies prioritárias serão controladas ou erradicadas e as vias de introdução 
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geridas de forma a impedir a introdução e o estabelecimento de novas dessas espécies. Meta 6: enfrentar 
a crise de biodiversidade global 

Até 2020, a UE deve ter intensificado a sua contribuição no sentido de evitar a perda de biodiversidade 
global. 

Estratégia Europeia para a 
Utilização Sustentável dos 
Recursos Naturais (ETUSRN) 

COM(2005) 670 

Ações para: 

 Melhorar a nossa compreensão e conhecimentos sobre a utilização dos recursos na Europa e o seu 
significado e impacte ambiental negativos na EU e a nível global; 

 Desenvolver ferramentas de acompanhamento e comunicação dos progressos realizados na EU, nos 
Estados-Membros e nos sectores económicos; 

 Promover a aplicação de processos e abordagens estratégicas, tanto em sectores económicos como 
nos Estados-Membros, e incentiva-los a desenvolver planos e programas conexos, e 

 Sensibilizar as partes interessadas e os cidadãos para o significativo impacte ambiental negativo da 
utilização dos recursos. 

Iniciativas de base para os próximos 25 anos: 

 Constituição da base de conhecimentos – um Centro de Dados para os responsáveis políticos 
destinado a aumentar e melhorar a base de conhecimentos sobre a utilização de recursos e seus 
impactes ambientais; 

 Aferição dos progressos – desenvolvimento de indicadores; 

 A dimensão interna – os Estados-Membros e o Fórum de Alto Nível; 

 A dimensão global – um painel internacional sobre a utilização sustentável. 

Estratégia Temática sobre 
Ambiente Urbano (ETAU) 

A ETAU faz parte do Sexto Programa de Ação em matéria de Ambiente "Ambiente 2010: o nosso futuro, a 
nossa escolha" e é uma das sete estratégias temáticas do programa criado com vista a permitir uma 
abordagem holística de questões-chave ambientais, que se caracterizam pela sua complexidade, 
diversidade das partes envolvidas e necessidade de soluções inovadoras e múltiplas. Conforme 
estabelecido no 6º Programa de Ação em matéria de Ambiente, a Estratégia Temática sobre Ambiente 
Urbano tem como objetivo a promoção de uma abordagem horizontal integrada de todas as políticas 
comunitárias e que melhore a qualidade do ambiente urbano, tendo em conta os progressos realizados na 
implementação do quadro de cooperação existente, revendo-o consoante as necessidades, e que abranja: 

 A promoção da Agenda Local 21; 

 A atenuação do nexo entre o crescimento económico e a procura de transportes de passageiros; 

 A necessidade de aumentar a quota-parte dos transportes públicos, dos modos de transporte 
ferroviário, de navegação interior, bem como da bicicleta e da locomoção pedestre; 

 A necessidade de fazer face ao aumento dos volumes de tráfego e de lograr uma significativa 
dissociação entre o aumento dos transportes e o aumento do PIB; 

 A necessidade de promover a utilização de veículos com emissões reduzidas nos transportes públicos; 

 A tomada em consideração de indicadores ambientais urbanos. 

De forma a cumprir os objetivos acima referidos, a Estratégia Temática sobre Ambiente Urbano centra-se 
em quatro temas prioritários: gestão urbana sustentável, transportes urbanos sustentáveis, construção 
sustentável e a conceção urbana sustentável (padrão e tipo de utilização dos solos numa zona urbana). 

Estratégia Temática de 
Proteção do Solo (ETPS) 

COM(2005) 670 

O objetivo da estratégia é: 

 Descrever as múltiplas funções dos solos; 

 Identificar as suas características relevantes para o desenvolvimento de políticas; 

 Identificar as principais ameaças que pesam sobre o solo; 

 Apresentar uma descrição geral das políticas comunitárias pertinentes; 

 Expor a atual situação em matéria de monitorização e de informação sobre o solo e identificar 
as lacunas a preencher para se criar a base de uma política de proteção do solo; 

 Definir a base política e descrever os passos a dar para a apresentação em 2004 de uma 
estratégia temática sobre a proteção do solo. 

Para além disso, a estratégia deverá ser baseada:  

 Em iniciativas atuais no âmbito das políticas de ambiente, 

 Na integração da proteção do solo noutras políticas, 

 Na monitorização do solo, e 

 No desenvolvimento futuro de novas ações baseadas nos resultados da monitorização. 

Convenção Europeia da 
Paisagem (CEP) 

Decreto n.º 4/2005, de 14 de 

Ações para: 

 Melhorar a nossa compreensão e conhecimentos sobre a utilização dos recursos na Europa e o seu 
significado e impacte ambiental negativos na EU e a nível global; 

 Desenvolver ferramentas de acompanhamento e comunicação dos progressos realizados na EU, nos 
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Estados-Membros e nos sectores económicos; 

 Promover a aplicação de processos e abordagens estratégicas, tanto em sectores económicos como nos 
Estados-Membros, e incentiva-los a desenvolver planos e programas conexos, e 

 Sensibilizar as partes interessadas e os cidadãos para o significativo impacte ambiental negativo da 
utilização dos recursos. 

Iniciativas de base para os próximos 25 anos: 

 Constituição da base de conhecimentos – um Centro de Dados para os responsáveis políticos destinado 
a aumentar e melhorar a base de conhecimentos sobre a utilização de recursos e seus impactes 
ambientais; 

 Aferição dos progressos – desenvolvimento de indicadores; 

 A dimensão interna – os Estados-Membros e o Fórum de Alto Nível; 

 A dimensão global – um painel internacional sobre a utilização sustentável. 

Diretiva-Quadro Estratégia 

Marinha (DQEM) 

Diretiva 2008/56/CE do 

Parlamento Europeu e do 

Conselho de 17 de Junho de 

2008 

 Proteger e preservar o meio marinho, impedir a sua deterioração ou, quando exequível, restaurar os 
ecossistemas marinhos nas áreas afetadas; 

 Prevenir e reduzir as entradas no meio marinho, a fim de eliminar progressivamente a poluição, tal 
como definida no ponto 8 do artigo 3.o, por forma a assegurar que não haja impactos ou riscos 
significativos para a biodiversidade marinha, para os ecossistemas marinhos, para a saúde humana e 
para as utilizações legítimas do mar. 

Convenção sobre a 

Conservação de Espécies 

Migradoras da Fauna 

Selvagem - Convenção de 

Bona 

A Convenção de Bona tem como objetivo a conservação das espécies migradoras em toda a sua área de 
distribuição, bem como dos respetivos habitats. Para tal, as partes poderão:  

 1. Adotar medidas restritivas de proteção das espécies migradoras consideradas em perigo de extinção 
(espécies listadas no Anexo I); 
 2. Elaborar Acordos para a conservação e gestão de espécies migradoras com um estatuto de 
conservação desfavorável ou que beneficiariam consideravelmente com o estabelecimento de 
protocolos de cooperação internacional (espécies listadas no Anexo II); e 
 3. Desenvolver projetos conjuntos de investigação e monitorização. 

Convenção sobre a Vida 

Selvagem e os Habitats 

Naturais na Europa – 

Convenção de Berna 

A Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa (Convention on the Conservation of 
European Wildlife and Natural Habitat) foi assinada em Berna, a 19 de setembro de 1979, durante a 3ª 
Conferência Europeia de Ministros do Ambiente, por um grupo de 9 países mais a então Comunidade 
Económica Europeia (na qual Portugal se incluía). Atualmente, perto de 40 países são Partes Contratantes 
da Convenção de Berna.  
Em Portugal, o texto da Convenção foi publicado pelo Decreto nº 95/81, de 23 de julho. A sua 
regulamentação decorre da aplicação do Decreto-Lei nº 316/89, 22 de setembro. 
Esta Convenção tem um âmbito pan-europeu, estendendo-se a sua influência também ao norte de África 
para o cumprimento dos objetivos da conservação das espécies migradoras, listadas nos seus anexos, que 
nesse território passam uma parte do ano. 
Os objetivos da Convenção são conservar a flora e a fauna selvagens e os seus habitats naturais, em 
particular as espécies e os habitats cuja conservação exija a cooperação de diversos estados, e promover 
essa cooperação; é atribuído um ênfase particular às espécies em perigo ou vulneráveis, incluindo as 
espécies migratórias. 

Convenção para a Proteção do 

Meio Marinho do Atlântico 

Nordeste (Convenção OSPAR) 

A Convenção OSPAR é uma convenção marinha regional que tem como objetivo proteger o Meio Marinho 
do Atlântico Nordeste. É um mecanismo legal, através do qual, as partes contratantes que constituem a 
Comissão OSPAR cooperam para proteger o ambiente marinho do Atlântico Nordeste, e 
consequentemente contribuírem para o objetivo da DQEM de, até 2020, ser atingido um bom estado 
ambiental nas águas marinhas. 
Portugal ratificou a Convenção OSPAR através do Decreto-Lei nº 59/97 de 31 de Outubro. 
 
As Partes Contratantes, em conformidade com as disposições da Convenção, comprometem-se a tomar 
todas as medidas possíveis para prevenir e eliminar a poluição e tomar as medidas necessárias para 
proteger a zona marítima contra os efeitos adversos das atividades humanas, de modo a salvaguardar a 
saúde humana e a preservação ecossistemas marinhos e, quando possível, recuperar as zonas marinhas 
que foram danificados. Para o efeito, as Partes Contratantes deverão, individualmente e em conjunto, 
adotar programas e medidas e harmonizar as suas políticas e estratégias. 
 
Segundo o relatório OSPAR (The North-East Atlantic Environment Strategy), a Comissão OSPAR deverá ser a 
plataforma principal na implementação da DQEM, no Atlântico Nordeste (NE). 
O objetivo da OSPAR para o lixo marinho, como previsto na Estratégia para a proteção do Meio Marinho do 
Atlântico Nordeste para os anos de 2010-2020, é: 
- Reduzir substancialmente o lixo marinho na zona marítima OSPAR para níveis em que as propriedades e 
quantidades não afetam negativamente o meio marinho ". 
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O objetivo da OSPAR também está em linha com a definição do Descritor 10 da DQEM, onde o bom estado 
ambiental pode ser visto quando "as propriedades e quantidade de lixo marinho não prejudicam o meio 
costeiro e marinho”. 

Comunicação da Comissão: 

Crescimento azul: 

oportunidades para um 

crescimento marinho e 

marítimo sustentável (CC 

Crescimento Azul) 

A estratégia «Crescimento azul» tem por objetivo apoiar a longo prazo o crescimento sustentável no 
conjunto dos setores marinho e marítimo, reconhecendo a importância dos mares e oceanos enquanto 
motores da economia europeia com grande potencial para a inovação e o crescimento. O «crescimento 
azul» é o contributo da política marítima integrada para a realização dos objetivos da estratégia Europa 
2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. 
A estratégia tem três vertentes: 
1. Medidas específicas em matéria de política marítima integrada 
    a. conhecimento do meio marinho para melhorar o acesso à informação sobre o mar 
    b. ordenamento do espaço marítimo a fim de garantir uma gestão eficaz e sustentável das atividades no 
mar 
    c. vigilância marítima integrada para dar aos responsáveis uma melhor imagem do que se passa no mar 
 
2. Abordagens específicas por bacia marítima, a fim de assegurar a combinação de medidas mais adequada 
para promover um crescimento sustentável que tenha em conta os fatores climáticos, oceanográficos, 
económicos, culturais e sociais locais. 
3. Abordagens específicas por atividade 

a. aquicultura (sítio Web «Pescas») 
b. turismo costeiro 
c. biotecnologia marinha 
d. energia dos oceanos 
e. exploração mineira dos fundos marinhos 

Convenção da Diversidade 

Biológica 

A conservação da diversidade biológica e a utilização sustentável dos seus componentes não é um tema 
novo nas agendas diplomáticas. Esta relação foi realçada pela primeira vez em junho de 1972, durante a 
Conferência das Nações Unidas sobre  Ambiente Humano, em Estocolmo, e a primeira sessão do Conselho 
Governamental para o novo Programa das Nações Unidas para o Ambiente (1973) identificou a 
"conservação da natureza, da vida selvagem e dos recursos genéticos" como uma área prioritária. O 
aumento da preocupação da comunidade internacional em relação à perda crescente e sem precedentes 
da diversidade biológica levou à criação de um instrumento vinculativo legal, com o objetivo de inverter 
esta situação alarmante. As negociações foram fortemente influenciadas pelo crescente reconhecimento, 
por parte de todos os países, da necessidade de uma partilha justa e equitativa dos benefícios provenientes 
da utilização dos recursos genéticos. De todo este processo resultou a Convenção sobre a Diversidade 
Biológica (CDB). 
A Convenção sobre a Diversidade Biológica tem como objetivos: "a conservação da diversidade biológica, a 
utilização sustentável dos seus componentes e a partilha justa e equitativa dos benefícios provenientes da 
utilização dos recursos genéticos". 
Esta convenção é o primeiro acordo que engloba todos os aspetos da diversidade biológica: genomas e 
genes; espécies e comunidades; habitats e ecossistemas. 

Documentos de Referência Nacionais 

Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ENDS) 

Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 109/2007, de 20 
de agosto 

A ENDS apresenta como desígnio “retomar uma trajetória de crescimento sustentado que torne Portugal, 
no horizonte de 2015, num dos países mais competitivos e atrativos da União Europeia, num quadro de 
elevado nível de desenvolvimento económico, social e ambiental e de responsabilidade social”, incluindo 
sete objetivos estratégicos: 

 Preparar Portugal para a "Sociedade do Conhecimento"; 

 Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global e Eficiência Energética; 

 Melhor Ambiente e Valorização do Património Natural; 

 Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social; 

 Melhor conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do Território; 

 Um Papel Ativo de Portugal na Construção Europeia e na Cooperação Internacional; 

 Uma Administração Pública mais Eficiente e Modernizada. 
Cada objetivo inclui um conjunto de prioridades estratégicas, vetores estratégicos e metas associadas. 

Estratégia Nacional de 
Adaptação às Alterações 
Climáticas 2020 (ENAAC 2020) 

A ENAAC 2020 estabelece os objetivos, as atividades e o modelo de organização e funcionamento da 
Estratégia até 2020, tendo em vista um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas, através da 
contínua implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico-científico e em boas práticas. 
Para este efeito, propõe-se melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas, promover a 
integração da adaptação às alterações climáticas nas diversas políticas públicas e instrumentos de 
operacionalização, colocando um maior ênfase na implementação de medidas de adaptação. 
A ENAAC tem como visão para 2020: Um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas, através da 
contínua implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico-científico e em boas práticas. 
Por forma a alcançar a sua visão para Portugal, a ENAAC 2020 assume três objetivos: 
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I. Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas; 
II. Implementar medidas de adaptação; 
III. Promover a integração da adaptação em políticas sectoriais. 

Estratégia Nacional de 
Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade 2030 (ENCNB 
2030) 

Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 55/2018, de 7 
maio 

A ENCNB 2030 constitui um documento de referência das políticas de ambiente para reduzir a perda de 
biodiversidade, tendo subjacente os compromissos internacionais e nacionais assumidos no âmbito da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, do Plano Estratégico da Convenção sobre a Diversidade 
Biológica e da Estratégia da União Europeia para a Biodiversidade. 
O contexto em que a ENCNB 2030 é desenvolvida é marcado por três apostas que moldam a política de 
ambiente: 
a) A descarbonização da economia, tendo em vista a convergência com o propósito de combate às 
alterações climáticas e redução do seu efeito a nível global; 
b) A economia circular, promovendo a maior eficiência dos processos produtivos e de consumo, reduzindo 
a utilização de recursos naturais e o seu desperdício nos processos de consumo; 
c) A valorização do território, adotando modelos de desenvolvimento que se diferenciem pela combinação 
de características singulares que o país apresenta e que são a sua marca única e intransponível. 
 
A ENCNB apresenta três objetivos principais: 

 Conservar a Natureza e a diversidade biológica, incluindo os elementos notáveis da geologia, 
geomorfologia e paleontologia;  

 Promover a utilização sustentável dos recursos biológicos;  

 Contribuir para a prossecução dos objetivos visados pelos processos de cooperação internacional na 
área da conservação da Natureza em que Portugal está envolvido, designadamente a conservação da 
biodiversidade, a utilização sustentável dos seus componentes e a partilha justa e equitativa dos 
benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos. 

Estratégia Nacional para a 

Energia (ENE) 

Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 169/2005, 24 de 

outubro 

1. Garantia de Segurança de Abastecimento – Redução da dependência externa através do aumento da 
produção endógena e da redução do consumo. 
2. Adequação ambiental do processo energético – Redução da emissão de gases com efeito de estufa. 
3. Estimulo à concorrência, competitividade e eficiência das empresas – Desenvolvimento de uma indústria 
fornecedora de equipamento e serviços; incentivo à inovação e menores custos produtivos para a empresa. 

Estratégia Nacional de Gestão 
Integrada das Zonas Costeiras 
(ENGIZC) 
Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 82/2009, de 8 de 
setembro 

A ENGIZC tem como visão uma zona costeira harmoniosamente desenvolvida e sustentável, baseada numa 
abordagem sistémica e de valorização dos seus recursos e valores identitários, suportada no conhecimento 
e gerida segundo um modelo que articula instituições, políticas e instrumentos e assegura a participação 
dos diferentes atores intervenientes. 

A ENGIZC tem os seguintes objetivos temáticos: 

 Conservar e valorizar os recursos e o património natural, cultural e paisagístico; 

 Antecipar, prevenir e gerir situações de risco e de impactes de natureza ambiental, social e económica; 

 Promover o desenvolvimento sustentável de atividades geradoras de riqueza e que contribuam para a 
valorização de recursos específicos da zona costeira; 

 Aprofundar o conhecimento científico sobre os sistemas, os ecossistemas e as paisagens costeiros. 

Plano Nacional de Ação para a 
Eficiência Energética: 2013-
2016 (PNAEE 2016) 

A definição de uma nova Estratégia para a Eficiência Energética tem por objetivo tornar a eficiência 
energética numa prioridade da política energética, tendo em conta, por um lado, que, até à data, Portugal 
não possui recursos fósseis endógenos, nem volume suficiente de compras de energia primária para 
influenciar preços de mercado (price taker) e, por outro, que os incrementos na eficiência energética 
promovem a proteção ambiental e a segurança energética com uma relação custo -benefício favorável. 
 
A estimativa da poupança induzida pelo PNAEE até 2016 é de 1501 ktep (em energia final), correspondente 
a uma redução do consumo energético de aproximadamente 8,2% relativamente à média do consumo 
verificada no período entre 2001 e 2005, o que se aproxima da meta indicativa definida pela União 
Europeia de 9% de poupança de energia até 2016. 
 
O estabelecimento do horizonte temporal de 2020 para efeitos de acompanhamento e monitorização do 
impacto estimado no consumo de energia primária permite perspetivar antecipadamente o cumprimento 
das novas metas assumidas pela UE, de redução de 20% dos consumos de energia primária até 2020, bem 
como o objetivo geral assumido pelo Governo de redução no consumo de energia primária de 25% e o 
objetivo específico para a Administração Pública de redução de 30%. 
 
Neste contexto, o PNAEE abrange seis áreas específicas, nomeadamente, Transportes, Residencial e 
Serviços, Indústria, Estado, Comportamentos e Agricultura, contemplando diversas medidas de promoção 
da eficiência energética para atingir as metas propostas para 2016 e 2020. O PNAEE 2016 passou a 
abranger seis áreas específicas (incluindo as áreas integradas no PNAEE 2008): Transportes, Residencial e 



  

 
 329 

POTRAA . RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública 

Referencial Estratégico Objetivos 

Serviços, Indústria, Estado, Comportamentos e Agricultura. Estas áreas incluem um total de 10 (dez) 
programas que integram um leque de medidas de melhoria da eficiência energética orientadas para a 
procura energética e que, de uma forma quantificável e monitorizável, visam alcançar os objetivos 
propostos 

Programa Nacional de Política 
de Ordenamento do Território 
(PNPOT) (alteração – aguarda 
aprovação) 

A proposta de alteração do PNPOT APRESENTA Desafios Territoriais, subdivididos em 15 opções 
estratégicas de base territorial: 
• D1 Gerir os recursos naturais de forma sustentável 
1.1. Valorizar o capital natural 
1.2. Promover a eficiência do metabolismo regional e urbano 
1.3. Aumentar a resiliência socioecológica 
• D2 Promover um sistema urbano policêntrico 
2.1. Afirmar as metrópoles e as principais cidades como motores de internacionalização e de 
competitividade externa 
2.2. Reforçar a cooperação interurbana e rural-urbana como fator de coesão interna 
2.3. Promover a qualidade urbana 
• D3 Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial 
3.1. Aumentar a atratividade populacional, a inclusão social, e reforçar o acesso aos serviços de interesse 
geral 
3.2. Dinamizar os potenciais locais e regionais e o desenvolvimento rural face à dinâmica de globalização 
3.3. Promover o desenvolvimento transfronteiriço 
• D4 Reforçar a conetividade interna e externa 
4.1. Otimizar as infraestruturas ambientais e a conetividade ecológica 
4.2. Reforçar e integrar redes de acessibilidades e de mobilidade 
4.3. Dinamizar as redes digitais 
• D5 Promover a governança territorial 
5.1. Reforçar a descentralização de competências e a cooperação intersectorial e multinível 
5.2. Promover redes colaborativas de base territorial 
 5.3. Aumentar a Cultura Territorial 

Programa Nacional para as 
Alterações Climáticas (PNAC 
2020-2030) 

 

Visa assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais de gases com efeito de estufa, 
de forma a alcançar uma meta de redução de emissões de -18% a -23%, em 2020, e de -30% a -40%, em 
2030, em relação a 2005, garantindo o cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e colocando 
Portugal em linha com os objetivos europeus nesta matéria. Estabelece linhas de orientação para políticas 
e medidas setoriais, define metas setoriais de redução de emissões e identifica um conjunto de opções de 
políticas e medidas setoriais, a desenvolver futuramente em conjunto com os setores de política relevantes 
como transportes, energia, agricultura e floresta. É assim promovida a integração dos objetivos de 
mitigação nas políticas setoriais e preconizada uma abordagem dinâmica de planeamento, conferindo aos 
setores uma maior responsabilidade na identificação de políticas e medidas.  
 
O PNAC assume um carácter de compilação de outros instrumentos existentes (um “plano de planos”) e 
constitui um quadro de referência dinâmico para a identificação e definição de políticas e medidas 
setoriais, assente na avaliação ex-ante  e ex-post das mesmas, na vertente de baixo carbono. 
Constituem objetivos do PNAC: 
i. Promover  a  transição  para  uma  economia  de  baixo  carbono,  gerando  mais  riqueza  e emprego, 
contribuindo para o crescimento verde; 
ii. Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais de gases com efeito de estufa 
(GEE) de forma a alcançar uma meta de -18% a -23% em 2020 e de -30% a -40% em 2030 em relação a 
2005, garantindo o cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e colocando Portugal em linha 
com os objetivos europeus; 
iii. Promover a integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais (mainstreaming). 
O PNAC contribui igualmente para os objetivos assumidos pelo QEPiC: 
i.Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento; 
ii. Envolver a sociedade nos desafios das alterações climáticas, contribuindo para aumentar a ação 
individual e coletiva. 

Estratégia Nacional para o 
Mar 2013-2020 (ENM 2013-
2020) 

Objetivos Estratégicos 
1. Aposta coerente e sustentada na investigação científica e no desenvolvimento de novas tecnologias 
aplicadas ao oceano e às zonas costeiras. 
2. Formação, educação, sensibilização, difusão da informação, bem como o uso de indicadores objetivos de 
suporte às várias políticas sectoriais e intersectoriais. 
3. Conhecimento e cartografia de todas as atividades que se desenvolvem num determinado espaço. 
4. Coordenação dos processos de gestão, de licenciamento, de fiscalização e de acompanhamento das 
atividades relacionadas com o meio marinho, promovendo uma tomada de decisão sobre a utilização dos 
espaços marítimos e costeiros facilitada e sustentada em critérios de rigor e exatidão. 
5. A participação responsável, a desburocratização e a simplificação reguladora e processual, garantindo os 
fatores diferenciadores relacionados com a especificidades do oceano e zonas costeiras. 



                         

 

330 
 

  

POTRAA. RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública  

 

 

Referencial Estratégico Objetivos 

6. A preservação e a recuperação dos valores naturais e dos ecossistemas costeiros e marinhos. 
7. O aproveitamento de janelas de oportunidade para o desenvolvimento de novas atividades e utilizações 
do oceano e das zonas costeiras, minimizando, por antecipação, potenciais conflitos de utilização entre os 
vários usos e atividades que utilizam o mar para os seus objetivos ou como recurso, como turismo, recreio 
e o lazer, desportos náuticos, os cruzeiros turísticos marítimos e fluviais, o transporte marítimo, as 
dragagens e obras de proteção da costa, a conservação da natureza e da biodiversidade, a arqueologia 
subaquática, a pesca comercial e lúdica, a aquicultura, as energias renováveis, a prospeção e extração de 
recursos geológicos, a passagem de cabos, oleodutos e emissores, os portos comerciais, de pesca e 
marinas, a investigação científica e tecnológica, a engenharia e construção naval, os exercícios militares, a 
utilização de recursos genéticos, inter alia pela biotecnologia. 
8. A promoção e a defesa ativas dos interesses nacionais, pelo empenho e competente no âmbito das 
relações bilaterais e multimateriais, prosseguidas através da participação, cooperação e contribuição pró-
ativas nos diversos fóruns internacionais. 

Programa Nacional de 
Turismo da Natureza (PNTN) 
(Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 51/2015, de 21 
julho) 

Constitui uma estratégia de promoção do turismo de natureza, definindo os objetivos a prosseguir e as 
ações que devem ser concretizadas. 
O PNTN tem por objetivo principal a promoção e afirmação dos valores e potencialidades das áreas 
classificadas, como tal definidas no Decreto -Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, e de outras áreas com 
valores naturais e culturais, propiciando a criação de produtos e serviços turísticos inovadores e 
sustentáveis nos municípios abrangidos por aquelas áreas e promovendo a integração e sustentabilidade 
dos seguintes domínios: 
a) Conservação da natureza; 
b) Desenvolvimento local; 
c) Qualificação da oferta turística; 
d) Diversificação da atividade turística; e 
e) Divulgação e valorização do património cultural 
O PNTN tem ainda os seguintes objetivos específicos: 
a) Compatibilizar o turismo de natureza com as características ecológicas e culturais de cada área, 
respeitando as respetivas capacidades de carga; 
b) Promover projetos e ações públicas e ou privadas que contribuam para a adequada visitação das áreas 
classifica das, através da criação de infraestruturas, equipamentos, produtos e serviços; 
c) Promover a valorização, a recuperação e ou a reconversão do património cultural, imóvel, móvel e 
imaterial existente e associado a atividades suscetíveis de serem reconhecidas como turismo de natureza, 
carecendo, no caso de património classificado, de parecer prévio da tutela  
do património cultural nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro; 
d) Promover a criação de infraestruturas e equipamentos necessários às atividades de turismo de natureza, 
nomeadamente centros de receção e ou interpretação, circuitos interpretativos, núcleos eco museológicos, 
entre outros, bem como de sinalização adequada às funções de receção, informação, interpretação e visitas 
turísticas; 
e) Incentivar práticas turísticas, de recreio e lazer não nocivas para as áreas classificadas e compatíveis com 
a sua conservação; 
f) Fomentar atividades que contribuam para a sensibilização e educação ambiental e cultural dos visitantes 
e da população em geral; 
g) Incentivar a criação de micro e pequenas empresas, particularmente as iniciativas endógenas que 
promovam o desenvolvimento local e as relações de proximidade entre a população e os turistas; 
h) Incentivar o aparecimento de novas profissões e atividades económicas mais aliciantes à fixação dos 
jovens nas áreas classificadas e à criação de novos postos de trabalho; 
i) Promover as atividades que contribuam para a divulgação e interpretação do património natural, 
paisagístico e cultural das áreas classificadas; 
j) Promover a comercialização dos produtos identitários de base local, nomeadamente através da 
gastronomia; 
k) Divulgar o património cultural imaterial, como as manifestações tradicionais e etnográficas locais, 
contribuindo para a afirmação da identidade cultural das populações. 

Documentos de Referência Regionais 

Plano Regional de 
Ordenamento do Território 
para a Região Autónoma dos 
Açores (PROTA) 
Decreto Legislativo Regional 
n.º 26/2010/A, 12 de agosto 

 Desenvolver, no âmbito regional, as opções nacionais da política de ordenamento do território e das 
políticas sectoriais traduzindo, em termos espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento 
económico, social e ambiental da Região Autónoma do Açores;  

 Formular a estratégia regional de ordenamento territorial e o sistema de referência para a elaboração de 
planos especiais, intermunicipais e municipais de ordenamento do território;  

 Orientar a compatibilização prospetiva das diferentes políticas sectoriais com incidência espacial, com 
destaque para o ambiente e recursos naturais, acessibilidades, transportes e logística, agricultura e 
desenvolvimento rural, economia, turismo e património cultural; 

 Introduzir a especificidade do planeamento e gestão integrada de zonas costeiras que, inerentemente, as 
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ilhas constituem, tendo em conta, entre outros aspetos, a diversidade de situações de ocupação humana, 
os valores ecológicos existentes e as situações de risco identificadas;  

 Contribuir para a atenuação das assimetrias de desenvolvimento intrarregionais, atendendo às 
especificidades de cada ilha;  

 Promover a estruturação do território, definindo a configuração do sistema urbano, rede de 
infraestruturas e equipamentos, garantindo a equidade do seu acesso; bem como as áreas prioritárias 
para a localização de atividades económicas e de grandes investimentos públicos;  

 Defender o valor da paisagem, bem como o património natural e cultural enquanto elementos de 
identidade da região, promovendo a sua proteção, gestão e ordenamento, em articulação com o 
desenvolvimento das atividades humanas;  

 Reforçar a participação dos agentes e entidades interessadas, através da discussão e validação de opções 
estratégicas que deverão nortear a construção do modelo territorial a adotar. 

Estratégia Regional para as 
Alterações climáticas (ERAC) 
Resolução do Conselho do 
Governo n.º 123/2011, de 19 
de outubro 

Eixos Estruturantes da Estratégia e respetivos objetivos: 
Eixo A – Conhecer 
• Objetivo A.1 – Reforçar o conhecimento e a Informação; 
• Objetivo A.2 – Inovar e Valorizar os Condicionalismos Climáticos. 
Eixo B – Atuar 
• Objetivo B.1 – Contribuir para a Mitigação das AC; 
• Objetivo B.2 – Reduzir a Vulnerabilidade e Adaptar às AC. 
Eixo C – Participar 
• Objetivo C.1 – Participar, Sensibilizar e Divulgar; 
• Objetivo C.2 – Cooperar a Nível Nacional e Internacional. 

Estudo de Base para o Plano 
Regional de Desenvolvimento 
Sustentável da RAA (PReDSA) 

Prioridades estratégicas: 

 O investimento prioritário é nas pessoas; 

 Uma economia regional baseada em vantagens competitivas; 

 A componente ambiental é o fator de diferenciação nuclear nos Açores; 

 O conhecimento e a inovação são instrumentos de Valor; 

 O património cultural, social e religioso é o espírito da Região; 

 A sustentabilidade energética é o exemplo do saber açoriano; 

 Os riscos geológicos e tectónicos podem ser minimizados; 

 Pensar globalmente, decidir regionalmente e agir localmente; 

 As práticas de governação devem aproximar-se dos cidadãos; 

 Os Açores devem estar no centro da Europa, junto dos Estados Unidos e com a Macaronésia. 

Estratégia Florestal da Região 
Autónoma dos Açores (EFRAA) 
Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 6-B/2015, de 4 
de fevereiro de 2015 

A Estratégia Florestal da Região Autónoma dos Açores, direcionada para garantir o ordenamento e a gestão 
dos recursos florestais, assenta nos seguintes objetivos estratégicos: 
1 - Promover a certificação da gestão florestal, a valorização dos produtos florestais e a sua comercialização 
através da procura de novos mercados; 
2 - Aumentar a competitividade do setor florestal através da utilização sustentável dos recursos florestais; 
3 - Incentivar a gestão florestal ativa; 
4 - Dinamizar o uso múltiplo da floresta. 

Plano Integrado dos 
Transportes dos Açores (PIT) 

Tem como objetivo promover a coordenação e intermodalidade dos transportes aéreos, marítimos e 
terrestres. São assim definidos os eixos de atuação que visam a efetiva coordenação entre todos os meios 
de transporte, para uma interligação, dentro do fisicamente possível, ao nível de horários, logística, 
parâmetros operacionais e gestão de informação, numa lógica permanente de orientação para o serviço 
prestado ao cidadão. Este documento está organizado, de modo a permitir um enquadramento atual, tanto 
ao nível das infraestruturas, como dos meios e níveis de serviço existentes, seguindo-se os objetivos a 
atingir, assim como o que se propõe fazer ao nível da coordenação e promoção da intermodalidade. Inclui 
igualmente um conjunto de medidas a desenvolver no período 2014-2016. 

Plano Regional da Água (PRA) 
(em revisão) 

Abastecimento de Água 

 Melhorar a oferta de água para abastecimento às populações e às atividades económicas, de forma a 
satisfazer os consumos de acordo com as exigências de cada uma das utilizações; 

 Promover utilizações de água com fins múltiplos e minimizar, adequadamente, os conflitos de usos; 

 Garantir a proteção das origens de água; 

 Reforçar a gestão integrada dos sistemas de abastecimento de água; 

 Gerir a procura de água, promovendo e incentivando o uso eficiente e sustentado do recurso. 
 
Qualidade da água 

 Promover a proteção e melhoria da qualidade da água dos meios hídricos naturais superficiais, 
subterrâneos, costeiros e de transição; 

 Garantir que a qualidade de água esteja conforme aos usos a que se destina, efetuando a correspondente 
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monitorização e controlo; 

 Garantir que a descarga final de águas residuais urbanas e industriais não afete a qualidade e usos dos 
meios recetores; 

 Reforçar e otimizar os serviços responsáveis pela drenagem e tratamento de águas residuais. 
 
Recursos naturais 

 Proteger e requalificar o recurso água e o meio envolvente, com vista à sua valorização ecológica, 
ambiental e patrimonial, assegurando a manutenção da riqueza e diversidade dos sistemas hídricos e dos 
ecossistemas aquáticos e terrestres associados; 

 Fomentar a minimização e a compensação dos impactes ambientais causados pela artificialização dos 
meios hídricos e garantindo a manutenção de um regime de caudais ambientais e, em particular, de 
caudais ecológicos. 

 Riscos naturais e tecnológicos 

 Promover a minimização de riscos associados a fenómenos hidrológicos extremos, designadamente pela 
aplicação correta dos instrumentos de ordenamento do território e tendo em consideração os fatores de 
risco existentes; 

 Minimizar as situações de risco de poluição acidental e efetuar a gestão adequada das substâncias 
perigosas; 

 Assegurar a prevenção e o controlo integrado da poluição associada às atividades industriais; 

 Promover a adequada gestão dos resíduos sólidos, reduzindo-se as potenciais fontes de poluição hídrica. 
 
Ordenamento do Domínio Hídrico e do Território 

 Articular o ordenamento do território com o do domínio hídrico, definindo adequadas diretrizes e 
condicionamentos nos instrumentos de gestão territorial e integrando as políticas de recursos hídricos 
nos diferentes instrumentos de gestão do território; 

 Promover o licenciamento e controlo dos usos do domínio hídrico; 

 Promover a valorização económica dos recursos hídricos de interesse paisagístico, cultural, de recreio e 
lazer, turístico, energético ou outro, desde que compatível com a preservação dos meios hídricos; 

 Promover o planeamento e gestão integrada das águas superficiais, subterrâneas e costeiras, 
fomentando o ordenamento dos usos e ocupações do domínio hídrico, nomeadamente da orla costeira, 
das bacias hidrográficas das lagoas, das ribeiras e das zonas de recarga de aquíferos, através da 
elaboração de instrumentos de gestão do território adequados. 

 
Quadro institucional e normativo 

 Otimizar o quadro de gestão da água na Região, nomeadamente o regime de planeamento, o regime 
jurídico do domínio hídrico e o modelo de gestão dos sistemas aos diferentes níveis do ciclo da água, 
incluindo o saneamento de águas residuais; 

 Articular o quadro legislativo regional com objetivos da política de gestão dos recursos hídricos de índole 
nacional e comunitária, cumprindo as exigências normativas do foro nacional e comunitário; 

 Adequar o modelo instrumental no sentido de promover a sua efetiva operacionalidade em termos de 
instrumentos preventivos e repressivos; 

 Constituir um órgão consultivo com adequada representatividade em matéria de recursos hídricos. 
 
Regime Económico e Financeiro 

 Promover a aplicação do princípio do utilizador-pagador, permitindo suportar uma política; 

 De gestão da procura com princípios de sustentabilidade económica; 

 Adotar as medidas económicas necessárias para a internalização de custos ambientais e a recuperação de 
custos, assegurando que a gestão do recurso seja processada de forma sustentável em termos 
económicos e financeiros. 

 
Informação e participação do cidadão  

 Promover a sensibilização das populações e dos agentes para as diversas vertentes do planeamento e da 
gestão dos recursos hídricos; 

 Assegurar a disponibilização de informação ao público, tendo em consideração o normativo nacional e 
comunitário, promovendo a existência e operacionalidade de um sistema de informação sobre recursos 
hídricos à escala regional; 

 Assegurar a dinamização da participação pública nas decisões, através da representação equitativa das 
populações na defesa do direito do ambiente, dos interesses difusos, dos interesses diretos e indiretos de 
propriedade, de emprego e de segurança. 

 
Conhecimento 
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 Aprofundar o conhecimento técnico e científico sobre os recursos hídricos e sistemas conexos; 

 Promover, em cooperação com as instituições da Administração Pública e privadas, programas de estudos 
e de investigação aplicados à gestão dos recursos hídricos; 

 Promover a implementação de redes de monitorização e controlo de variáveis hidrológicas, 
climatológicas, sedimentológicas e de qualidade física, química e ecológica da água; 

 Promover a conceção, implementação e atualização de um sistema de informação relativo ao estado e 
utilizações do domínio hídrico. 

Plano de Gestão da Região 
Hidrográfica dos Açores 2016-
2021 (PGRH-Açores 2016-
2021) (Decreto Legislativo 
Regional n.º 1-A/2017/A) 

Objetivos estratégicos do PGRH-Açores por área temática 
AT1 – Qualidade da água 
• Proteger as massas de águas subterrâneas e superficiais (interiores e costeiras) no que respeita 
à sua qualidade, para garantir a respetiva conservação e melhoria; 
• Garantir a proteção das origens de água e dos ecossistemas associados; 
• Assegurar o fornecimento em quantidade suficiente de água de origem superficial e subterrânea 
de boa qualidade, conforme necessário para uma utilização sustentável, equilibrada e equitativa da água; 
• Abordagem combinada. 
AT2 – Quantidade de água 
• Promover o consumo sustentável dos recursos hídricos, assegurando uma gestão eficaz e 
eficiente da oferta e da procura desses recursos. 
AT3 – Gestão de riscos e valorização do domínio hídrico 
• Prevenir as pressões com vista à redução e minimização dos riscos associados às atividades 
antropogénicas que possam resultar em poluição acidental dos recursos hídricos, de forma direta ou 
indireta; 
• Prevenir as pressões com vista à redução e minimização dos riscos associados a fenómenos 
sísmicos, vulcânicos e hidrológicos; 
• Adotar medidas de adaptação e boas práticas associadas aos riscos com origem em fenómenos 
naturais; 
• Mitigar os efeitos das inundações e das secas. 
AT4 – Quadro económico e financeiro  
• Promover a sustentabilidade dos recursos hídricos nas suas várias vertentes, nomeadamente a 
económica e financeira, com vista à otimização da gestão da água, no intuito de suportar uma política de 
gestão da procura tendo em consideração os critérios de racionalidade e equidade. 
AT5 – Quadro institucional e normativo  
• Promover um quadro institucional e normativo capaz de assegurar o planeamento e a gestão 
integrada dos recursos hídricos. 
AT6 – Monitorização, investigação e conhecimento 
• Promover o conhecimento e investigação sobre os recursos hídricos, proporcionando o 
aprofundamento do conhecimento técnico e científico; 
• Implementar e otimizar a rede de monitorização, de forma a construir um sistema de 
informação e vigilância relativo ao estado e utilizações do domínio hídrico. 
AT7 – Comunicação e governança 
• Assegurar a disponibilização de informação ao público e promover processos de participação de 
decisão dinâmicos; 
• Promover a informação e participação do cidadão nas diversas vertentes do planeamento e da 
gestão dos recursos hídricos; 
• Promover a articulação e a cooperação entre a administração central, regional e local e também 
com instituições da sociedade civil. 
Objetivos ambientais  
• Massas de água em que o estado Bom deve ser mantido ou melhorado 
• Massas de água que deveriam ter atingido o estado Bom até 2015 
• Massas de água em que o estado Bom deverá ser atingido até 2021 
• Massas de água em que se prevê que o estado Bom seja atingido em 2027 

Plano de Gestão de Riscos de 
Inundações da Região 
Autónoma dos Açores (PGRIA) 
(Decreto Legislativo Regional 
n.º 19/2015/A, de 14 de 
agosto) (em revisão) 

O Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Autónoma dos Açores (PGRIA), dá cumprimento à 
diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabeleceu o quadro para a avaliação e gestão dos 
riscos de inundações. 
O PGRIA reveste a forma de plano setorial e tem como principal objetivo estratégico a redução das 
potenciais consequências prejudiciais das inundações para a saúde humana, o ambiente, o património 
cultural, as infraestruturas e as atividades económicas, através da definição de medidas de prevenção, 
proteção, preparação e resposta adequadas às especificidades de cada uma das cinco zonas identificadas 
com riscos potenciais significativos. 
 
Este Plano abrange a Região Autónoma dos Açores, tendo sido classificados e hierarquizados os riscos de 
inundação em cada uma das nove ilhas do arquipélago e identificadas cinco bacias hidrográficas, 
distribuídas pelas ilhas das Flores, Terceira e São Miguel, com risco elevado e caraterísticas de 
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reincidências. 
Com o intuito de dar resposta aos objetivos constantes da Resolução do Conselho do Governo n.º 89/2015 
de 11 de junho, assim como às disposições constantes dos vários referenciais estratégicos aplicáveis à 
Região, foram definidas as linhas de orientação que materializam a forma de atuação tendo em 
consideração as especificidades da realidade insular, com vista a reduzir a probabilidade e o impacto das 
inundações, que consubstancia o objetivo último da Diretiva Inundações e Decreto-Lei nº 115/2010, de 22 
de outubro. Essas linhas de orientação são: 

 Assegurar a articulação estratégica com os instrumentos de ordenamento e planeamento do território, 
de recursos hídricos e de emergência na RH9; 

 Assegurar a proteção das populações, das atividades económicas, do património natural e construído e 
do ambiente face a eventos de cheias; 

 Adotar uma abordagem preventiva para reduzir a possibilidade de ocorrência de consequências adversas 
de cheias; 

 Planear e operacionalizar um sistema de monitorização e alerta de cheias; 

 Sensibilizar, informar e incrementar a perceção das populações face aos riscos de ocorrência de 
inundações; 

 Incrementar o conhecimento específico sobre os riscos de ocorrência de inundações na RH9. 

Plano Sectorial da Rede 
Natura 2000 da Região 
Autónoma dos Açores 
(PSRN2000 RAA) 
Decreto Legislativo Regional 
n.º 20/2006/A, de 6 de junho, 
alterado pela Declaração de 
Retificação n.º 48-A/2006, de 7 
de agosto, e pelo Decreto 
Legislativo Regional 7/2007/A, 
de 10 de abril 

 Assegurar a proteção e a promoção dos valores naturais e paisagísticos; 

 Enquadrar as atividades humanas através de uma gestão racional dos recursos naturais, com vista a 
promover simultaneamente o desenvolvimento económico e a melhoria da qualidade de vida das 
populações residentes, de forma sustentada; 

 Corrigir os processos que poderão conduzir à degradação dos valores naturais em presença, criando 
condições para a sua manutenção e valorização; 

 Definir modelos e regras de utilização do território, de forma a garantir a salvaguarda, a defesa e a 
qualidade dos recursos naturais, numa perspetiva de desenvolvimento sustentável; 

 Promover a conservação e a valorização dos elementos naturais da região, desenvolvendo ações 
tendentes à salvaguarda da fauna, da flora endémica, e da vegetação, bem como do património geológico 
e paisagístico; 

 Promover a gestão e valorização dos recursos naturais, possibilitando a manutenção dos sistemas 
ecológicos essenciais e os suportes de vida, garantindo a sua utilização sustentável, a preservação da 
biodiversidade e a recuperação dos recursos depauperados ou sobre explorados; 

 Contribuir para a ordenação e disciplina das atividades agroflorestais, urbanísticas, industriais, recreativas 
e turísticas, de forma a evitar a degradação dos valores naturais, seminaturais e paisagísticos, estéticos e 
culturais da região, possibilitando um exercício de atividades compatíveis, nomeadamente o turismo de 
natureza; 

 Estabelecer regras de utilização do território que garantam a boa qualidade ambiental e paisagística da 
zona de intervenção; 

 Aplicar as disposições legais e regulamentares vigentes, quer do ponto de vista da conservação da 
natureza, quer do ponto de vista do ordenamento do território. 

Plano Sectorial de 
Ordenamento do Território 
para as Atividades Extrativas 
na Região Autónoma dos 
Açores (PAE)  

(Decreto Legislativo Regional 
n.º 19/2015/A, de 14 de 
agosto) 

 

A elaboração do Plano Sectorial de Ordenamento do Território para as Atividades Extrativas na Região 
Autónoma dos Açores (PAE) foi determinada pela Resolução do Conselho do Governo n.º 182/2009, de 26 
de novembro, visando o desenvolvimento duma estratégia regional para o sector das atividades extrativas, 
que promova a maximização do aproveitamento dos recursos minerais e a criação de mecanismos que 
visem a integração e valorização territorial desta atividade económica.  
Segundo o DLR n.º 19/2015/A, o PAE tem como objetivo compatibilizar a atividade de exploração de 
recursos minerais não metálicos com a valorização dos valores ambientais e paisagísticos e com o 
desenvolvimento socioeconómico.  
Este objetivo é desenvolvido nos seguintes eixos de orientação que refletem, por um lado, a caracterização 
e o diagnóstico integrado realizado e, por outro, uma ambição/visão sobre o futuro da atividade extrativa 
da Região Autónoma dos Açores e sobre as formas de gerir a trajetória de desenvolvimento que será 
necessário percorrer até atingir o estado ambicionado: 
a) Promover a exploração racional de recursos minerais não metálicos na Região; 
b) Salvaguardar o potencial estratégico dos recursos minerais não metálicos no contexto do 
desenvolvimento integrado da Região; 
c) Promover a recuperação de áreas ambiental e paisagisticamente degradadas em virtude da cessação de 
atividades extrativas de recursos minerais não metálicos; 
d) Fomentar o conhecimento e inovação associada ao setor extrativo. 

Plano Estratégico de 
Prevenção e Gestão de 
Resíduos dos Açores (PEPGRA)  
(Decreto Legislativo Regional 
n.º 6/2016/A, de 29 de março) 

O PEPGRA estabelece as orientações estratégicas de âmbito regional da política de prevenção e de gestão 
de resíduos associando-se à valorização ambiental, social e económica dos Açores, tendo por base os 
princípios fundamentais da política de prevenção e gestão de resíduos enunciados no Decreto Legislativo 
Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro. São estes princípios que, no seu conjunto, orientam a 
definição dos objetivos estratégicos e específicos do PEPGRA: 
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a) Princípios de planeamento e gestão, no intuito de promover a articulação das políticas ambientais com 
as diferentes políticas e instrumentos sectoriais, assegurando-se, por via da regulação e inspeção, a 
unidade de ação para o melhor serviço; 
b) Princípios socioeconómicos, com vista a procurar a racionalidade económica e a qualificação dos 
resíduos como recursos, mantendo a equidade social e a subsidiariedade inter-regional; 
c) Princípios de informação e conhecimento, na procura de um sistema credível e transparente que facilite 
o acesso à informação e incentive o envolvimento de todos os agentes na gestão de resíduos; 
d) Princípios ambientais, na perspetiva de assegurar a qualidade ambiental e a defesa da saúde pública por 
via da minimização do uso de recursos não renováveis ou não valorizáveis, prevenção na fonte e aplicação 
combinada das melhores tecnologias disponíveis. 
 
Com base no quadro legislativo, na política de gestão em curso na RAA, decorrente da execução do PEGRA 
e do diagnóstico da situação de referência, o PEPGRA estabelece os seguintes Objetivos Estratégicos: 
OE1. Prevenir a produção dos resíduos e minimizar os impactes adversos associados à gestão; 
OE2. Promover o planeamento transversal dos resíduos; 
OE3. Promover a gestão integrada e sustentável dos resíduos; 
OE4. Requalificar ambientalmente locais de deposição não controlada de resíduos; 
OE5. Promover a informação, comunicação e educação ambiental; 
OE6. Desenvolver um quadro legal e institucional que potencie a gestão de resíduos da RAA como 
essencial ao seu desenvolvimento sustentável. 

Programa Regional para as 
Alterações Climáticas (PRAC) 
(aguarda publicação) 

O PRAC abrange toda a Região Autónoma dos Açores, e a sua elaboração, determinada pela Resolução do 
Conselho do Governo n.º 93/2014, de 28 de maio de 2014, define que este constitui-se como um 
instrumento essencial de planeamento das políticas públicas, considerando que a intensificação das 
Alterações Climáticas (AC) globais coloca uma pressão acrescida em territórios limitados e frágeis como é o 
caso do arquipélago dos Açores. Define que o PRAC-Açores visa operacionalizar a implementação da 
Estratégia Regional para as Alterações Climáticas, incluindo duas vertentes: uma relativa às emissões e 
mitigação e outra relativa aos impactes e adaptação. 
A ERAC, para além de se basear no princípio da precaução, pretende simultaneamente contribuir para o 
desenvolvimento e consolidação das bases de um desenvolvimento sustentável para a RAA, tendo como 
referência um modelo de sociedade e da sua relação com o meio ambiente que se pretende não 
descaracterizar. 
De modo a concretizar a ERAC, a elaboração do PRAC-Açores tem como objetivos centrais a apresentação 
dos seguintes resultados: 
•Estabelecer cenários e projeções climáticas para os Açores no horizonte 2030 e 2050; 
•Estimar as emissões regionais de gases com efeito de estufa (GEE), avaliando o contributo regional para a 
emissão de GEE, quer a nível sectorial, quer ainda em comparação com o contexto nacional; 
•Definir e programar medidas e ações para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, 
estimando o seu potencial de redução; 
•Definir e programar medidas de mitigação e de adaptação às alterações climáticas para os diversos 
sectores estratégicos; 
•Proceder à avaliação e análise do custo-eficácia das medidas e ações propostas e definir as 
responsabilidades sectoriais para a respetiva aplicação; 
•Identificar mecanismos de financiamento para as medidas definidas; 
•Definir um programa de monitorização e controlo da sua implementação. 
 
Na sua versão final o PRAC assumiu a seguinte Visão Estratégica: 
•Uma Região que conhece a evolução do sistema climático, as suas interações com os sistemas biofísicos, 
sociais e económicos e as respostas mais eficazes e eficientes, preparando-se antecipadamente para os 
desafios e oportunidades das Alterações Climáticas; 
•Uma Região que participa no esforço global de descarbonização, comprometida com o crescimento 
sustentável e com a valorização da qualidade ambiental, promovendo a economia circular e de baixas 
emissões de carbono; 
•Uma Região preparada para reduzir as vulnerabilidades atuais e futuras dos sectores estratégicos aos 
efeitos das Alterações Climáticas, reduzindo riscos e tornando-se mais resiliente. 
Objetivos Estratégicos do PRAC: 
- Eixo CONHECER: 
OE1 – Aumentar o conhecimento e informação sobre o Clima e as suas implicações 
OE2 – Incentivar a investigação, desenvolvimento e capacitação relacionada com a mitigação e adaptação 
às Alterações Climáticas 
OE3 – Aumentar a capacidade de reporte e monitorização 
 
- Eixo MITIGAR: 
OE4 – Promover a transição para uma economia regional de baixas emissões de carbono 
OE5 – Promover uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE 
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OE6 – Promover a integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais  
 
- Eixo ADAPTAR: 
OE7 – Reforçar a resiliência territorial às Alterações Climáticas 
OE8 – Promover a capacidade de adaptação dos sectores estratégicos 
OE9 – Promover a integração dos objetivos de adaptação nas políticas setoriais 
 
- Eixo PARTICIPAR: 
OE10 – Promover a sensibilização da sociedade para os desafios das Alterações Climáticas no Açores, 
contribuindo para aumentar a ação individual e coletiva 
OE11 – Facilitar a participação das comunidades e dos atores locais na identificação das opções de 
Adaptação e na definição dos caminhos adaptativos 

Plano Estratégico e de 
Marketing do Turismo dos 
Açores (PEMTA) 

O Plano  Estratégico  e  de  Marketing  para  o  Turismo  dos  Açores  tem  como objetivo central a definição 
de um conjunto de estratégias , numa abordagem dicotómica  entre  mercados  e  produtos  que,  com  
base  nas  necessidades  do  território e dos vários stakeholders do destino, permite alcançar os seguintes 
resultados: 

 Qualificação e desenvolvimento sustentável do setor do turismo; 

 Preservação do meio ambiente; 

 Desenvolvimento da atividade turística como ferramenta de dinamização da economia regional 
em todas as ilhas. 

Em conformidade, o Plano apresenta propostas e recomendações com os seguintes objetivos: 

 Alavancar a notoriedade dos Açores junto dos consumidores finais; 

 Posicionar os Açores como um destino exclusivo de natureza exuberante; 

 Promover a cooperação permanente entre os intervenientes públicos e privados na sua 
execução; 

 Melhorar a competitividade do destino e aumentar os fluxos turísticos. 

Plano Regional de Educação e 
Sensibilização Ambiental dos 
Açores (PRESAA) 

O Plano Regional de Educação e Sensibilização Ambiental dos Açores (PRESAA) 2011-2024 pretende 
contribuir para que a educação ambiental nos Açores amplie e aprofunde a visão regional de 
sustentabilidade, para refletirmos e esclarecermos quem somos, onde estamos e para onde queremos 
seguir com as nossas políticas, projetos e ações, transformando a sustentabilidade de utopia em atitude, 
criando um espírito verde e agregador da Região. 
 
Objetivos Estratégicos: 
Objetivo 1 – Coordenação e integração 
Objetivo 2 – Dinâmica Governamental 
Objetivo 3 – Educação formal 
Objetivo 4 – Mobilização da Sociedade 
Objetivo 5 – Desenvolvimento de parcerias com o sector privado 

Relatório inicial da Diretiva-
Quadro Estratégia Marinha de 
2014 

A Diretiva n.º 2008/56/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de junho, designada 
Diretiva-Quadro "Estratégia Marinha”, ou abreviadamente DQEM, estabelece um quadro no âmbito do 
qual os Estados-Membros devem tomar as medidas necessárias para obter ou manter um bom estado 
ambiental no meio marinho até 2020. 
A Diretiva Quadro Estratégia Marinha tem como principais objetivos: 
a) Proteger e preservar o meio marinho, impedir a sua deterioração ou, quando exequível, restaurar os 
ecossistemas marinhos nas áreas afetadas; 
b) Prevenir e reduzir as entradas no meio marinho, a fim de eliminar progressivamente a poluição, por 
forma a assegurar que não haja impactos ou riscos significativos para a biodiversidade marinha, para os 
ecossistemas marinhos, para a saúde humana e para as utilizações legítimas do mar. 
Em complemento à DQEM, foi publicada, em 2010, a Decisão da Comissão nº 2010/477/UE, de 1 de 
setembro, que estabelece os critérios e normas metodológicas de avaliação do bom estado ambiental das 
águas marinhas, de forma assegurar uma coerência na análise e comparação entre regiões e/ou sub-
regiões marinhas. 
Em Portugal, a transposição da DQEM é aplicável às águas marinhas sob soberania ou jurisdição nacional, 
as quais integram a região marinha do Atlântico Nordeste e as sub-regiões da Costa Ibérica e da 
Macaronésia. De acordo com o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 108/2010, de 13 outubro, alterado pelo 
Decreto-Lei nº 201/2012, de 27 de Agosto, a coordenação da aplicação da DQEM ao nível da Região 
Autónoma dos Açores cabe à administração pública regional, à qual compete elaborar a estratégia marinha 
para a subdivisão dos Açores. 
As estratégias marinhas devem ser desenvolvidas de acordo com um plano de ação composto por uma fase 
de preparação e uma fase de programa de medidas. Presentemente, os Açores encontram-se a desenvolver 
elementos para resposta à fase de preparação, nomeadamente: 
i) avaliação inicial do estado ambiental atual das águas da subdivisão dos Açores e do impacto ambiental 
das atividades humanas nessas águas; 
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ii) definição do bom estado ambiental das águas em causa; 
iii) estabelecimento de um conjunto de metas ambientais e indicadores associados. 
 
As metas a alcançar para manter ou alcançar o bom estado ambiental, definidas como resultado desta 
primeira avaliação foram: 

 Obter informação sobre espécies costeiras representativas e indicadoras do estado ambiental do 
ecossistema (p.e. algas e/ou peixes costeiros). 

 Aumentar o número casais de reprodutores e da área por eles ocupada em áreas protegidas relevantes 
para a nidificação de aves marinhas, através da instalação de ninhos artificiais e da recuperação de 
habitats (espécies vegetais invasoras) e controlo de predadores. 

 Aumentar o conhecimento sobre a dinâmica populacional e as características demográficas de espécies 
migradoras pelágicas, como tartarugas marinhas e cetáceos, e de aves marinhas nidificantes. 

 Prevenir a introdução de espécies marinhas para mitigar possíveis bioinvasões marinhas, através da 
monitorização dos principais vetores de introdução. 

 Acompanhar a dinâmica populacional da Caulerpa webbiana e de outras espécies marinhas invasoras 
que ocupam áreas restritas na Região. 

 Garantir a sustentabilidade da pesca na Região, através de medidas eficientes de gestão pesqueira, 
enquadradas na Política Comum de Pescas, e com base em informação obtida por programas 
sistemáticos de monitorização de recursos e da pesca. 

 Assegurar que as águas de transição na região se mantêm em bom estado ambiental. 

 Mapear a distribuição dos habitats e biótopos marinhos costeiros identificados, as áreas por eles 
ocupadas e a sua condição ambiental, em especial os que são classificados e protegidos pela OSPAR e 
Diretiva Habitats da Rede Natura 2000, e os que pelas suas características biológicas e ecológicas sejam 
considerados estruturantes das comunidades bentónicas e/ou vulneráveis às atividades humanas. 

 Mapear a distribuição de habitats marinhos oceânicos, bentónicos, nomeadamente os biogénicos, 
recorrendo a modelação espacial. 

 Assegurar que a exploração de inertes costeiros não afeta as comunidades conhecidas de maerl. 

 Promover a utilização de artes de pesca menos impactantes nos ecossistemas oceânicos, sem afetar a 
rentabilidade das pescarias. 

 Mapear as áreas costeiras artificializadas e recolher de forma sistemática informação sobre o tipo de 
estruturas artificiais distribuídas pelas ilhas do Arquipélago dos Açores. 

 Criar um sistema informático de compilação de informação sobre obras costeiras da Região dos Açores 

 Acompanhar de forma sistemática os níveis de contaminantes nas espécies com interesse comercial e 
outras consideradas indicadoras do bom estado ambiental dos ecossistemas. 

 Conceber e implementar programas de recolha de informação científica e de monitorização que 
permitam responder ao descritor. 

 Diminuir a quantidade de plásticos de origem terrestre na região que entra nos sistemas marinhos. 

 Conceber e implementar programas de recolha de informação científica e de monitorização que 
permitam responder ao descritor. 

 Instalar infraestruturas que permitam a monitorização do ruído e de espécies sensíveis a essa pressão, 
como cetáceos. 

Plano de Ação para a 
Reestruturação do Sector das 
Pescas dos Açores 

Através do PARSPA o  o Governo Regional propõe-se contribuir para assegurar um maior equilíbrio entre as 
necessidades de marítimos e a disponibilidade de tripulantes. 

Códigos de conduta para 
observação de cetáceos e de 
tubarões 

Os signatários associam-se livremente ao presente código de conduta para mergulho com tubarões 
pelágicos e jamantas nos Açores, com o objetivo de fomentar a segurança e a sustentabilidade da atividade 
do ponto de vista ambiental, social e económico. Neste sentido todos os agentes envolvidos na atividade 
adotam uma postura de respeito pelo ambiente. Os operadores signatários deste código de conduta 
cumprem o Regulamento da Atividade Marítimo-Turística dos Açores (RAMTA) e as regras de mergulho, 
previstas na lei. 

 

 
Apresentam-se de seguida, em formato de ficha síntese por ilha, as principais disposições e condicionantes de 

natureza urbanística, formal e estratégica que se aplicam ao sector e atividades turísticas, bem como 

complementares. São identificadas as principais regras e condicionantes urbanísticas balizadoras da iniciativa 

de criação de novos serviços turísticos e outros de incidência normativa, que decorrem dos instrumentos de 

gestão territorial em vigor e das servidões administrativas e restrições de utilidade pública (em particular da 
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Reserva Agrícola Regional (RAR) (publicada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 32/2008/A, de 28 de junho, 

alterada e republicada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 33/2012/A, de 16 de julho) e da Reserva Ecológica 

(RE) e que de algum modo podem interferir com o sistema turístico identificado. 

Pretende-se com estas fichas apresentar uma sistematização do contexto atual na RAA e no contexto específico 

de cada ilha do qual a presente revisão do POTRAA parte. 

Quadro II.2 | Ficha síntese das disposições e condicionantes de natureza urbanística, formal e estratégica associadas ao 
turismo para a ilha de Santa Maria 

P
EM

TA
 

Destino Especialista Turismo de natureza e turismo náutico 

Polos de atração 
primária 

Mergulho, Geoturismo (fósseis), sol e mar 

Polos de atração 
secundária 

Passeios a pé/Hiking, TER, BTT, Canoyng, Downhill, passeios de barco, iatismo, vela, 
cultura/eventos/património 

PROTA 

[DLR 26/2010/A de 12/08] 

 

A ilha constitui um único concelho cuja sede, a Vila do Porto, tem evidenciado uma fraca dinâmica 
demográfica com perda de efetivos, mesmo nos anos mais recentes em que globalmente o 
arquipélago, no seu todo, evidenciou uma capacidade de retenção, senão mesmo de atração de novos 
residentes, num corte claro com um passado de tradição emigratória. O modelo preconiza para esta 
ilha uma contenção das suas atuais áreas de expansão urbana face às débeis dinâmicas de 
transformação detetadas. 

A valorização da atividade económica passa pela aposta no turismo que reclama, por sua vez, um 
incremento da capacidade instalada de hospedagem e restauração. O modelo evidencia um conjunto 
de localizações com especial vocação turística, algumas com óbvias necessidades de adequados 
enquadramentos paisagísticos. No domínio das redes de serviços ambientais, ressaltam as 
insuficiências detetadas na dotação do saneamento e no sistema de gestão dos resíduos sólidos. A 
proximidade de S. Miguel, e em particular de Ponta Delgada, associada à oferta de uma praia natural 
na encosta voltada a nascente, bastante popular nos meses de Verão, estará certamente na origem da 
procura de segunda habitação nesta ilha, que de alguma forma tem sido responsável pela 
dinamização das atividades associadas ao sector imobiliário. 

Normas específicas de caráter territorial  

 Manter o característico povoamento disperso nas zonas rurais, e como tal classificadas, 
particularmente na parte interior nascente da Ilha, abdicando da proliferação de pequenas áreas 
urbanas desconexas e desincentivando a linearização da ocupação. 

 Condicionar a edificação nos espaços urbanos e rurais envolventes à faixa costeira face ao seu 
elevado valor conservacionista, como atesta, aliás, a configuração geral das áreas com estatuto 
especial de proteção nesta Ilha. 

 Adotar medidas ativas de combate à situação de relativo isolamento da ilha, melhorando os 
sistemas de mobilidade aérea e marítima regular ou de contingência. 

 Promover ações de requalificação urbanística da Vila do Porto. 

 Dar prioridade à resolução da carência em serviços e infraestruturas ambientais, elevando os 
níveis e a qualidade de atendimento para padrões adequados em Vila do Porto e, genericamente, 
em toda a ilha. 

 Dar prioridade a ações de valorização das paisagens culturais definidas no modelo territorial, 
designadamente Baia de São Lourenço e Maia. 

 Criar a área de concentração de serviços avançados à atividade produtiva, definida no modelo 
territorial, especializada na qualificação dos serviços de extensão rural. 

POTRAA em vigor 

[DLR 38/2008/A de 11/08, 
suspenso parcialmente pelo DLR 

13/2010/A de 7/04] 

 Estabelece uma carga turística máxima de cerca de 660 camas com bolsa adicional de 66 camas 

 Espaços específicos de vocação turística – definidos em PDM – Praia Formosa, Baía da Maia, Baía 
de São Lourenço, Baía dos Anjos e ainda a zona de instalação do campo de golfe. 

 Destaca como aposta central as praias em Santa Maria, incluindo ainda outras vocações a serem 
desenvolvidas, como a gastronomia, o golfe e os desportos náuticos; 

 Estratégia de articulação territorial – Reforço das ligações a São Miguel e, em acréscimo, à 
Terceira e ao Faial; 

 os principais recursos da ilha: as reservas naturais, os trilhos e percursos pedestres, os espaços 
específicos de vocação turística (definidos pelo PDM em vigor e propostos), as praias – Anjos, São 
Lourenço, Maia e Praia Formosa -, os parques de merendas, um vasto conjunto de elementos 
singulares e de património natural e edificado em presença. 
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POOC da Ilha de Santa Maria 

[DRR 15/2008/A, de 25 de junho] 

ZONA A 
Áreas de vocação recreativa – admite-se: 

 a instalação de novos TER e TN que resultem do aproveitamento e manutenção do edificado 
existente ou da sua ampliação; 

 a instalação de equipamentos previstos no programa de execução 

 a construção de equipamentos de apoio à utilização destas áreas, desde que coexistam com os 
objetivos de proteção; caso não seja possível reabilitar uma edificação existente, admitem-se 
novos edifícios com no máximo 200m² de construção e 1 piso; 

Áreas de interesse cultural e paisagístico – admite-se: 

 a instalação de TER e TN, que resultem do aproveitamento e manutenção do edificado existente 
ou da sua ampliação; 

 obras de reconstrução, conservação e ampliação desde que seja assegurado o respetivo uso 
original, quando se tratem de obras conducentes a suprirem insuficiências de instalações 
sanitárias e ou cozinhas e desde que as mesmas correspondam a um aumento total da área de 
construção igual ou inferior a 16 m2, sem, contudo, implicar um aumento da cércea; 

 a construção de acessos pedonais não consolidados, trilhos pedonais interpretativos e zonas de 
estadia não consolidadas, os quais deverão ser devidamente sinalizados e complementados com 
painéis informativos 

 a construção de equipamentos de apoio à utilização destas áreas, que centralize e sirva de 
suporte a todas as atividades relacionadas (divulgação e sensibilização de visitantes, apoio ao 
material necessário) e outras atividades secundárias - caso não seja possível reabilitar uma 
edificação existente, admitem-se novos edifícios com no máximo 200m² de construção e 1 piso; 

 a requalificação do espaço exterior bem como a intervenção de integração paisagística que visem 
valorizar o património existente. 

Áreas de proteção e conservação da natureza – admite-se: 

 a instalação de TER e TN, que resultem do aproveitamento e manutenção do edificado existente 
ou da sua ampliação; 

 obras de reconstrução, conservação e ampliação desde que seja assegurado o respetivo uso 
original, quando se tratem de obras conducentes a suprirem insuficiências de instalações 
sanitárias e ou cozinhas e desde que as mesmas correspondam a um aumento total da área de 
construção igual ou inferior a 16 m2, sem, contudo, implicar um aumento da cércea; 

 a instalação de equipamentos de suporte à divulgação e sensibilização dos ecossistemas naturais 
– caso não seja possível reabilitar uma edificação existente, estes equipamentos devem ter as 
características de estruturas amovíveis com uma área de construção máxima de 200 m2 e um 
piso; 

 a instalação de painéis informativos de divulgação do património natural 

 a construção de trilhos ou acessos pedonais não consolidados. 
Áreas Vulneráveis 
As áreas vulneráveis não integradas em áreas edificadas são áreas non aedificandi. 
Áreas Balneares, uso balnear variável de acordo com a tipologia: tipo 1 – Praia Formosa (inclui as 
áreas da Praia do Castelo, Praia Formosa e Praia dos Franceses), Piscina da Maia, São Lourenço 
(integra as áreas da Praia da Vigia da Areia, Piscina de São Lourenço e do Cais de São Lourenço) e 
Piscina dos Anjos; Tipo 3 – Prainha e Ponta do Castelo. 
 
ZONA B  

Áreas agrícolas e Áreas florestais 

 reabilitação do edificado existente, a sua ampliação ou a construção de novos edifícios 
complementares para a instalação de empreendimentos de TER ou de TN, bem como projetos 
classificados como de reconhecido interesse regional. 

 parâmetros e regras urbanísticas decorrentes dos regimes estabelecidos na legislação específica e 
nos PMOT 

Áreas edificadas (regime de gestão específico definido nos PMOT) 

 

 

 

PDM de Vila do Porto* 

[Aviso 3279/2012 de 29/02] 

 

* Este IGT incorporou todas as 
orientações definidas no POOC 

da Ilha de Santa Maria 

Solo Urbano 
1. Nos empreendimentos turísticos, a área total de construção de equipamentos de animação turística 
que, de acordo com a legislação em vigor, não sejam obrigatórios não é contabilizada para efeitos da 
aplicação dos índices definidos no PDM. 

2. Em estabelecimentos hoteleiros e equipamentos, admite-se o aumento de mais 1 m relativamente 
à altura máxima da edificação permitida para cada subcategoria de espaço, quando tal seja 
comprovadamente necessário para instalação das áreas técnicas. 

3. Nas categorias e subcategorias de solo urbano em que o número máximo de pisos é de 2, admitem–
se 3 pisos e uma altura da edificação de 11,5 m nos estabelecimentos hoteleiros e equipamentos 
associados. 

Solo Rústico 
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Espaços de ocupação turística – correspondem à zona de instalação do campo de golfe (freguesia de 
Almagreira), onde se admite a edificação para fins turísticos e equipamentos associados ao 
empreendimento, nomeadamente construções complementares de apoio ao golfe e 
estabelecimentos hoteleiros ou outros empreendimentos turísticos, equipamentos de animação 
turística, habitação unifamiliar na vertente de turismo residencial e serviços de apoio, bem como a 
construção de novas vias de acesso às parcelas circundantes do campo de golfe. 

a) Índice de utilização do solo: 0,03; 

b) Número máximo de pisos: 2, admitindo-se 3 pisos no caso de estabelecimentos hoteleiros 
incluindo os pisos inferiores à cota de soleira e excluindo aqueles 

integralmente em cave; 

c) Altura máxima: 7,5m, admitindo-se 11,5 m no caso de estabelecimentos hoteleiros. 
Espaços de equipamentos, subdivididos em áreas balneares e as áreas de vocação recreativa e lazer 
correspondem a áreas delimitadas e classificadas no âmbito do POOC, aplicando-se o respetivo 
regime. 
- áreas balneares . - foram incorporadas as disposições do POOC 
- áreas de uso especial - correspondem a estruturas edificadas sem utilização localizadas no solo rural 
que, pelas suas particularidades, constituem áreas passíveis de instalação de usos especiais 
compatíveis com o solo rural; 
- parque de campismo: Índice de utilização do solo: 0,05; Número de pisos: 1; Altura máxima: 5 m. 
- miradouro/zona de lazer – áreas que incluem parques de merendas, zonas de contemplação da 
paisagem, disseminados por toda a ilha. 
Áreas de povoamento tradicional:  

 Admite TER e TH como usos complementares; 

  Amite ainda a viabilização de: 
a) empreendimentos turísticos que contenham uma ou mais componentes destes tipos: 
estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos e parques de 
campismo,  
b) equipamentos públicos ou de interesse público (desde que compatíveis), designadamente 
instalações de espaços de desporto, miradouros e outras estruturas de apoio a atividade de 
fruição do território. 

Espaços agrícolas e agroflorestais:  

 Admite TER e TH como usos complementares; 

 Podem ser viabilizados empreendimentos turísticos que contenham uma ou mais componentes 
destes tipos: estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos e 
parques de campismo de categoria igual ou superior a 3 estrelas, respeitando os parâmetros 
urbanísticos máximos definidos no artigo 28º do Regulamento do PDM:  

a) Estabelecimentos hoteleiros (com índice de utilização do solo: 0,2, até 3 pisos e 11,5m de altura 
máxima); 

b) Aldeamentos turísticos e apartamentos turísticos (com índice de utilização do solo: 0,15, até 2 
pisos e 8m de altura máxima); 

c) TER e TH (altura máxima admitida é de 6,5m, sem prejuízo das preexistências) 

d) Parques de campismo (com índice de utilização do solo 0,05, entre outros parâmetros) 

 Podem ser viabilizados, desde que compatíveis, equipamentos públicos ou de interesse público, 
designadamente instalações de espaços de desporto, miradouros e outras estruturas de apoio a 
atividade de fruição do território. 

Espaços florestais: 

 Admite TER e TH como usos complementares. 

 Podem ser viabilizados, desde que compatíveis com o uso dominante, equipamentos públicos ou 
de interesse público, designadamente instalações de espaços de desporto, miradouros e outras 
estruturas de apoio a atividade de fruição do território. 

Espaços naturais e culturais: admite: 

 a instalação de TER e TH como usos complementares, nos termos da legislação 

 a construção de acessos pedonais não consolidados, trilhos pedonais interpretativos e zonas de 
estadia não consolidadas, os quais deverão ser devidamente sinalizados e complementados com 
painéis informativos;  

 a construção de equipamentos de apoio à utilização destas áreas, associados à interpretação 
ambiental, etc. 

 

Quadro II.3 | Ficha síntese das disposições e condicionantes de natureza urbanística, formal e estratégic,a associadas ao 
turismo para a ilha de São Miguel 
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P
EM

TA
 

Destino Especialista Turismo de natureza, Turismo Náutico, Touring Cultural e Paisagístico, Golfe, Sol e mar e 
Negócios/ congressos e Incentivos 

Polos de atração primária Passeios a pé/Hiking, TER, Birdwatching, Geoturismo, BTT, Canoagem/Kayaking, Downhill, 
Parapente, Passeios de barco, Whale watching, Iatismo, Mergulho, Surf e Bodyboard, 
Windsurf, Gastronomia e vinhos, Religião, Golfe, Sol e mar, Congressos e incentivos 

Polos de atração secundária Passeios equestres, Canyoning, Cruzeiros, Pesca desportiva, Vela, Cultura, 
Eventos/Entretenimento, Património e Termalismo 

PROTA 

[DLR 26/2010/A de 12/08] 

 

O grosso das áreas de conservação da natureza dispõe-se às cotas mais elevadas, no interior 
da ilha, e reparte-se por três áreas nucleares, a nascente, sensivelmente a meio da ilha e a 
poente. Estas áreas nucleares de conservação devem ser sujeitas a medidas prioritárias de 
valorização dos respetivos habitats, incluindo, no seu interior, lagoas com uma dimensão 
considerável e que constituem valores paisagísticos notáveis, como é o caso das lagoas das 
Sete Cidades, das Furnas e do Fogo. 

As três áreas nucleares são rodeadas por um conjunto mais vasto de áreas complementares 
que lhes conferem, em princípio, uma adequada proteção, embora em algumas zonas se 
identifiquem necessidades de reconversão dos usos correntes para sistemas naturalizados. 
Por sua vez, estas áreas complementares são rodeadas de extensas áreas com vocação 
agrícola que se estendem até à linha de costa. Com efeito, e ao contrário de outras ilhas 
açorianas, São Miguel apresenta apenas duas faixas nucleares de conservação da natureza 
com alguma expressão territorial sobre a linha de costa, curiosamente uma no topo 
nascente da ilha e a outra no topo poente. 

A riqueza e diversidade de São Miguel, não é apenas biofísica, mas também económica, 
social e demográfica. A este respeito, enquanto os concelhos de Ponta Delgada, Lagoa e 
Ribeira Grande, organizados num triângulo central, apresentam dinâmicas positivas, que 
perspetivam crescimentos demográficos moderados a curto/ médio prazo, os concelhos de 
Vila Franca do Campo e Nordeste apresentam-se com perspetivas de estabilidade 
populacional. Por outro lado, Povoação tem evidenciado uma continuada perda que 
importa atenuar e conter. 

O modelo territorial evidencia e reforça as grandes dinâmicas relacionais e os principais 
eixos de comunicação, alguns dos quais assinalados como necessitando de intervenções de 
reabilitação ambiental e/ou enquadramento paisagístico. Os grandes eixos relacionais 
partem de Ponta 

Delgada, onde se concentram as grandes infraestruturas portuárias e aeroportuárias da ilha, 
e englobam, num primeiro enlace, na forma de triângulo, Lagoa e Ribeira Grande, e num 
segundo enlace mais amplo, para nascente, as restantes sedes concelhias, de Vila Franca do 
Campo, 

Povoação e Nordeste, bem como alguns aglomerados secundários também costeiros. 

A poente, para onde se estende o concelho de Ponta Delgada, é também possível identificar 
um enlace sobre o perímetro costeiro da ilha que abarca pequenas povoações linearizadas, 
paralelas à costa, algumas das quais, de maior dimensão e que importa, a médio prazo, 
determinar-lhes uma configuração reticular, mais consentânea com a sua condição urbana. 
Esta mesma recomendação é feita, e devidamente identificada no modelo territorial, para 
um conjunto de outros aglomerados localizados sobre a metade nascente da ilha. 

O modelo também apresenta, à semelhança dos restantes, os sentidos e direções de 
crescimento ou contração as áreas de expansão urbana identificadas nos PDM em vigor, 
tendo em atenção o balanço entre as suas dimensões e as previsíveis pressões imobiliárias 
face às dinâmicas demográficas registadas propondo, sempre que tal se justifique, a 
formação de malhas urbanas ou o reforço e/ou consolidação das existentes. 

No que respeita ao sistema de acessibilidades e equipamentos, o modelo territorial 
pretende reforçar o papel da cidade-porta de Ponta Delgada com a proposta de uma nova 
centralidade de serviços coletivos, o estabelecimento de um parque tecnológico (e um 
segundo no concelho 

vizinho de Lagoa) que se irá associar à plataforma logística regional e ao novo terminal de 
cruzeiros integrado no empreendimento estratégico das Portas do Mar. 

A ilha de São Miguel possui, também, apreciáveis potencialidades no domínio da exploração 
das energias renováveis, com destaque para a eólica, a geotérmica e a hídrica. O modelo 
territorial apresenta um conjunto de localizações favoráveis à instalação ou ampliação de 
unidades de produção para estas três formas complementares de energia. 

Normas específicas de caráter territorial 

 Valorizar a recuperação do parque habitacional devoluto, conjugando-a com a 
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construção de raiz para satisfazer a procura habitacional prevista; 

 Preparar um plano de contingência que permita montar a logística necessária à 
receção, em simultâneo, de dois navios de cruzeiro (por norma, a chegada de navios de 
cruzeiro implica uma mobilização de meios de transporte fora do normal, a qual tem 
fortes repercussões ao nível da circulação rodoviária nas cidades de acolhimento); 

 Consolidar a dotação em equipamentos estruturantes de escala regional, otimizando a 
função urbana de Ponta Delgada enquanto elemento principal no sistema urbano do 
Arquipélago e sua principal porta de internacionalização; 

 Promover eventualmente uma plataforma logística de escala regional associada ao 
porto de Ponta Delgada, orientada para servir todo o Arquipélago e para se afirmar 
progressivamente no espaço internacional; 

 Aumentar os níveis de autosuficiência energética através do desenvolvimento da 
produção a partir de fontes hídricas, eólicas e geotérmicas; 

 Adaptar os critérios de programação de equipamentos e serviços coletivos à situação 
de melhoria substancial das condições de mobilidade terrestre induzida pelas SCUT; 

 Criar áreas de implantação de infraestruturas de base tecnológica em Ponta Delgada e 
Lagoa; 

 Dar prioridade a ações de valorização das paisagens culturais definidas no modelo 
territorial, designadamente Gorreana/ Porto Formoso (zona do chá), Quintas de Vila 
Franca do Campo (ananás e banana), Capelas, Rabo de Peixe (quintas da laranja), Lugar 
da Caldeiras, Vale d as Furnas e Caloura. 

POTRAA em vigor 

[DLR 38/2008/A de 11/08, suspenso 
parcialmente pelo DLR 13/2010/A de 7/04] 

 Estabelece uma carga turística máxima de cerca de 7 605 camas com bolsa adicional 
de 221 camas, embora se trate hoje de valores de referência, em consequência da 
entrada em vigor do diploma que aprovou a suspensão parcial do POTRAA; 

 Como aposta central destaca o Vulcanismo, incluindo outras vocações como: paisagem 
diversificada, património edificado, história e manifestações culturais, meetings 
industry, termalismo, eventos, náutica de recreio, mergulho, golfe, desportos radicais, 
gastronomia e pedestrianismo. 

 Estratégia de articulação territorial – Reforço das ligações com todas as ilhas, muito 
em especial com a ilha Terceira e o Faial. Afirmação da individualidade do destino. 

 os principais recursos da ilha: reservas florestais, paisagens protegidas, reservas 
naturais, património edificado, património natural, farol, miradouro e vistas 
panorâmicas, moinho, piscina natural, praia, elementos singulares e percursos 
pedestres. 

POOC Costa Sul da ilha S. Miguel 

[Decreto Regulamentar Regional n.º 
29/2007/A, de 5 de dezembro] 

Usos preferenciais e regimes de gestão da zona A 
USO BALNEAR 
Zonas Balneares, uso variável de acordo com a tipologia: tipo 1 – praia de São Roque, praia 
das Milícias, praia do Pópulo, zona balnear da Lagoa, praia do Corpo Santo, praia da Vinha 
da Areia e praia do Fogo; tipo 2 - piscinas das Feteiras, Porto da Caloura, prainha de Água 
d’Alto, praia de Água d’Alto e piscinas da Foz da Ribeira; tipo 3 - Santa Cruz, praia da Baixa 
d’Areia, praia do Degredo, ilhéu de Vila Franca do Campo, praia do Lombo Gordo, praia da 
Ribeira dos Pelames, portinho do Faial da Terra e Foz da Ribeira das Coelhas; tipo 4 - praia 
da Pedreira, praia do Calhau da Areia e praia da Amora; tipo 5 - Poças da Caloura, Poço 
Largo, praia da Leopoldina, praia da Ribeira da Amora e Areias, praia do Morro, Moinhos 
das Relvas e Lenho Achada/Achadinha. 
Áreas de especial interesse ambiental 

 As áreas de especial interesse ambiental integram habitats terrestres e marinhos e 
correspondem às seguintes áreas delimitas na planta síntese, designadamente: 
- Atalhada, no município de Lagoa 
- Faixa litoral terrestre e marinha entre Água de Pau e a Ribeira das Tainhas, incluindo o 
sítio de interesse comunitário (SIC) da Caloura/Ponta da Galera e o ilhéu de Vila Franca 
do Campo, integrando áreas dos municípios de Lagoa e de Vila Franca do Campo; 
- Faixa terrestre entre o Faial da Terra e as Ladeiras de São Tomé, incluindo parte da 
zona de proteção especial (ZPE) «pico da Vara/ribeira do Guilherme», integrando áreas 
dos municípios de Povoação e do Nordeste; 
- Faixa marítima e arribas entre a ponta da Marquesa e a ponta da Lomba da Cruz, 
incluindo a zona de proteção de lapas, integrando áreas do município do Nordeste; 
- Arribas entre a ribeira da Baeta e a ribeira da Mulher, integrando áreas do município 
do Nordeste; 
- Arribas entre a ribeira dos Caldeirões e o miradouro da Pedra dos Estorninhos, 
integrando áreas do município do Nordeste. 

 São admitidas: 
- A instalação de equipamentos de suporte à divulgação e sensibilização dos 
ecossistemas naturais; 
- A instalação de painéis informativos e de divulgação do património natural; 
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A construção de trilhos ou acessos pedonais não consolidados. 
Outras áreas naturais e culturais 

 Nas outras áreas naturais e culturais, sem prejuízo de outras disposições do 
regulamento do POOC e da legislação aplicável, em especial a do domínio hídrico 
e da reserva ecológica, são permitidas exclusivamente determinadas obras 
previstas em sede POOC (n.º 2 do art. 31.º), nomeadamente a instalação de 
novos empreendimentos de turismo em espaço rural e de turismo de natureza 
que resultem do aproveitamento e manutenção do edificado existente ou da sua 
ampliação, sem aumento de cércea. 
 

Áreas edificadas em zonas de risco 

 Nas áreas edificadas em zonas de risco devem ser minimizadas as situações de risco de 
pessoas e bens, privilegiando-se os usos de requalificação e valorização que visem a 
livre fruição destas áreas nos termos do definido em sede de POOC. 

 As áreas identificadas na planta de síntese como áreas edificadas em zona de risco são 
áreas consolidadas ou parcialmente edificadas que se destinam predominantemente à 
urbanização no âmbito regulamentar dos respetivos PMOT, correspondendo às 
seguintes situações: 
a) Áreas ameaçadas pela instabilidade de arribas e vertentes, que integram as 
situações de edificações localizadas junto às cristas das arribas e vertentes de elevada 
instabilidade; 
b) Áreas ameaçadas por cheia, que integram as situações de áreas edificadas nas 
margens dos cursos de água ou em leito de cheia; 
c) Áreas ameaçadas pelo avanço das águas do mar, que integram as áreas edificadas 
consolidadas, onde se têm verificado danos significativos em edificações por ação 
direta do mar. 

 

 São ainda identificados, na planta de síntese, conjuntos de edificações localizados em 
fajãs, integrados no solo rural no âmbito dos respetivos PMOT, que correspondem a 
áreas ameaçadas por riscos naturais múltiplos e especialmente vulneráveis sob o ponto 
de vista ambiental. 

 
Usos preferenciais e princípios de ocupação da zona B 
Áreas florestais 

 Obras de reabilitação do edificado existente, a sua ampliação ou a construção de novos 
edifícios complementares para a instalação de empreendimentos de turismo no espaço 
rural ou de turismo de natureza. 

Áreas agrícolas 

 Construção de novos edifícios complementares para a instalação de empreendimentos 
de turismo no espaço rural ou de turismo de natureza.  

 Nas áreas agrícolas localizadas entre Santa Cruz/Lagoa e Água de Pau admite-se a 
instalação de empreendimentos turísticos nos termos do respetivo PMOT. 

Áreas edificadas 

 Nas áreas edificadas aplicam-se as regras decorrentes dos regimes estabelecidos na 
legislação específica e nos PMOT. 

 O POOC estabelece critérios nomeadamente em caso de empreendimentos turísticos a 
serem vertidos em sede de revisão do Plano de Urbanização e ou da elaboração de 
plano de pormenor da área edificada da Caloura. 

POOC Costa Norte da ilha S. Miguel 

[Decreto Regulamentar Regional n.º 
6/2005/A, 17 de fevereiro] 

Espaços naturais 
Espaços naturais de proteção 

 São permitidas obras de reabilitação e conservação de edifícios licenciados destinados 
a turismo rural, turismo de habitação ou agroturismo, estabelecimentos de restauração 
e bebidas e equipamentos coletivos, desde que localizados fora das áreas de risco, bem 
como a sua ampliação até 10% da área licenciada, não excedendo um índice de 
construção máximo de 0,25. 

 Construção de instalações e infraestruturas associadas à pesca, desporto e recreio 
náutico. 

 Instalação de equipamentos desportivos e recreativos de ar livre com características 
amovíveis. 

Espaços urbanos 
Zonas de risco 

 É proibida a edificação em zonas de elevados riscos naturais. 
Edificabilidade 

 Fora dos aglomerados urbanos, não podem ser autorizadas edificações com mais de 
dois pisos, excetuando-se os empreendimentos de interesse público ou turístico, desde 
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que fique assegurada a sua integração na paisagem envolvente e obtenham parecer 
favorável dos departamentos da administração regional autónoma competentes em 
matéria de turismo e de ordenamento do território. 

Espaços turísticos 

 Os espaços turísticos destinam-se à instalação de empreendimentos e projetos de 
natureza turística e atividades complementares de apoio. 

 A edificação nestes espaços fica condicionada ao estabelecido nos planos municipais de 
ordenamento do território em vigor. 

 
Áreas de Desenvolvimento Turístico 
 
Unidades operativas de planeamento e gestão 

 Ficam interditas nas nestas áreas a construção de novas edificações, nomeadamente 
empreendimentos turísticos (esta interdição advém de um regime transitório). 

POBHL Furnas 

[Decreto Regulamentar Regional n.º 
2/2005/A, de 15 de fevereiro] (em 

alteração) 

Zona reservada 

 Na zona reservada (ZR) apenas é permitida a instalação de infra-estruturas aligeiradas e 
amovíveis de apoio ao plano de água, nos termos do número seguinte. 

 A instalação de pontões, jangadas flutuantes ou outras infra--estruturas de apoio 
destinadas à utilização do plano de água está sujeita a licenciamento do departamento 
do Governo Regional com competência em matéria de recursos hídricos.\ 

 
Zona de proteção da bacia hidrográfica 

 Na zona de proteção fica interdita toda e qualquer prática de campismo. 
 

Áreas agrícolas 

 É interdita a execução de novas edificações e a abertura de novos acessos, exceto os 
que, pelo departamento do Governo Regional com competência em matéria de 
ordenamento do território, forem considerados de interesse ambiental. 

 
Áreas de recreio e lazer 

 Nas áreas de recreio e lazer é proibida a implantação de qualquer tipo de construção 
ou de impermeabilização do solo, sendo as obras admitidas relativas, exclusivamente, a 
pavimentações ou regularização de percursos existentes e obras de drenagem 
hidráulica. 

 
Áreas edificadas 

 A ocupação das áreas edificadas admite a instalação de estabelecimentos de turismo 
em espaço rural, de acordo com a legislação em vigor e com o disposto no capítulo IV, 
os quais, no total de 100 camas de oferta turística para o total da área da bacia, devem 
representar um mínimo de 25 camas. 

 A instalação dos estabelecimentos referidos no número anterior não pode implicar a 
abertura de novos arruamentos e o seu licenciamento está dependente da capacidade 
efectiva de estacionamento, determinada nos termos do artigo 48.o, n.o 4, a localizar: 
a) No interior do lote; 
b) No parque de estacionamento público mais próximo 

 
Áreas naturais de enquadramento 

 Nas áreas naturais de enquadramento é interdita a implantação de qualquer tipo de 
construção nova ou de impermeabilização do solo, admitindo-se as operações 
urbanísticas de beneficiação e conservação do edificado destinado ao uso habitacional. 

 
Áreas Patrimoniais 

 As áreas patrimoniais compõem-se das seguintes zonas: 
a) Mata-Jardim José do Canto; 
b) Caldeiras. 

 Nas Caldeiras é interdita qualquer edificação ou construção em alvenaria; 
Na Mata-Jardim José do Canto apenas se admite construção se esta decorrer de obras de 
consolidação, conservação e ou restauro dos edifícios existentes e ou a sua adaptação a 
turismo em espaço rural, obras de vedação, pavimentação e ou recuperação de percursos 
existentes e obras de drenagem, bem como instalação de mobiliário urbano. 

POBHL Sete Cidades 

[Decreto Regulamentar Regional n.º 
3/2005/A, de 16 de fevereiro] (em 

alteração) 

Zona reservada 

 A zona reservada tem a natureza de área non aedificandi,nela sendo apenas 
admissível a instalação de equipamentos e infra--estruturas de apoio à utilização 
do plano de água regulamentadas no diploma. 
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Espaços agrícolas 

 É interdita a execução de novas edificações e a abertura de novos acessos, exceto os 
que, pelo departamento do Governo Regional com competência em matéria de 
ordenamento do território, forem considerados de interesse ambiental. 
 

Espaços de recreio 

 Os espaços de recreio, delimitados graficamente na planta de síntese, destinam-se, 
predominantemente, ao uso público ou coletivo de recreio e lazer, desde que 
relacionado, por modo direto, com as suas características e envolvente natural 

 
Áreas verdes de recreio 

 As áreas verdes de recreio, delimitadas graficamente na planta de síntese, estão 
localizadas em área de ambiente natural e paisagístico relevante e devem dispor de 
equipamentos, infra-estruturas e mobiliário urbano adequado às práticas de recreio e 
lazer da população. 

 Na organização física e utilização das áreas verdes de recreio, é interdita a prática de 
campismo. 

 
Áreas verdes de fruição restrita 

 Nas áreas verdes de fruição restrita é interdita a prática de campismo, bem como a 
instalação de equipamento de apoio, com excepção de pequenas unidades de recolha 
de resíduos sólidos. 

 
Parque de campismo 

 A prática de campismo apenas é permitida na área delimitada para esse fim na planta 
de síntese, a qual é classificada como parque de campismo rural 

 
Espaço Urbano  

 O espaço urbano, delimitado graficamente na planta de síntese, corresponde ao 
ajustamento do perímetro urbano das Sete Cidades estabelecido no Plano Diretor 
Municipal de Ponta Delgada, sendo considerada unidade operativa de planeamento e 
gestão, para a qual deve ser elaborado plano de pormenor. 

O plano de pormenor referido no número anterior, sem prejuízo das previsões de conteúdo 
decorrentes da legislação em vigor, deve propor uma reorganização e requalificação do 
tecido urbano que contemple a ponderação sobre a eventual localização para a implantação 
de empreendimentos turísticos: 

POBHL São Miguel 

[Decreto Regulamentar Regional n.º 
12/2013/A, de 30 de setembro]  

Atividades interditas 

 Nos Planos de Água das lagoas submetidas ao POBHLSM, para além das interdições 
decorrentes de legislação específica, são interditas as atividades e usos de prática 
balnear, navegação recreativa a remo e/ou à vela (com exceção da Lagoa do Fogo e 
Congro), a circulação de embarcações motorizadas para fins recreativos, a instalação 
de cais, pontões, embarcadouros, fundeadouros ou jangadas para recreio (com 
exceção da Lagoa do Fogo e Congro). 

 
Zonas de Proteção 

 Nas Zonas de Proteção das lagoas submetidas ao POBHLSM, para além das interdições 
decorrentes de legislação específica, são interditas as seguintes atividades e utilizações: 
a prática de campismo e caravanismo; A circulação fora dos trilhos e caminhos 
estabelecidos, exceto quando necessário para ações científicas, e de educação 
ambiental ou outras atividades condicionadas de caráter excecional, nomeadamente 
de manutenção e limpeza; A prática de atividades desportivas motorizadas que 
envolvam, designadamente, veículos todo-o-terreno, motocross, moto-quatro, karting 
e similares 
 

Zonas terrestres de proteção 
É definida toda a regulamentação de usos e usufruição de espaços ao nível da utilização, 
abertura e manutenção de trilhos, de estruturas de apoio à usufruição coletiva para a 
utilização ordenada e qualificada das margens envolventes das lagoas e miradouros. 

PDM de Ponta Delgada 

[Decreto Regulamentar Regional n.º 
16/2007/A, de 13 de agosto; Aviso n.º 
8125/2010, de 22 de abril; suspensão 
parcial pelo DRR n.º 12/2011/A, de 2 de 
junho; suspensão parcial pelo DRR n.º 

Uso do solo rural 

 Os acesos a empreendimentos turísticos devem garantir a circulação de veículos 
pesados. 

 Nos empreendimentos turísticos, a área bruta de construção de equipamentos de 
animação turística que, de acordo com a legislação em vigor, não sejam obrigatórios 
não é contabilizada para efeitos da aplicação dos índices definidos no Regulamento do 
PDM. 
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8/2012/A, de 20 de fevereiro, alterado pelo 
DRR n.º8/2014/A, de 23 de junho; 
suspensão parcial pelo Aviso n.º 
7617/2012, de 31 de maio; suspensão 
parcial pelo DRR n.º 4/2018/A, de 27 de 
janeiro] 

 Em estabelecimentos hoteleiros e equipamentos, admite-se o aumento de mais 1 m 
relativamente à cércea máxima permitida para cada subcategoria de espaço. 

Espaços naturais 

 São permitidas obras de construção nova e obras de recuperação e de ampliação de 
construções existentes para a instalação de empreendimentos de turismo de natureza. 

 São permitidas obras de recuperação e de ampliação de construções existentes para a 
instalação de turismo no espaço rural, estabelecimentos de restauração e bebidas e 
equipamentos coletivos quando situadas fora de zonas de risco. 

 São permitidas obras de construção nova e obras de recuperação de construções 
existentes destinadas a miradouros, apoios balneares e outras estruturas de apoio a 
atividades de animação ambiental. 

Espaços florestais 

 São admitidas obras de construção nova, de recuperação e de ampliação de 
construções existentes para a instalação de empreendimentos de turismo no espaço 
rural e turismo de natureza. 

Espaços agrícolas 

 Nos espaços integrados na RAR, são admitidas todas as tipologias de empreendimentos 
turísticos previstas no respetivo regime. 

 Nos restantes espaços agrícolas são admitidas: 
- Obras de construção de empreendimentos turísticos; 
- Obras de construção nova, de recuperação e de ampliação de construções existentes 
para a instalação de empreendimentos de turismo no espaço rural e turismo de 
natureza; 
- Instalação de espaços de desporto, recreio e lazer, equipamentos de animação 
turística e outros equipamentos de interesse público. 

Espaços de exploração de recursos geológicos 

 Nestes espaços estão interditas todas as tipologias de empreendimentos turísticos. 
 

Uso do solo urbano 
Grutas e cavidades naturais 

 Nos solos urbanos localizados sobre grutas ou outras cavidades naturais não 
preenchidas e numa faixa envolvente de pelo menos 40 m, a realização de obras de 
construção nova, de alteração ou ampliação de construções existentes deve atender às 
condições estruturais de fundação do terreno. 

Área turística do campo de golfe da batalha. 

 Na área turística do campo de golfe da Batalha admite -se a edificação para fins 
turísticos, designadamente estabelecimentos hoteleiros, meios complementares de 
alojamento turístico e equipamentos de animação turística, habitação unifamiliar e 
comércio e serviços de apoio aos empreendimentos; 

 É obrigatória a manutenção do campo de Golfe, que pode ser objecto de remodelação 
e ampliação. 

PDM de Lagoa 

[Aviso n.º 19009/2011, de 23 de setembro] 

Uso do solo rural 
Espaços florestais 
São permitidas: 

 A instalação de apoios a atividades de recreio e lazer de iniciativa da Administração 
Regional ou Local, tais como parques de merendas, zonas de estadia panorâmicas, 
percursos pedonais/equestres e trilhos da natureza; 

 Ações de povoamento ou repovoamento florestal, desde que as técnicas utilizadas não 
conduzam à degradação dos recursos naturais, em especial as características 
pedológicas dos terrenos;  

 Instalações de apoio à atividade florestal, agroflorestal, agrícola ou pastoril, ou à 
residência habitual do agricultor de acordo com o presente Regulamento. 

Nos espaços florestais de produção são permitidas obras de construção, recuperação e 
ampliação de edifícios existentes se destinadas nomeadamente a empreendimentos de 
turismo no espaço rural e empreendimentos de turismo de habitação. 
Nos espaços florestais de conservação distinguem-se que têm legislação própria: 

 Espaços florestais em áreas de Reserva Ecológica; 

 Reserva Florestal de Recreio Chã da Macela. 
Espaços agrícolas 
Nos espaços agrícolas de produção são permitidas obras de construção, recuperação e 
ampliação de edifícios nomeadamente empreendimentos de turismo em espaço rural e 
turismo de habitação e outros tipos de empreendimentos turísticos. 
Os espaços agrícolas de conservação encontram-se sujeitos ao regime de Reserva Ecológica. 
Espaços naturais 
Parque natural da ilha de São Miguel, especificamente nas áreas abrangidas pela Zona 



  

 
 347 

POTRAA . RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública 

Especial de Conservação Caloura-Ponta da Galera-Rede Natura são interditas atividades 
como: 

 Licenciamento de operações de loteamento urbano e industrial fora dos perímetros 
urbanos; 

 Realização de obras de construção civil em terrenos com inclinação superior a 30 %, 
excetuando -se a realização de ações de interesse público, como tal reconhecido por 
despacho da Secretaria Regional com competência na área do ambiente; 

 A prática de campismo ou caravanismo fora dos locais para tal destinados. 
Nas áreas de reserva ecológica aplica-se o respetivo regulamento. 
Nos outros espaços naturais, correspondem às áreas de POOC e aplica-se o disposto no 
regulamento do mesmo. 
 
Solo Urbano 
Solo urbanizado 

 Nos espaços centrais – Nível I (Vila de Lagoa) são permitidas todas as tipologias exceto 
TER. 

 Nos espaços centrais – Zonas de risco são interditas todas as tipologias de 
empreendimentos turísticos. 

 Nos espaços residências – Nível II (Água de Pau) são permitidas todas as tipologias. 

 Nos espaços residenciais – Nível II (Cabouco) são permitidas todas as tipologias. 

 Nos espaços de atividades económicas são interditas todas as tipologias de 
empreendimentos turísticos. 

Solo Urbanizável  

 São permitidas todas as tipologias exceto TER. 

 Dentro dos espaços de uso especial – Área turísticas, são de uso exclusivo de ocupação 
de usos turísticos e correspondem às seguintes áreas: 
- Área turística de Água de Pau; 
- Área turística do Termo. 

Sobre estas áreas importa destacar que o Índice máximo de construção é aplicável a 
qualquer tipo de empreendimento turístico, estabelecimentos de restauração e ou bebidas 
e equipamentos de animação constituintes de empreendimentos integrados ou de 
conjuntos turísticos (resorts).  
 
Estrutura ecológica municipal 

 Apenas permite instalação de equipamentos de apoio.  

PDM de Vila Franca do Campo 

[Aviso n.º 1587/2013, de 31 de dezembro] 

Zonas de risco 

 Aplicação o regulamento do POOC Costa Sul  
 
Solo rural 

 No solo rural é interdita a prática de campismo e caravanismo, fora dos locais 
devidamente licenciados para o efeito. 

Espaço agrícola e espaço florestal de produção 

 São admitidas instalações afetas a empreendimentos de turismo no espaço rural e 
turismo de habitação. 

 Constituem usos compatíveis dos usos dominantes destas categorias de espaços a 
instalação de:  

 Empreendimentos turísticos, com categoria igual ou superior a 3 estrelas, outros 
tipos de empreendimentos turísticos: 

i) Estabelecimentos hoteleiros: 
ii) Aldeamentos turísticos; 
iii) Apartamentos turísticos; 
iv) Parques de campismo. 

 Alojamento local e equipamentos de animação turística; 

 Equipamentos públicos ou de interesse público, designadamente instalações de 
espaços de desporto, miradouros e outras estruturas de apoio à atividade de fruição do 
território; 

Espaço de exploração de recursos geológicos 

 Nestes espaços estão interditas todas as tipologias de empreendimentos turísticos. 
Espaço natural 

 Sem prejuízo do disposto nos respetivos regimes jurídicos instituídos, quer para o 
Parque Natural da Ilha de S. Miguel, quer pelo POOC, quer para a Rede Natura 2000, 
nos espaços naturais são permitidas nomeadamente instalação de novos 
empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço rural, nos termos 
da legislação em vigor e desde que resultem, exclusivamente, do aproveitamento de 
construções existentes. 
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Espaço cultural 

 São compatíveis com espaços culturais as instalações afetas a empreendimentos de 
turismo no espaço rural e de turismo de habitação; 

 Constituem usos compatíveis dos usos dominantes destas categorias de espaços, a 
instalação de outros tipos de empreendimentos turísticos. 

 
Solo urbano 
Industrias e armazéns 

 Nas operações de reconversão urbanística de solos ocupados por atividades industriais 
e ou de armazenagem admite -se uma majoração em 30 % da área máxima de 
construção permitida para cada subcategoria de solo onde se inserem, desde que a 
majoração corresponda a mais um piso, no caso de ser destinada a estabelecimentos 
hoteleiros. 

Solo urbano – urbanizado 

 Em Espaço urbano consolidado i a Câmara Municipal pode autorizar a mudança de uso 
para empreendimentos turísticos de função hoteleira ou similar, incluindo serviços, 
comércio e animação, sem prejuízo da legislação em vigor para estes sectores e dos 
parâmetros urbanísticos definidos no Regulamento do PDM. 

Espaço Turístico 

 Em solo urbano – urbanizado o espaço turístico integra a área destinada a 
equipamentos ou infraestruturas estruturantes ou a outros usos específicos, 
nomeadamente de recreio lazer e turismo, e corresponde à área do Hotel Bahia Palace, 
devidamente delimitada na planta de ordenamento. 

Espaço verde 

 Nestes espaços estão interditas todas as tipologias de empreendimentos turísticos. 
Solo de Urbanização Programada 

 Em solo de urbanização programada, os usos admitidos são a habitação, as atividades 
comerciais e de serviços de apoio à função habitacional, aos empreendimentos 
turísticos e às suas atividades associadas, a equipamentos de animação turística e a 
equipamentos coletivos. 

Espaço turístico 

 Em solo de urbanização programada o espaço turístico integra a áreas destinadas a 
equipamentos ou infraestruturas estruturantes ou a outros usos específicos, 
nomeadamente de recreio lazer e turismo, e corresponde à áreas da Lombinha 
(Piquinhos) e Vinha d´Areia, devidamente delimitadas na planta de ordenamento. 

 Nos espaços turísticos da Lombinha (Piquinhos) e Vinha d’Areia devem observar-se os 
parâmetros urbanísticos e as condições definidas em sede de regulamento do PDM. 

PDM Povoação 

[Avisoº 7323/2010, de 12 de abril] 

Solo Urbano 

 É permitida a instalação de empreendimentos turísticos nas áreas: 
- Em qualquer subcategoria do solo urbano, exceto no Parque Industrial de Povoação; 
-Nas zonas agrícolas não incluídas na RAR e nas Zonas Florestais. 

 Nos Solos Urbanizados, Espaços Agrícolas, Espaços Florestais e Espaços Naturais, é 
permitida a instalação de Empreendimentos de Turismo no Espaço Rural e de 
Empreendimentos de Turismo de Habitação, quando resultem do aproveitamento e 
valorização do património arquitetónico existente, ainda que condicionadas à 
conformação com os regimes próprios desta tipologia de empreendimentos e 
nomeadamente às regras: 
- Nos Solos Urbanizados, Espaços Agrícolas e Espaços Florestais são permitidas obras de 
conservação, reconstrução, alteração e ampliação e obras de construção de novas 
edificações complementares, desde que estas últimas sejam necessárias à atividade ou 
classificação turística em causa; 
- Nas Zonas Agrícolas incluídas na RAR (ZAR), a instalação de Empreendimentos de 
Turismo no Espaço Rural e de Empreendimentos de Turismo de Habitação, através das 
obras enunciadas na alínea anterior, fica sujeita, nos termos da lei, ao parecer da 
entidade com tutela na área da RAR; 
- Nos Espaços Naturais apenas são permitidas obras de conservação, reconstrução, 
alteração e ampliação; 
- Nas áreas de intervenção do POOC da Costa Sul e do POBHLF, a instalação de 
empreendimentos de Turismo no Espaço Rural e de Empreendimentos de Turismo de 
Habitação, fica sujeita aos regimes especiais determinados por aqueles planos especiais 
de ordenamento do território. 

 
Solos urbanizados 

 Na Zona Histórica a Câmara Municipal pode autorizar a mudança de uso para a função 
hoteleira ou similar, incluindo serviços, comércio e animação. 
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Solos cuja urbanização seja possível programar 

 As zonas de vocação turística destinam -se, fundamentalmente, à implantação de 
equipamentos e empreendimentos turísticos integrados na paisagem envolvente, 
respeitando os objetivos fundamentais definidos para o conjunto do espaço urbano. 

Zonas turísticas 

 As zonas turísticas TUR — F correspondem a áreas que por possuírem uma localização 
de maior valia, quer do ponto de vista paisagístico, quer devido à proximidade de infra 
-estruturas balneares ou de recreio náutico, se adequam à implantação de 
empreendimentos turísticos e de equipamentos de animação turística. 

 Os equipamentos turísticos passíveis de implantar nas zonas turísticas TUR — F devem 
possuir uma volumetria e um tratamento visual que os permita dissimular e 
compatibilizar com a paisagem local, privilegiando o tratamento dos espaços verdes 
exteriores adjacentes. 

Áreas industriais e Zonas de indústrias locais 
Nestes espaços estão interditas todas as tipologias de empreendimentos turísticos. 
 
Solo Rural 
Espaços naturais  

 No que se refere à edificabilidade em espaços naturais e sem prejuízo das regras 
anteriormente referidas é ainda aplicável o regime jurídico dos empreendimentos 
turísticos e o Anexo I a este Regulamento do PDM. 
 

Espaços canais, espaços de usos múltiplos e espaços de infraestruturas 
A Zona turística — TUR — G é exclusivamente destinada à reconversão e expansão do 
Campo de Golfe existente, sendo apenas permitida na mesma a instalação de equipamentos 
e construções de natureza turística a ele afetos, nomeadamente os seguintes: 

- Campo de Golfe e instalações complementares; 
- Equipamentos turísticos; 
- Estabelecimentos hoteleiros; 
- Aldeamentos e apartamentos turísticos; 

 - Moradias de habitação unifamiliar em condómino fechado e destinadas a turismo 
residencial. 

PDM de Nordeste 

[Aviso n.º 4/2013 de 11 de janeiro; 
Retificação n.º 12/2013, de 16 de janeiro] 

Solo Rural 

 Nos espaços agrícolas e agroflorestais são admitidas instalações afetas a 
empreendimentos de turismo no espaço rural e de turismo de habitação. Nestes 
espaços podem ser viabilizados, quando compatíveis com o uso dominante 
empreendimentos turísticos que integrem uma ou mais componentes de qualquer dos 
seguintes tipos: estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos turísticos, apartamentos 
turísticos e parques de campismo, desde que com a categoria igual ou superior a 3 
estrelas. 

 Espaços naturais e culturais, sem prejuízo do disposto nos respetivos regimes jurídicos 
instituídos, quer para o Parque Natural da Ilha de S. Miguel, quer pelo POOC, quer para 
a Rede Natura 2000 nos espaços naturais e culturais é permitida nomeadamente 
instalação de novos empreendimentos de turismo no espaço rural e turismo de 
habitação. 

Espaços de exploração de recursos geológicos 

 Nestes espaços estão interditas todas as tipologias de empreendimentos turísticos. 
Espaços de ocupação turística 

 Instalação de campo de golfe nas freguesias de São Pedro Nordestinho e Lomba da 
Fazenda. 

 A área prevista para a implantação do campo de golfe é de cerca de 82 ha, admitindo-
se a edificação para fins turísticos e equipamentos associados ao empreendimento. 

 
Solo Urbano 
Empreendimentos turísticos e equipamentos 

 São permitidas todas as tipologias exceto TER. 
Espaços polivalentes industriais, de serviços e de logística 

 Nestes espaços estão interditas todas as tipologias de empreendimentos turísticos. 
Espaços de expansão urbana 

 São permitidas todas as tipologias de empreendimentos turísticos. 

PMD da Ribeira Grande 

[Decreto Regulamentar Regional n.º 
17/2006/A, de 10 de abril; suspensão 

parcial pelo Aviso n.º 10/2018, de 6 de 

 
Os espaços urbanos e urbanizáveis compreendem: 

 Áreas turísticas que são destinadas a prestar serviços de restauração, animação 
turística ou alojamento temporário, este integrando estabelecimentos hoteleiros, 
meios complementares de alojamento turístico, parques de campismo e conjuntos 
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fevereiro] turísticos, reconduzindo-se a espaços urbanos ou a espaços urbanizáveis consoante 
sejam espaços já existentes ou propostos; 

 Áreas de equipamentos coletivos destinadas a atividades coletivas, desportivas, de 
recreio e de lazer, reconduzindo-se a espaços urbanos ou a espaços urbanizáveis 
consoante sejam espaços já existentes ou propostos. 

Turismo 

 Os empreendimentos turísticos integram-se em cada uma da classe de espaços 
definidas de acordo com as disposições do presente Regulamento e da legislação 
específica em vigor. 

 Nas áreas dos espaços urbanos e urbanizáveis localizadas fora das categorias de áreas 
turísticas definidas na planta de ordenamento, o índice de construção para 
empreendimentos turísticos pode ser majorado até um máximo de 20 %, desde que 
salvaguardado o estacionamento necessário. 

 Nas zonas mistas agrícolas e florestais ou agrícolas complementares, quando estejam 
em causa empreendimentos turísticos, os índices de construção serão majorados de 
acordo com critérios estipulados em sede de regulamento do PDM. 

 
Áreas turísticas 

 Os espaços urbanos compreendem a área turística do campo de golfe da Batalha. 

 Os espaços urbanizáveis compreendem as seguintes áreas turísticas: 
-Área turística no Porto Formoso; 
- Área turística do campo de golfe de Porto Formoso; 
- Área turística da lagoa do Fogo; 
- Área turística do campo de golfe da lagoa do Fogo; 
- Área turística no Morro de Baixo; 
- Área turística do chá da Barrosa; 
- Área turística de Pico Vermelho. 

 Na área turística do campo de golfe da Batalha serão permitidas edificações 
relacionadas com o campo de golfe da Batalha e desde que integradas numa das 
seguintes tipologias: 
- Campo de golfe e instalações complementares; 
- Estabelecimentos hoteleiros; 
- Apartamentos turísticos; 
- Aldeamentos turísticos; 
- Condomínios fechados. 

 Para as restantes áreas turísticas não são definidas tipologias de edificações, mas são 
definidos requisitos e condições para a implementação de empreendimentos e 
atividades turísticas no artigo 110.º  e condicionamentos associados à edificabilidade 
nos artigos 58.º, 59.º, 60.º, 61.º e 62.º; 
 

Espaços industriais  

 Nestes espaços estão interditas todas as tipologias de empreendimentos turísticos. 
Áreas multiusos e de investigação tecnológica 

 Nestes espaços estão interditas todas as tipologias de empreendimentos turísticos. 
Exploração de massas minerais – Pedreiras 

 Nestes espaços estão interditas todas as tipologias de empreendimentos turísticos. 
Indústrias e explorações de massas minerais – Pedreiras 

 Nestes espaços estão interditas todas as tipologias de empreendimentos turísticos. 
 
Unidades operativas de planeamento e gestão 

 UOPG – Cidade da ribeira Grande 
- Não serão permitidas novas construções e loteamentos na área turística do Morro de 
Baixo até à entrada em vigor de plano de pormenor que contemple a área em causa. 
A unidade de execução do Morro de Baixo deverá cumprir o objetivo valorização da 
zona litoral do Morro de Baixo, desenvolvendo soluções turísticas integradas, dotadas 
de equipamentos e infraestruturas adequados ao local, no sentido de valorizar a 
paisagem e proteger a natureza e os recursos geológicos na envolvente e a reconversão 
e reabilitação da área urbana do Bairro do Bandejo. Esta EU permite a construção de 
empreendimentos turísticos. 

 

 



  

 
 351 

POTRAA . RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública 

Quadro II.4 | Ficha síntese das disposições e condicionantes de natureza urbanística, formal e estratégica associadas ao 
turismo para a ilha Terceira 

P
EM

TA
 

Destino Especialista Turismo de natureza, Turismo Náutico, Touring Cultural e Paisagístico, Sol e mar e Negócios/ congressos 
e Incentivos 

Polos de atração 
primária 

Passeios a pé/Hiking, Passeios equestres, Geoturismo, Passeios de barco, Whale watching, Mergulho, 
Windsurf, Cultura, Eventos/ Entretenimento (carnaval, bailinhos …), Gastronomia e vinhos, Património, 
Património Mundial (Angra do Heroísmo), Religião, Sol e mar, Congressos e incentivos 

Polos de atração 
secundária 

TER, BTT, Iatismo, Pesca desportiva, Surf e Bodyboard, Vela e Golfe. 

PROTA 

[DLR 26/2010/A de 12/08] 

 

Embora apenas Angra do Heroísmo faça parte do triângulo estruturante de todo o sistema urbano do 
Arquipélago, desenvolvendo, assim, um conjunto de funções que em muito ultrapassa a importância da 
ilha, a cidade da Praia da Vitória, com um dos portos mais importantes dos Açores, e com as 
infraestruturas aeroportuárias da ilha localizadas na sua proximidade, desempenha também um papel 
de grande relevância. O modelo territorial confere-lhe a responsabilidade de desenvolver a segunda 
plataforma logística dos Açores em alternativa e complementaridade à já existente em Ponta Delgada. 

A dimensão da ilha justifica, ainda, a existência de um atravessamento transversal norte/ sul com alguma 
expressão, a partir de Angra do Heroísmo, que intercepta inevitavelmente áreas nucleares de 
conservação da natureza. Nestas, preconiza-se uma série de atividades de valorização de habitats e 
reconversão de usos para sistemas naturalizados. 

Na vertente urbana há que destacar Angra do Heroísmo, com o seu inegável valor patrimonial e cultural, 
bem como de potencial de dinamização do turismo enquanto cidade Património da Humanidade. 

Se em alguns casos a sua distância à costa se afigura razoável e suficiente para que se evitem ou 
minimizem impactes ambientais e paisagísticos, noutros levanta sérias preocupações porque está 
demasiado em cima da própria linha de costa. Tais desenvolvimentos urbanos deverão ser 
contrariados, quer pelos custos excessivos de infraestruturação que acarretam, quer pela dificuldade 
de poderem oferecer qualidade de vida aos seus residentes, quer ainda porque comportam riscos 
elevados de natureza geofísica. 

Normas específicas de caráter territorial 

 Ajustar as bolsas de expansão previstas em PDM, promovendo a reconfiguração dos perímetros 
urbanos de forma a: 

i) Desincentivar o alastramento de corredores urbanos lineares, como já acontece em alguns 
casos; 
ii) Encorajar a dotação de alternativas transversais que permitam a manutenção de hiatos entre 
localidades; 
iii) Atender ao sobredimensionamento das áreas de expansão em Angra do Heroísmo. 

 Promover eventualmente uma plataforma logística de escala regional associada ao porto da Praia 
da Vitória, como infraestrutura alternativa à plataforma de São Miguel; 

 Consolidar a dotação em equipamentos estruturantes de escala regional, otimizando a função 
urbana de Angra do Heroísmo enquanto elemento relevante no sistema urbano principal do 
Arquipélago; 

 Aumentar os níveis de autosuficiência energética através do desenvolvimento da produção a partir 
de fontes hídricas, eólicas e geotérmicas; 

 Reforçar a complementaridade urbana entre Praia da Vitória e Angra do Heroísmo, através da 
promoção de transportes coletivos regulares; 

 Dar prioridade a ações de valorização das paisagens culturais definidas no modelo territorial, 
designadamente Biscoitos, Achada e Monte Brasil/ Angra do Heroísmo. 

POTRAA em vigor 

[DLR 38/2008/A de 11/08, 
suspenso parcialmente pelo 
DLR 13/2010/A de 7/04] 

 Estabelece uma carga turística máxima de cerca de 2 900 camas com bolsa adicional de 290 camas. 

 Como aposta central destaca o Património edificado (Angra do Heroísmo – Cidade Património 
Mundial – UNESCO), incluindo outras vocações como história e manifestações culturais, Espirito 
Santo, Vulcanismo, meetings industry, vinha, golfe e gastronomia. 

 Estratégia de articulação territorial - Reforço das ligações a São Miguel. Em plano secundário 
reforço das ligações ao grupo central; 

 Os principais recursos da ilha: reservas naturais, reservas florestais, paisagens protegidas, 
património edificado, património natural, farol, miradouro e vistas panorâmicas, piscina natural, 
praia, elementos singulares e percursos pedestres.  

POOC da ilha Terceira 

[Decreto Regulamentar 
Regional n.º 1/2005/A, de 15 
de fevereiro] 

ZONA A 
Atividades de interesse público 
Na zona A desde que devidamente autorizadas nos termos da lei, consideram-se compatíveis com o 
POOC (entre outras) ações de reabilitação e requalificação urbana. 
Atividades interditas e condicionadas 
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 Novos acessos viários, bem como ampliação dos existentes, sobre as margens das águas do mar; 

 As atividades desportivas, designadamente todo-o-terreno e atividades similares, salvo as 
devidamente licenciadas; 

 A alteração da morfologia do solo ou da cobertura vegetal, com exceção das situações decorrentes 
do regime de usos estabelecido neste título; 

 A circulação com qualquer veículo fora das estradas e caminhos existentes, com exceção dos 
veículos utilizados em atividades agrícolas ou florestais, ações de socorro, fiscalização, vigilância, 
combate a incêndios, decorrentes de intervenção de reabilitação paisagística e ecológica e de 
limpeza de zonas balneares; 

 A construção, reconstrução ou ampliação de quaisquer edificações ou infraestruturas ou de novas 
instalações no domínio hídrico, salvo nas situações 

Uso balnear 
Zonas Balneares, uso variável de acordo com a tipologia: tipo 1 – Baía da Salga, Baía do Refugo, Silveira, 
Negrito e Cinco Ribeiras (Angra do Heroísmo), Prainha, Praia Grande, Praia dos Sargentos, Porto Martins, 
Biscoitos e Quatro Ribeiras (Praia da Vitória); tipo 2 – Salgueiros e Poças (Angra do Heroísmo), Praia da 
Riviera (Praia da vitória). 
 
Uso natural e cultural  
Nas áreas de uso natural e cultural não são permitidas novas construções, sendo apenas admitidas obras 
de reconstrução e de conservação do edificado existentes. 
Admite-se, em termos gerais: 

 A instalação de equipamento de suporte à divulgação e sensibilização dos ecossistemas litorais - 
devem ter as características de estruturas amovíveis com uma área de construção máxima de 100 
m2 e cércea máxima de 3,5m; 

 A instalação de painéis informativos e de divulgação; 

 A construção de trilhos ou acessos pedonais não consolidados. 
 
Áreas de especial interesse ambiental 
Angra do Heroísmo - Sítio de Interesse Comunitário da Serra de Santa Bárbara e Pico Alto, Zona de 
Proteção Especial para as Aves do Ilhéu das Cabras, Zona de Proteção Especial para as Aves da Ponta das 
Contendas e Zona do Pico Matias Simão. 
Praia da Vitória - Sítio de Interesse Comunitário Costa das Quatro Ribeiras, Costa da Ribeira da Santo 
Antão, Costa de Porto Martins, Pedreira do Cabo da Praia e Paul do Belo Jardim. 
 
Áreas de especial interesse paisagístico e cultural 
Angra do Heroísmo – Monte Brasil 
 
Uso urbano em zonas de risco 

 As obras de conservação, reconstrução ou ampliação que tenham por objetivo a salvaguarda de 
pessoas e bens ficam sujeitas ao disposto no artigo respeitante às especificações do licenciamento; 

 Não são permitidas novas obras de edificação, salvo o disposto no artigo respeitante às 
especificações do licenciamento; 

 No domínio hídrico são permitidas obras de conservação; 

 Os espaços intersticiais nas áreas urbanas em zonas de risco poderão ser alvo de intervenções com 
o objetivo de garantir o equilíbrio urbano através de ações de requalificação e integração 
urbanística do espaço público, desde que sejam garantidas as condições de escoamento das águas 
superficiais e acautelados os riscos de estabilização das arribas adjacentes. 

 
ZONA B 
Na zona B (Uso urbano, Uso industrial, Uso agrícola, Uso florestal), o POOC define princípios de 
ocupação e condicionamentos a atividades específicas, sendo o seu regime de gestão específico definido 
no âmbito dos PMOT. 
Uso Agrícola 
Nas áreas de uso preferencial agrícola aplicam-se as regras decorrentes dos regimes estabelecidos na 
legislação específica e nos PMOT, salvo o disposto no artigo 38.º. 
Uso florestal 

 Nas áreas de uso preferencial florestal aplicam-se as regras decorrentes dos regimes estabelecidos 
na legislação específica e nos PMOT, salvo o disposto no artigo 40.º 

Outros usos complementares 

 Empreendimentos de alojamento turístico: nas áreas de uso preferencial agrícola e florestal 
aplicam-se as regras decorrentes dos regimes estabelecidos na legislação específica e nos PMOT, 
com as devidas ressalvas dos artigos 38.º e 40.º. 

PDM de Angra do Heroísmo 

[Decreto Regulamentar 

Espaços urbanos e urbanizáveis 

 São admitidas todas as tipologias de empreendimentos turísticos 

 Nos espaços urbanos e urbanizáveis, no caso de novas unidades hoteleiras, de comércio, de serviços 
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Regional n.º 38/2004/A, de 11 
de novembro; Declaração n.º 
1/2006/A, de 18 de setembro, 
a Retificação n.º 3/2006/A, de 
29 de dezembro; Decreto 
Regulamentar Regional n.º 
22/2008/A, de 22 de outubro; 
Decreto Regulamentar 
Regional n.º 23/2012/A, de 14 
de novembro] 

e de equipamentos ou de usos mistos, as cérceas poderão ser aumentadas em 2m em relação às 
regras genericamente estabelecidas no regulamento do PDM. 

 Poderá ser autorizada, no respeito pela legislação especialmente aplicável, a implantação de 
empreendimentos turísticos ou outros investimentos semelhantes, de natureza pública ou privada, 
que se revistam de manifesto interesse público para o desenvolvimento do município. 

Espaços verdes de enquadramento e Espaços Industriais 

 São interditas todas as tipologias de empreendimentos turísticos. 
Espaços agrícolas 

 Nos espaços naturais de escarpas e faixas de proteção (RE), numa distância de 50 m, é proibido 
qualquer tipo de construção. 

 “(…) é autorizada a construção nos espaços agrícolas não integrados na RAR mediante parâmetros e 
condições em sede de PDM.” 

 O licenciamento de empreendimentos de alojamento turístico a classificar como estabelecimentos 
hoteleiros, apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos ou turismo em espaço rural e os 
empreendimentos de animação turística obedecerão aos parâmetros definidos em sede de PDM. 

Espaços florestais 

 O licenciamento de empreendimentos de alojamento turístico a classificar como estabelecimentos 
hoteleiros, apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos ou turismo em espaço rural e de 
empreendimentos de animação turística obedecerá aos parâmetros definidos em sede de PDM. 

Espaços naturais 

 São interditas todas as tipologias de empreendimentos turísticos. 

PDM da Praia da Vitória 

[Decreto Regulamentar 
Regional n.º 11/2006/A, de 22 
de fevereiro; alteração 
simplificada pelo  Aviso n.º 
13899/2012, de 17 outubro.] 

Espaços urbanos e espaços urbanizáveis 

 Nos espaços urbanos e urbanizáveis, nas zonas de falhas geológicas assinaladas não poderão ser 
edificados empreendimentos turísticos, empreendimentos de animação turística, equipamentos de 
utilização coletiva e habitações multifamiliares com mais de quatro fogos. A área onde se aplica a 
restrição corresponde a uma faixa com 100 m de largura ao longo de toda a extensão da falha 
representada e centrada nela. 

 No subespaço biótopo do paul da Praia da Vitória é interdita a construção, embora se permitam 
obras de arranjo urbanístico. 

Subespaços turísticos 

 Os espaços urbanizáveis incluem também as áreas turísticas que são constituídas pelas zonas 
balneares existentes no concelho, pela área ocupada pelo campo de golfe, pelo início da canada de 
São Vicente, na freguesia do Porto Martins, pelo Núcleo de Recreio Náutico da Praia da Vitória 
(marina) e pela frente marítima da cidade da Praia da Vitória, devidamente assinalados na planta de 
ordenamento. 

 Nestes espaços não é permitida construção, à exceção das infraestruturas e equipamentos turísticos 
necessários à sua valorização, de acordo com os índices máximos estipulados em sede de PDM. 

 Na área assinalada no início da canada de São Vicente, na freguesia do Porto Martins, só é permitida 
a construção de unidades hoteleiras de alojamento, não sendo permitido o fracionamento dos 
terrenos. 

Subespaço de construção condicionada da Paisagem Humanizada e Protegida dos Biscoitos 

 Não se admite a instalação de empreendimentos turísticos ; 

 As obras de construção de adegas típicas para uso único e exclusivo dos proprietários de vinhas, 
comprovadamente tratadas e a produzir vinho, estão sujeitas ao regime definido em sede de PDM. 

Subespaço de construção condicionada da freguesia de Porto Martins 

 Não se admite a instalação de empreendimentos turísticos  

 As obras de construção de adegas típicas para uso único e exclusivo dos proprietários de vinhas, 
comprovadamente tratadas e a produzir vinho, estão sujeitas ao regime definido em sede de PDM. 

Espaços industriais 

 Não se admite a instalação de empreendimentos turísticos  
 

Espaços de indústria extrativa 

 Não se admite a instalação de empreendimentos turísticos  
Espaços agrícolas 

 As edificações já existentes nos espaços agrícolas podem ser remodeladas ou recuperadas, 
incluindo aquelas que possuam condições para virem a ser utilizadas como empreendimentos de 
turismo no espaço rural, de acordo com a legislação em vigor sobre a matéria, nomeadamente o 
Decreto-Lei n.º 54/2002, de 11 de Março, e o Decreto Regulamentar n.º 13/2002, de 12 de março. 

 Nos subespaços agro-pastoris serão admitidos empreendimentos turísticos e empreendimentos de 
animação turística desde que possam beneficiar de boa acessibilidade e autonomia de 
infraestruturas e cumpram com as condições de edificabilidade referidas no n.º 6 do quadro do 
artigo 24.º. 

Espaços florestais 

 São admitidas todas as tipologias de empreendimentos turísticos 
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 No subespaço florestal, na zona do baldio da freguesia de São Brás, existem vestígios de rodados, 
que, pelo seu interesse, há que preservar, sendo delimitada uma área onde não se admite a 
instalação de empreendimentos turísticos. 

 As edificações já existentes nos espaços florestais podem ser remodeladas ou recuperadas, 
incluindo aquelas que possuam condições para virem a ser utilizadas como empreendimentos de 
turismo no espaço rural. 

Espaços naturais 

 Nos espaços naturais estão interditas as seguintes ações que visam garantir a conservação das 
espécies autóctones e dos habitats naturais: quaisquer obras de urbanização ou construção. 

 Os espaços naturais abrangidos pelos subespaços de construção condicionada estão sujeitos à 
disciplina das operações urbanísticas previstas nos artigos 31.º e 32.º do PDM. 

Espaços-canais 

 Não se admite a instalação de empreendimentos turísticos. 

 

Quadro II.5 | Ficha síntese das disposições e condicionantes de natureza urbanística, formal e estratégica associadas ao 
turismo para a ilha Graciosa 

P
EM

TA
 

Destino Especialista Turismo de natureza, Saúde e Bem-estar 

Polos de atração primária Natureza Soft: Reserva da Biosfera 

Natureza Especialista: Geoturismo, Birdwatching 

Náutico ativo: Mergulho 

Saúde e bem-estar: Termalismo 

Polos de atração 
secundária 

Passeios a pé/hiking, TER  

Passeios de barco, Iatismo, Vela, Cultura, Eventos/Entretenimento, Gastronomia e vinhos, 
Património, Religião e Sol e mar 

PROTA 

[DLR 26/2010/A de 12/08] 

 

O modelo territorial proposto apresenta extensas áreas com aptidão agrícola. Esta ilha apresenta 
zonas aplanadas que se prolongam transversalmente dando origem a uma ocupação marcadamente 
linearizada, seja a partir do núcleo secundário da ilha que abriga o principal porto, seja a partir do 
seu núcleo principal, a vila de Santa Cruz da Graciosa, sede do respetivo concelho e perto da qual se 
localiza o aeroporto. 

Não obstante a beleza natural de toda a ilha, de onde lhe advém, aliás, a designação, o modelo 
territorial apresenta pequenas áreas nucleares de conservação da natureza, uma sobre a maior 
elevação da ilha, no seu topo sul, e outras alongadas e estreitas sobre a faixa costeira. Na primeira 
preconiza-se um conjunto de ações de valorização prioritária de habitats e a reconversão de áreas de 
pastagem para sistemas naturalizados. Estas áreas nucleares de conservação da natureza são 
complementadas por outras estruturas ecológicas que já apresentam uma significativa expressão 
territorial. 

Em correspondência com o sistema agrícola o modelo evidencia um extenso perímetro de 
ordenamento agrário. Não obstante a reduzida dimensão desta ilha, preconiza-se, à semelhança de 
outras de maior dimensão, o desenvolvimento de uma área de concentração de serviços avançados 
à atividade produtiva, e o reforço da capacidade de alojamento, por forma a propiciar as condições 
mínimas indispensáveis à atração sustentável de turismo. A este respeito o modelo propõe 
espaços específicos de vocação turística. 

Só o reforço destas atividades económicas, acompanhado da melhoria das ligações externas, poderá 
contribuir para se inverterem as tendências mais recentes de declínio demográfico. Face às extensas 
áreas de expansão urbana previstas em PDM o modelo territorial inclui uma medida de contenção 
destas áreas no sentido do fortalecimento e valorização das áreas já existentes e efetivamente 
ocupadas. 

Normas específicas de caráter territorial 

 Incentivar a reconstrução de alojamentos existentes como tónica dominante de satisfação da 
procura habitacional, a par da restrição das áreas de expansão e de um controlo das 
construções de raiz; 

 Adotar medidas ativas de combate à situação de relativo isolamento da ilha, regularizando os 
sistemas de mobilidade aérea e marítima regular ou de contingência; 

 Completar a oferta de serviços e equipamentos coletivos de proximidade em Santa Cruz da 
Graciosa; 

 Aumentar os níveis de autossuficiência energética através do desenvolvimento da produção a 
partir de fontes eólicas; 
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 Dar prioridade a ações de valorização das paisagens culturais definidas no modelo territorial, 
designadamente Curraletes do Barro Vermelho e Lugar da Praia; 

 Criar a área de concentração de serviços avançados à atividade produtiva definida no modelo 
territorial, especializada na qualificação dos serviços de extensão rural; 

Salvaguardar a ocupação e transformação do solo da envolvente próxima das infraestruturas 
aeroportuárias, tendo em vista a sua possível ampliação. 

POTRAA em vigor 

[DLR 38/2008/A de 11/08, 
suspenso parcialmente pelo DLR 

13/2010/A de 7/04] 

 Estabelece uma carga turística máxima de cerca de 330 camas com bolsa adicional de 33 camas 

 Destaca como aposta central o Termalismo, incluindo ainda outras vocações a serem 
desenvolvidas, como o vinho, o vulcanismo, o mergulho, o património edificado, e os desportos 
náuticos. 

 Estratégia de articulação territorial – Reforço da ligação à Terceira e, num plano secundário, às 
ilhas do Triângulo e a São Miguel 

 os principais recursos da ilha: os sítios ecologicamente sensíveis, grutas, os espaços específicos 
de vocação turística (do PDM), percursos pedestres, os miradouros e locais de vistas 
panorâmicas, baías, praias e piscinas naturais, porto de recreio, zona de merendas, termas, 
parques e jardins públicos, além de um conjunto de elementos singulares e de património 
natural e edificado em presença. 

POOC Ilha da Graciosa 

[DRR 13/2008/A de 25/06] 

ZONA A 
Áreas de vocação recreativa – admite-se: 

 a instalação de novos TER e TN que resultem do aproveitamento e manutenção do edificado 
existente ou da sua ampliação; 

 a instalação de equipamentos previstos no programa de execução 

 a construção de equipamentos de apoio à utilização destas áreas, desde que coexistam com os 
objetivos de proteção; caso não seja possível reabilitar uma edificação existente, admitem-se 
novos edifícios com no máximo 200m² de construção e 1 piso; 

Áreas de interesse cultural e paisagístico – admite-se: 

 a instalação de TER e TN, que resultem do aproveitamento e manutenção do edificado existente 

 a construção de acessos pedonais não consolidados, trilhos pedonais interpretativos e zonas de 
estadia não consolidadas, os quais deverão ser devidamente sinalizados e complementados com 
painéis informativos 

 a construção de equipamentos de apoio à utilização destas áreas, de suporte a todas as 
atividades relacionadas - caso não seja possível reabilitar uma edificação existente, admitem-se 
novos edifícios com no máximo 200m² de construção e 1 piso; 

 a requalificação do espaço exterior bem como a intervenção de integração paisagística que 
visem valorizar o património existente. 

Áreas de proteção e conservação da natureza – admite-se: 

 a instalação de TER e TN, que resultem do aproveitamento e manutenção do edificado 
existente; 

 a instalação de equipamentos de suporte à divulgação e sensibilização dos ecossistemas 
naturais – caso não seja possível reabilitar uma edificação existente, estes equipamentos devem 
ter as características de estruturas amovíveis com uma área de construção máxima de 200 m2 e 
um piso; 

 a instalação de painéis informativos de divulgação do património natural 

 a construção de trilhos ou acessos pedonais não consolidados. 
Áreas Balneares, uso balnear variável de acordo com a tipologia: tipo 1 – Barra, Santa Cruz (que 
integra as áreas da piscina de Santa Cruz, do cais das Fontinhas e do cais da Alfandega), Porto do 
Carapacho e Praia; Tipo 2 – Barro Vermelho e Piscina do Carapacho. 

ZONA B  

Áreas agrícolas e Áreas florestais  

 reabilitação do edificado existente, a sua ampliação ou a construção de novos edifícios 
complementares para a instalação de empreendimentos de TER ou de TN, bem como projetos 
classificados como de reconhecido interesse regional. 

 parâmetros e regras urbanísticas decorrentes dos regimes estabelecidos na legislação específica 
e nos PMOT 

Áreas edificadas (regime de gestão específico definido nos PMOT) 

 

 

 

 

 

 

Solo urbano 
Espaços Urbanos/Espaços Urbanizáveis 

 São admitidas todas as tipologias de empreendimentos turísticos 

 Espaços urbanizáveis de aptidão turística – Carapacho e Canada do Poço – destinados à 
instalação de estabelecimentos hoteleiros, apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos, 
parque de campismo e empreendimentos de animação turística, respeitando parâmetros 
urbanísticos específicos: índice de ocupação do solo líquido 0,25; índice de ocupação do solo 
bruto 0,15 (aplicável apenas aos aldeamentos trísticos), entre outros definidos no número 8 do 
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PDM de Santa Cruz da Graciosa 

[DRR 6/2007/A de 8/02, alterado 
pelo Aviso nº 28/2013 de 20/03] 

artigo 6º do DRR 6/2007/A de 8/02, com a redação alterada pelo Aviso nº28/2013 de 20/03. 
Espaços Industriais 

 Não se admite a instalação de empreendimentos turísticos 
Solo Rústico 
Espaços Agrícolas subdivididos em: 

 Espaços agrícolas incluídos na RAR – de acordo com a legislação específica em vigor, não são 
admitidos empreendimentos turísticos; 

 Espaços agrícolas não incluídos na RAR – podem licenciar-se estabelecimentos hoteleiros, 
apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos, ou parques de campismo e os 
empreendimentos de animação turística, sujeitos a parâmetros específicos, como por exemplo: 
índice de ocupação do solo líquido 0,25; índice de ocupação do solo bruto 0,15 (aplicável apenas 
aos aldeamentos turísticos), localização e implantação de acordo com a ocupação tradicional do 
território, entre outros definidos no nº 7 do artigo 9º do DRR 6/2007/A de 8/02, com a redação 
alterada pelo Aviso nº28/2013 de 20/03. 

Espaços Florestais 

 Não se admite a instalação de empreendimentos turísticos 
Espaços Naturais  

 De acordo com o regime instituído pelo POOC e legislação específica em vigor não se admite a 
instalação de empreendimentos turísticos. 

 

Quadro II.6 | Ficha síntese das disposições e condicionantes de natureza urbanística, formal e estratégic,a associadas ao 
turismo para a ilha de São Jorge 

P
EM

TA
 

Destino Especialista Turismo de natureza, Turismo náutico 

Polos de atração primária Natureza Soft: Passeios a pé/Hiking,  

Natureza Especialista: Geoturismo 

Natureza Ativo: Canyoning,  

Náutico ativo: Pesca desportiva, Surf e Bodyboard 

Polos de atração 
secundária 

TER, BTT, Canyoning, Downhill, passeios de barco, Iatismo, mergulho, vela 

Cultura, Eventos/Entretenimento, Gastronomia e vinhos (Queijo), Património, Religião, Sol e mar 

PROTA 

[DLR 26/2010/A de 12/08] 

 

A ilha de S. Jorge apresenta um conjunto de especificidades geofísicas, desde a sua planimetria 
bastante alongada e estreita até à sua característica altimetria planáltica, que se terão 
necessariamente de refletir no modelo territorial proposto. 

. As duas sedes de concelho, ambas localizadas sobre o lado meridional da ilha, procuraram 
condições naturais de maior abrigo e proximidade às restantes ilhas do triângulo do grupo central. 
Nesta perspetiva o modelo territorial de S. Jorge enfatiza o reforço das ligações e 
complementaridades entre estes dois núcleos urbanos, pese embora o primeiro, Velas, se afirme 
como o mais importante não apenas pelos equipamentos e funções nele sedeados como sobretudo 
pela importância das ligações ao exterior, que passam principalmente pelas suas infraestruturas 
portuárias e aeroportuárias. 

No capítulo dos valores conservacionistas o referido terço central desta ilha segue o padrão da 
maioria das restantes ilhas açorianas, com as áreas nucleares de maior importância localizadas no 
miolo interior e as áreas complementares sobre a envolvente das primeiras. Já nos terços das 
extremidades nascente e poente encontramos as maiores áreas nucleares para a conservação da 
natureza sobre a faixa costeira, compreendendo as fajãs e as colinas que se desenvolvem 
abruptamente sobre o mar e que constituem áreas de grande sensibilidade geofísica, onde pontuam 
paisagens culturais e elementos paisagísticos singulares, devidamente classificados. O modelo 
territorial contempla a necessidade de se procederem a ações pontuais de valorização prioritária de 
habitats e de reconversão de usos, em particular de pastagens para floresta de proteção. 

O modelo territorial da ilha de S. Jorge evidencia, ainda, um conjunto de áreas muito significativas de 
aptidão agrícola, sobretudo nos extremos poente e nascente e sobre o lado sul do terço central, 
sobre o qual assenta um conjunto de atividades agroindustriais de grande relevância. As perspetivas 
de desenvolvimento turístico são também favoráveis, apontando-se a necessidade de se proceder 
à integração paisagística e ambiental dos novos empreendimentos, sempre que as suas 
localizações se aproximem de zonas mais sensíveis e vulneráveis. 

Normas específicas de caráter territorial 

 Privilegiar a colmatação da malha urbana nas áreas urbanas situadas fora das sedes de concelho 
que apresentem baixa densidade de edificação. 

 Controlar as áreas de expansão urbana programadas em sede de PDM dado que a elevada 



  

 
 357 

POTRAA . RELATÓRIO INTERMÉDIO_vConsulta_Pública 

percentagem de habitação de uso sazonal não é convertível em habitação permanente uma vez 
que, nesta Ilha, está ligada a uma tradição de existência de habitação secundária nas cotas 
baixas, nas Fajãs. 

 Reforçar as ligações marítimas de Velas para São Roque do Pico e para a Horta (Faial), gerando 
condições favoráveis a um sistema urbano policêntrico no Grupo Central, com ganhos de escala 
e otimização de serviços públicos. 

 Integrar a Calheta no sistema urbano policêntrico do Grupo Central, pela melhoria das 
condições internas de circulação rodoviária, com classificação da ligação Velas – aeroporto - 
Calheta como Estrada Regional Principal. 

 Dar prioridade à resolução da carência em serviços e infraestruturas ambientais, elevando os 
níveis e a qualidade de atendimento para padrões adequados na Calheta e em Velas. 

 Dar prioridade a ações de valorização das paisagens culturais definidas no modelo territorial, 
designadamente Fajã do Ouvidor, Fajã de São João, Fajã dos Vimes, Fajã dos Cubres, Fajã da 
Caldeira de Santo Cristo, Fajã da Ribeira da Areia e Fajã das Almas. 

 Criar uma área de concentração de serviços avançados à atividade produtiva, para promover 
preferencialmente serviços de apoio à certificação e qualificação do Queijo de S. Jorge, para 
além dos serviços de extensão rural. 

 Salvaguardar a ocupação e transformação do solo da envolvente próxima das infraestruturas 
aeroportuárias, tendo em vista a sua possível ampliação. 

POTRAA em vigor 

[DLR 38/2008/A de 11/08, 
suspenso parcialmente pelo DLR 

13/2010/A de 7/04] 

 Estabelece uma carga turística máxima de cerca de 553 camas com bolsa adicional de 196 
camas 

 Espaços específicos de vocação turística – recomendados – faixa entre Urzelina e Manadas, na 
costa sul da ilha, no concelho de Velas;  

 Destaca como aposta central o Queijo, incluindo ainda outras vocações a serem desenvolvidas, 
como as fajãs, o pedestrianismo, os desportos náuticos e o Espírito Santo. 

 Estratégia de articulação territorial – Reforço do triângulo Central e, em acréscimo, das ligações 
à Terceira e a São Miguel. 

 os principais recursos da ilha: os sítios ecologicamente sensíveis, as reservas naturais, os 
espaços específicos de vocação turística (do PDM) os percursos pedestres, os miradouros e 
locais de vistas panorâmicas, as praias e piscinas naturais, as lagoas, fajãs, cascatas, zona de 
merendas, zona de surf, além de um conjunto de elementos singulares e de património natural 
e núcleos edificados com interesse. 

POOC Ilha de São Jorge 

[DRR 24/2005/A de 26/11 

Disposições gerais 

 Os projetos de reconstrução, ampliação e de novos edifícios devem respeitar a volumetria do 
património arquitetónico existente e devem conter todos os projetos de especialidade que 
permitam verificar da sua conformidade com o POOC quanto às suas características construtivas 
e estéticas, bem como quanto à sua implantação no local e relação com os acessos. 

 As áreas afetas ao turismo, designadamente apartamentos turísticos e parques de campismo 
não integrados nas áreas de uso urbano nem nas fajãs do tipo 1 identificadas na planta de 
síntese, regem-se pelas disposições constantes do presente Regulamento, não sendo permitida 
a ampliação das suas capacidades, admitindo exclusivamente obras de conservação – exceto 
por razões de relevante interesse público, mediante portaria conjunta dos membros do 
Governo Regional com competências em matéria de ambiente e turismo, e com a devida 
fundamentação. 

USO BALNEAR 

Zonas Balneares, uso variável de acordo com a tipologia: tipo 1 – Portinhos, Fajã Grande, piscinas da 
Calheta, Preguiça e Poço dos Frades; Tipo 2 – Pontinha do Topo, Fajã de 
São João, Fajã das Pontas, Fajã dos Vimes, Porto Novo (Ribeira Seca), Porto Manadas, Moinhos-
Urzelina, Urzelina, Fajã do Ouvidor, Terreiros e Fajã das Almas. 

USO NATURAL E CULTURAL – admite-se, em termos gerais: 

 a instalação de equipamentos de suporte à divulgação e sensibilização dos ecossistemas litorais 
– devem ter as características de estruturas amovíveis com uma área de construção máxima de 
100 m2 e cércea máxima de 3,5m; 

 a instalação de painéis informativos de divulgação; 

 a construção de trilhos ou acessos pedonais não consolidados. 
Áreas de especial interesse ambiental 

Fajã de São João, Fajã dos Vimes, Ponta dos Rosais, Baía de Entre os Morros das Velas, costa entre o 
aeroporto e o mar, escarpas da Ribeira do Areeiro, Ponta dos Casteletes, costa nordeste e Ponta do 
Topo. 
Fajãs humanizadas do tipo 1 [Fajã de São João, de Vimes, de Cubres, da Ribeira da Areia, das Almas, 
da Penedia, de Bodes e das Pontas] 

 É permitida, no âmbito do licenciamento das edificações, a alteração do uso atual para TER, 
para habitação ou comércio; 
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 São permitidas obras de conservação, de reconstrução e de ampliação das edificações 
licenciadas desde que a ampliação não exceda mais de 50 % da área de construção, existente; 

 com um limite máximo de 50 m2 de área de construção ampliada, com exceção das edificações 
destinadas a TER; 

 c) No caso das edificações destinadas a unidades de TER, são permitidas obras de conservação, 
reconstrução e ampliação das edificações licenciadas nos termos seguintes; 

a) São elegíveis para TER as edificações representativas das formas de ocupação tradicionais das 
fajãs, podendo estes projetos envolver várias edificações desde que possuam uma área de 
construção igual ou superior a 20 m2; 

b) No caso de o projeto de TER abranger uma única edificação, é permitida a ampliação até uma 
área de construção máxima resultante de 120 m2; 

c) No caso de o projeto TER envolver mais de uma edificação, são permitidas ampliações até 
uma área de construção máxima resultante do conjunto das edificações de 250 m; 

d) As obras de reconstrução e ampliação terão a cércea original e devem observar as 
características das construções existentes, tendo em especial atenção o património 
arquitetónico, vernáculo e erudito; 

e) São permitidas novas edificações por ocupação de áreas livres na continuidade do tecido 
edificado ou por substituição de edificações sujeitas a demolição, cumprindo com as normas 
de edificabilidade constantes do presente Regulamento. 

 
Fajãs humanizadas do TIPO 2 [Fajã da Caldeira do Santo Cristo, de João Dias, do Neca, do Belo, de 
Tijolos e d’Além] 

 admite a possibilidade excecional de poderem vir a ser reconhecidas como zonas vocacionadas 
para o TER, mediante portaria conjunta dos membros do Governo Regional com competências 
em matéria de ambiente e turismo; 

 são permitidas exclusivamente obras de reconstrução e de ampliação desde que assegurado o 
seu uso original; 

 as obras de ampliação são permitidas quando se trate de obras conducentes a TER ou a suprimir 
insuficiências de instalações sanitárias e/ou cozinhas, correspondendo a um aumento total no 
máximo de 10m2 de área de construção, sem aumento da cércea. 

Fajãs humanizadas do TIPO 3 

 são áreas predominantemente naturais com valor cultural 

 não se admite a instalação de empreendimentos turísticos 

Outras áreas naturais e culturais 

 não se admite a instalação de empreendimentos turísticos  
USO FLORESTAL e USO AGRÍCOLA 

Excecionalmente e no caso de se reunirem as necessárias condições técnicas, poderá ser permitida, 
mediante autorização conjunta dos membros do Governo Regional com competência em matéria de 
ambiente, recursos florestais/agricultura e turismo, a recuperação de imóveis para TER. 

USO URBANO 

regime de gestão específico definido no PDM 

PDM das Velas 

[DRR 7/2005/A de 23/03, alterado 
pelo DRR 22/2005/A de 12/10] 

Solo Urbano 
Espaços Urbanos e Espaços Urbanizáveis 

 São admitidas todas as tipologias de empreendimentos turísticos 
Solo Rústico 
Espaços Agrícolas e Espaços Florestais 
Podem licenciar-se empreendimentos turísticos ou TER, sujeitos a parâmetros específicos, como por 
exemplo: Índice máximo de construção líquido — 0,25 e Índice máximo de construção bruto — 0,15 
(aplicável somente aos aldeamentos turísticos), entre outros definidos nos artigos 9º e 10º do 
regulamento. 
Espaços culturais e naturais – de acordo com o regime definido pelo POOC de São Jorge e nos 
termos da legislação específica em vigor, não se admite a instalação de empreendimentos turísticos. 

 

PDM da Calheta 

[DRR 23/2006/A de 6/07, 
suspenso parcialmente pelo DRR 
n.º 8/2010/A de 7/04, alterado 

pelo Aviso 12551/2013 de 10/10] 

Solo Urbano 
Espaços Urbanos e Espaços Urbanizáveis 

 São admitidas todas as tipologias de empreendimentos turísticos 
Espaços Industriais  

 Não se admite a instalação de empreendimentos turísticos 
Solo Rústico 
Espaços Agrícolas e Espaços florestais 

 Podem licenciar-se empreendimentos turísticos a classificar como estabelecimentos hoteleiros, 
apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos, ou TER e os empreendimentos de animação 
turística, sujeitos a parâmetros específicos, como por exemplo: Índice máximo de construção 
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líquido — 0,25 e Índice máximo de construção bruto — 0,15 (aplicável somente aos 
aldeamentos turísticos), entre outros definidos nos artigos 10º e 11º do regulamento 

Espaços culturais e naturais  
De acordo com o regime definido pelo POOC de São Jorge e nos termos da legislação específica em 
vigor, não se admite a instalação de empreendimentos turísticos, salvo as seguintes exceções: 

 Fajãs humanizadas do Tipo 1 – admite-se a instalação de empreendimentos TER, não se admite 
a instalação de empreendimentos turísticos;  

 Fajãs humanizadas do Tipo 2 – podem excecionalmente vir a ser reconhecidas como zona de 
vocação para TER, desde que devidamente fundamentadas e mediante portaria conjunta a 
emitir pelas entidades do Governo Regional responsáveis em matéria de Ambiente e Turismo. 

 

Quadro II.7 | Ficha síntese das disposições e condicionantes de natureza urbanística, formal e estratégica associadas ao 
turismo para a ilha do Pico 

P
EM

TA
 

Destino Especialista Turismo natureza, Turismo náutico  

Polos de atração primária Natureza Soft: Passeios a pé/Hiking, Passeios equestres, TER 

Natureza Especialista: Geoturismo, Birdwatching 

Natureza ativo: Canoagem/Kayaking, Trekking 

Náutico soft: Passeios de barco, whale watching 

Náutico ativo: Iatismo, Mergulho, Pesca desportiva  

Touring cultural e paisagístico: Património mundial (paisagem vinhateira)  

Polos de atração 
secundária 

BTT, Cruzeiros, Windwsurf, Mergulho com tubarões, Surf e Bodyboard, Vela, 
Cultura/eventos/entretenimento, gastronomia e vinhos, património, religião, Sol e mar 

PROTA 

[DLR 26/2010/A de 12/08] 

 

À semelhança do que se passa em outras ilhas dos Açores, a ilha do Pico ilustra bem a organização 
territorial apresentada para a proto-ilha. Tratando-se de uma das ilhas com maior superfície, 
reparte-se por três concelhos, Madalena, São Roque do Pico e Lajes do Pico, os dois primeiros em 
estabilidade demográfica e o terceiro com claras tendências de declínio demográfico que importará 
inverter a médio prazo. Talvez não seja alheia a esta situação o facto dos dois primeiros 
concentrarem as principais infraestruturas de comunicação ao exterior, o aeroporto e os portos de 
ligação às ilhas próximas do triângulo nuclear do grupo central, à cidade da Horta no Faial e à vila de 
Velas em S. Jorge. 

O modelo territorial consagra toda a dorsal da ilha a um regime de proteção, justificado pela 
presença de extensas áreas nucleares de conservação da natureza, parcialmente rodeadas por 
áreas complementares de proteção, com uma extensão, neste caso, aproximada das anteriores.  

Embora os três núcleos urbanos tenham uma significativa capacidade polarizadora, o povoamento 
evidencia uma linearização sobre a via circular insular, pontuada por segunda habitação, que 
importa conter, quer pela presença adjacente de áreas costeiras, de elevado valor ambiental e 
cultural, em regime especial de proteção como as constituintes da Zona de Paisagem Protegida das 
Vinhas do Pico, quer porque colocam difíceis e onerosos obstáculos à infraestruturação básica, 
designadamente às infraestruturas de saneamento, quer ainda porque não poderão alguma vez 
oferecer condignas áreas habitacionais na sua envolvente porque servidas por uma via que em 
simultâneo é chamada a servir de estrada e de rua. 

O modelo territorial proposto enfatiza as ligações entre os três principais aglomerados que 
constituem o sistema urbano principal da ilha, reconhecendo que, face à dimensão da ilha, se 
justificam ligações no sentido transversal e no sentido longitudinal que, inevitavelmente, atravessam 
as áreas de maior valor conservacionista. Importa garantir que estas áreas sob regime de proteção 
são meramente atravessadas e não cortadas pelas infraestruturas rodoviárias, algumas melhoradas 
recentemente, outras em vias de o ser. 

De um ponto de vista económico a ilha tem revelado uma interessante dinâmica nos sectores 
agroindustrial e turístico que justifica a proposta de criação de uma área de serviços avançados de 
apoio à atividade produtiva na Madalena, único núcleo urbano, aliás, em que se justifica a dotação 
de áreas mais significativas de expansão urbana, privilegiando o sentido de expansão para o interior, 
e reproduzindo e reforçando a malha ortogonal já existente. 

Normas específicas de caráter territorial 

 Promover a contenção da delimitação e da utilização de áreas de expansão urbana dos 
concelhos associadas a uma política ativa de reintegração do parque edificado vago, pela 
preferência a dar à reconstrução de habitações e sua reutilização; 

 Orientar a expansão urbana de Madalena para o interior e para nascente, na base de uma 
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malha predominantemente ortogonal, por forma a libertar as áreas portuárias, a pressão sobre 
a faixa costeira e sobre as áreas adjacentes integradas na Área de Paisagem Protegida da Vinha 
do Pico; 

 Reforçar as ligações marítimas entre a Horta (Faial) e Madalena e entre Velas (São Jorge) e São 
Roque do Pico, gerando condições favoráveis da emergência de um sistema urbano policêntrico 
no Grupo Central, com ganhos de escala e otimização de serviços públicos; 

 Integrar as Lajes do Pico no sistema urbano policêntrico do Grupo Central, pela melhoria das 
condições internas de circulação rodoviária; 

 Dar prioridade à resolução da carência em serviços e infraestruturas ambientais nas Lajes do 
Pico, elevando os níveis e a qualidade de atendimento para padrões adequados; 

 Criar uma área de concentração de serviços avançados à atividade produtiva, para promover os 
serviços de extensão rural, integrar serviços de apoio à cultura e à economia do vinho; 

 Dar prioridade a ações de valorização da paisagem cultural da cultura da vinha; 

 Salvaguardar a ocupação e transformação do solo da envolvente próxima das infraestruturas 
aeroportuárias, tendo em vista a sua possível ampliação. 

 

POTRAA em vigor 

[DLR 38/2008/A de 11/08, 
suspenso parcialmente pelo DLR 

13/2010/A de 7/04] 

 Estabelece uma carga turística máxima de cerca de 1060 camas com bolsa adicional de 506 
camas 

 Espaços específicos de vocação turística – recomendados – faixa entre São João e Silveira, na 
costa sul da ilha, no concelho das Lajes do Pico 

 Destaca como aposta central a Baleia, incluindo ainda outras vocações a serem desenvolvidas, 
como a vinha/vinho, a montanha, o vulcanismo, o queijo, o pedestrianismo e o Espírito Santo; 

 Estratégia de articulação territorial - Reforço das ligações com todas as ilhas, muito em especial 
com a Terceira e o Faial. Afirmação da individualidade do destino; 

 os principais recursos da ilha: os sítios ecologicamente sensíveis, as reservas naturais, os 
espaços específicos de vocação turística (do PDM e propostos) os percursos pedestres, os 
miradouros e locais de vistas panorâmicas, as praias e piscinas naturais, as zonas de merendas, 
zonas de observação de cetáceos, grutas, baías, lagoas, além de um conjunto de elementos 
singulares e de património natural e edificado em presença. 

POOC Pico 

[DRR 24/2011/A de 23/11] 

ZONA A 
Áreas de especial interesse natural, cultural e paisagístico – admite-se: 

 a instalação de novos empreendimentos TER e TH nos termos definidos no POTRAA em vigor; 

 a constituição de acessos pedonais não consolidados, trilhos pedonais interpretativos e zonas de 
estadia não consolidadas, os quais deverão ser devidamente sinalizados e complementados com 
painéis informativos; 

 a construção de equipamentos de apoio à utilização destas áreas, que centralize e sirva de 
suporte às atividades relacionadas, incluindo de divulgação e sensibilização dos visitantes - com 
uma área de construção de referência de 200m² e 1 piso, quando não for possível reabilitar uma 
edificação existente; 

 a requalificação do espaço exterior bem como a intervenção de integração paisagística que 
visem valorizar o património existente. 

 a conservação, reconstrução e ampliação de construções existentes devidamente legalizadas, 
independentemente do uso associado, quando conducentes a suprimir insuficiência de 
instalações sanitárias e/ou cozinhas, num aumento até 16m2 e sem aumentar o número de 
pisos. 

Outras áreas naturais e culturais – admite-se: 

 a instalação de novos empreendimentos TER e TH, nos termos definidos no POTRAA em vigor; 

 a constituição de acessos pedonais não consolidados, trilhos pedonais interpretativos e zonas de 
estadia não consolidadas, os quais deverão ser devidamente sinalizados e complementados com 
painéis informativos;   

 a construção de equipamentos de apoio à utilização destas áreas, com uma área de construção 
de referência de 200m2 e 1 piso, quando não for possível reabilitar uma edificação existente. 

 Construção de novas edificações de suporte a outras atividades tradicionais com uma área 
máxima de 35 m2; 

 Realização de intervenções de requalificação do espaço exterior, bem como de intervenções de 
integração paisagística que visem valorizar o património existente. 

Zonas Balneares, uso balnear variável de acordo com a tipologia: tipo 1 – Piscinas da Madalena, 
Piscinas de Santo António, Piscinas de Santa Cruz; Tipo 3 – Porto das Baixas, Piscinas São Mateus, 
Pocinho, Piscina da Criação Velha, Areia Funda (Clube Náutico da Madalena), Barca, Porto da 
Formosinha, Cais do Mourato, Lajido (Poça da Barca), Arcos, Rampa do Cais do Pico, Piscina do Cais 
do Pico, Poças, Poça Branca, Porto de Santo Amaro, Porto da Baixa, Calhau, Manhenha, Portinho da 
Feteira, Porto da Calheta do Nesquim, Poça das Mujas, Pontes,  
Caminho de Baixo, Maré, Lagoa (Clube Naval), Portinho das Lajes, Fonte, Arinhas e Ponta do 
Admoiro; tipo 4 - porto de São Caetano, porto de São Mateus, Guindaste, porto do Calhau, Furna, 
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Areia Larga, Cachorro, portinho do Lajido, Cabrito, Ponte Nova, Baía das Canas, porto da Prainha, 
Canto da Areia, Portinho, Caisinho, porto do Calhau da Piedade, Ponta da Baleia, Baía de Engrade, 
porto da Manhenha, porto de Santa Cruz das Ribeiras, porto de São João, Poço de Maré do Verdoso 
e Baía da Arruda. 

ZONA B  

Áreas edificadas  
regime de gestão específico definido nos respetivos PMOT 
Áreas agrícolas, florestais e outros usos  
regime de gestão específico definido nos respetivos PMOT 

POBHL do Pico 

[DRR 7/2009/A, de 5 de junho] 

As lagoas do Caiado, do Capitão, do Paul são classificadas como massas de água protegidas; as lagoas 
do Peixinho e da Rosada são classificadas como massas de água condicionadas. 
Nas lagoas do Pico estão interditas as seguintes atividades: banhos e natação, navegação recreativa a 
motor, competições desportivas a motor, competições desportivas e caça; as atividades de pesca e 
navegação recreativa a remo e vela são permitidas com restrições. 
Sem prejuízo do estipulado em legislação específica, ficam condicionadas e sujeitas a autorização, 
parecer favorável ou licenciamento das entidades competentes, as seguintes atividades nas zonas 
de proteção das bacias hidrográficas: 

 A instalação de estruturas amovíveis; 

 A atividade de comércio ambulante; 

 As obras ou intervenções para a estabilização, consolidação ou manutenção de taludes e 
encostas; 

 As obras ou ações de desobstrução e limpeza das linhas de água que visem a reposição ou 
requalificação dos sistemas de escoamento natural; 

 As obras ou intervenções de reabilitação paisagística e ecológica de áreas degradadas; 

 As obras ou intervenções de requalificação ou manutenção das vias públicas de comunicação 
terrestre. 

Áreas florestais (subdivididas em: florestas de proteção, florestas de produção e florestas de 
regeneração natural ou arborização)  
Visam a defesa da biodiversidade, a valorização da paisagem e a proteção dos recursos naturais, em 
especial a proteção do solo e a regularização das escorrências superficiais.  
Áreas de recreio e lazer 
Correspondem às áreas de uso público ou coletivo, com vocação privilegiada para a estadia e fruição 
do meio natural e da paisagem, onde se pretende fomentar as atividades de recreio passivo, bem 
como a utilização ordenada e qualificada das margens envolventes das lagoas, e integram as 
seguintes categorias: 

 Áreas de apoio – podem integrar alguns equipamentos simples, nomeadamente mobiliário 
complementar de apoio à visitação e permanência, como sejam bancos, mesas de merendas, 
papeleiras, guardas e sinalética; no caso das lagoas do Paul e do Capitão podem integrar 
parques de estacionamento automóvel regularizado, com dimensionamento máximo de seis 
lugares para veículos ligeiros e um para veículos pesados de passageiros. 

 Trilhos pedonais – concebidos com estruturas de execução simples, com impactes reduzidos 
sobre a topografia, vegetação e drenagem superficial, recorrendo, para o efeito, a pavimentos 
soltos e permeáveis; serão acompanhados por estruturas dissuasoras de acesso a áreas 
sensíveis, nomeadamente vedações ou muros, de acordo com o caráter da paisagem 
envolvente; 

 Pontos de observação – correspondem a miradouros situados em áreas adjacentes às estradas 
principais, associados a locais com vistas de excelência sobre as lagoas; podem contemplar 
alguns equipamentos simples, como sejam guardas, bem como sinalética indicativa e 
informativa e ainda dispor de estacionamento automóvel regularizado, desde que localizado 
fora das zonas reservadas com dimensionamento máximo de seis lugares para veículos ligeiros e 
um para veículos pesados de passageiros. 

 Caminhos de acesso às lagoas – correspondem às vias de comunicação terrestre já existentes 
que asseguram uma aproximação visual dos planos de água, permitindo o acesso automóvel e 
ou a deslocação pedonal às suas margens; são permitidas operações de manutenção e de 
requalificação das vias de circulação, bem como outras ações que favoreçam ou promovam o 
sistema de vistas. 

 
Nas zonas reservadas é permitida a instalação de equipamentos simples de apoio à visitação e 
fruição, nomeadamente mobiliário complementar de apoio à visitação e permanência, bem como a 
colocação de painéis informativos, concebido para esclarecer e divulgar os valores naturais 
existentes, bem como as utilizações permitidas e interditas nos planos de água e nas zonas de 
proteção das bacias hidrográficas  
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POPPVIP 

[DRR 7/2014/A de 6/05, com 1ª 
correção material à Planta de 

Síntese pela Declaração 5/2016 de 
18/11] 

São objetivos estratégicos do POPPVIP: 
a) Recuperar, reabilitar e conservar a paisagem da cultura tradicional da vinha do Pico em currais; 
b) Promover o crescimento da atividade vitivinícola na área de intervenção do Plano; 
c) Incentivar a complementaridade com o turismo e outras atividades económicas; 
d) Promover uma gestão aberta e integrada da área de Paisagem Protegida. 
Dos objetivos secundários deste plano especial destacam-se três que se relacionam com o 
desenvolvimento turístico: 

 Apoiar a utilização para fins turísticos do património edificado; 

 Fomentar o aproveitamento integrado da vitivinicultura e outras atividades económicas; 

 Criar condições para a integração da Paisagem da Cultura da Vinha nos circuitos turísticos dos 
Açores. 

Espaço Turístico da Pedreira da Barca 

 corresponde a uma área, que dadas as suas características, apresenta apetência para a 
instalação de infraestruturas turísticas 

 obedece a parâmetros específicos: Índice máximo de construção — 0,3, Índice máximo de 
implantação — 0,2; Cércea máxima — 10,5 m; no máximo 2 pisos, podendo atingir 3 em 25 % da 
área de implantação. 

Áreas de intervenção específica – Mistério de Santa Luzia; Cabeço Debaixo da Rocha; Pé do Monte; 
Ponta da Ilha. 
A área Mistério de Santa Luzia é vocacionada para acolher equipamento público de recreio e lazer, 
não sendo permitido qualquer outro tipo de edificação. 

 

 

 

 

 

 

PDM das Lajes do Pico 

[Aviso n.º 59/2015 de 19/08] 

 

 

* Este IGT incorporou todas as 
orientações definidas no POOC da 

Ilha do Pico 

Solo urbano 

 São admitidas todas as tipologias de empreendimentos turísticos, exceto nos espaços 
polivalentes industriais, de serviços e de logística 

Solo Rústico 
Espaços Agrícolas e Espaços Agroflorestais 

 Admite TER e TH como usos complementares; 

 Podem ser viabilizados empreendimentos turísticos que contenham uma ou mais componentes 
destes tipos: estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos e 
parques de campismo de categoria igual ou superior a 3 estrelas, respeitando os parâmetros 
urbanísticos máximos (entre outros definidos no artigo 28º do regulamento):  

a) Estabelecimentos hoteleiros (com índice de utilização do solo: 0,25 e até 3 pisos); 

b) Aldeamentos turísticos e apartamentos turísticos (com índice de utilização do solo: 0,15 e até 2 
pisos); 

c) TER e TH (altura máxima admitida é de 7m, sem prejuízo das preexistências) 

d) Parques de campismo (com índice de utilização do solo 0,05 e um piso) 

 Podem ser viabilizados equipamentos de animação turística quando autónomos e dissociados 
de empreendimentos turísticos (centros hípicos, parques temáticos, campos de golfe…) 

 Podem ainda ser viabilizados equipamentos públicos cuja natureza seja reconhecida como 
justificativa da sua localização no solo rústico. 

O PDM prevê parâmetros específicos para a instalação do empreendimento turístico na zona da 
Fonte conforme nº 3 do artigo 28º do regulamento: índice de utilização do solo: 0,5, até 4 pisos e 
uma altura da edificação de 15m no máximo. 
Aglomerados Rurais 

 Admite TER e TH como usos complementares; 

 Podem ser viabilizados equipamentos públicos de interesse público 
Áreas de Equipamentos  

 É permitida a instalação de empreendimentos turísticos do lugar da Fonte e Cais do Galego; 

 Admite ainda a instalação equipamentos desportivos (nomeadamente campos de jogos não 
integrados nos aglomerados urbanos), zonas de merendas, e outros equipamentos de utilização 
coletiva com importância para o lazer e recreio e de suporte ao desenvolvimento turístico, 
ambiental e cultural. 

Espaços Naturais e Culturais 

 Permite a instalação de empreendimentos TER e TH resultantes exclusivamente de edifícios 
existentes; 

 Admite durante 4 anos após entrada em vigor do PDM a instalação do empreendimento do Cais 
do Galego com parâmetros específicos;  

 É possível a construção de acessos pedonais não consolidados, trilhos pedonais interpretativos e 
zonas de estadia não consolidadas, os quais devem ser devidamente sinalizados e 
complementados com painéis informativos; 

 Admite ainda a instalação de equipamentos de apoio à utilização destas áreas, devendo garantir 
uma adequada integração urbanística e paisagística – que centralize e sirva de suporte a todas 
as atividades relacionadas, nomeadamente de divulgação e sensibilização dos visitantes, de 
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apoio ao material necessário para a preservação da área e de suporte a outras atividades 
secundárias previstas, dotando-as de instalações sanitárias.  

PDM da Madalena 

[DRR 23/2005/A de 17/10] 

Solo Urbano 
Espaços Urbanos e Espaços Urbanizáveis 

 São admitidas todas as tipologias de empreendimentos turísticos 
Espaços industriais 

 Não são admitidos empreendimentos turísticos 
Solo Rústico 
Espaços Agrícolas e Espaços Florestais 

 Admite o licenciamento de empreendimentos turísticos e TER, sujeitos a parâmetros 
urbanísticos específicos, como por exemplo: Índice máximo de construção líquido — 0,25 e 
Índice máximo de construção bruto — 0,15 (aplicável somente aos aldeamentos turísticos), 
entre outros definidos nos artigos 9º e 10º do regulamento. 

Espaços Culturais e Naturais 

 De acordo com o regime definido pelo POOC do Pico e nos termos da legislação específica em 
vigor, não são admitidos empreendimentos turísticos 

PDM de São Roque do Pico 

[DRR 31/2000/A de 4/10, 
retificado pela Declaração de 

Retificação 16-AB/2000 de 30/12] 

 

Solo Urbano 
Espaços urbanos e Espaços Urbanizáveis 

 São admitidas todas as tipologias de empreendimentos turísticos 
Espaços Agrícolas e Espaços Florestais 

 Podem licenciar-se empreendimentos de alojamento turístico a classificar como 
estabelecimentos hoteleiros, apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos, ou TER e os 
empreendimentos de animação turística, sujeitos a parâmetros específicos, como por exemplo: 
Índice máximo de construção líquido — 0,25 e Índice máximo de construção bruto — 0,15 
(aplicável somente aos aldeamentos turísticos), entre outros definidos nos artigos 9º e 10º do 
regulamento. 

Espaços Culturais e Naturais 

 De acordo com o regime definido pelo POOC do Pico e nos termos da legislação específica em 
vigor, não são admitidos empreendimentos turísticos 

 

Quadro II.8 | Ficha síntese das disposições e condicionantes de natureza urbanística, formal e estratégica associadas ao 
turismo para a ilha do Faial 

P
EM

TA
 

Destino Especialista Turismo natureza, Turismo náutico 

Polos de atração primária Natureza Soft: Passeios a pé/Hiking, TER 

Natureza Especialista: Geoturismo 

Náutico soft: Passeios de barco, whale watching 

Náutico ativo: Iatismo, Mergulho, Pesca desportiva e Vela 

Congressos e incentivos 

Polos de atração 
secundária 

Canoagem/ Kayaking, Canyoning, Downhill,  

Cruzeiros, Windwsurf, Cultura/eventos/entretenimento, património, religião, Sol e mar 

PROTA 

[DLR 26/2010/A de 12/08] 

 

O sistema urbano é totalmente dominado pela presença da cidade da Horta, não apenas a cidade 
mais importante do triângulo do grupo central, mas também eleita, justamente, uma das três 
cidades–porta do arquipélago dos Açores. A sua influência e o conjunto de serviços e equipamentos 
que encerra, estendem-se para além dos seus limites geográficos, razão pela qual as infraestruturas 
portuárias e aeroportuárias assumem aqui uma maior relevância e se justifica a constituição de 
uma centralidade regional de serviços coletivos. O modelo territorial interpreta esta visão 
atribuindo uma especial atenção ao reforço do eixo relacional entre a cidade e o aeroporto. No 
mesmo sentido, e apesar das perspetivas demográficas apontarem para a estabilização com, 
eventualmente, um muito ligeiro acréscimo de efetivos, numa ótica mais otimista do 
desenvolvimento, preconiza-se a dotação de áreas moderadas de expansão da cidade, para poente e 
a cotas superiores, de modo a libertar a marginal marítima, com importantes funções portuárias e 
recreativas. 

No miolo da ilha, sobre o seu lado poente, e nas faixas costeiras, concentram-se as áreas de maior 
valor conservacionista – propondo reconversões de usos e ocupações com vista á valorização dos 
habitats –, rodeadas por extensas áreas complementares de proteção.  

As apostas do sistema produtivo situam-se, para além do sector agrícola, que se estende nesta ilha 
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por vastas e diversificadas áreas, nas atividades de apoio ao turismo e na dotação de áreas de 
concentração de serviços avançados à atividade produtiva, consentâneos com os futuros desafios 
que o estatuto de cidade-porta da Horta comporta. 

Finalmente, no capítulo das energias renováveis o Faial poderá dar um significativo contributo ao 
panorama insatisfatório da produção energética nos Açores, pelo reforço das capacidades instaladas 
nos domínios da eólica e da hídrica, tendo para o efeito sido identificadas localizações com potencial 
de expansão. 

Normas específicas de caráter territorial 

 Promover a dinamização e a valorização urbanística da cidade da Horta através da realização de 
um Plano de Urbanização (PU). 

 Consolidar a dotação em equipamentos estruturantes de escala regional, otimizando a função 
urbana da Horta enquanto elemento relevante no sistema urbano principal do arquipélago. 

 Aumentar os níveis de autossuficiência energética através do desenvolvimento da produção a 
partir de fontes hídricas e eólicas. 

 Reforçar as ligações marítimas entre a Horta, Madalena (Pico) e Velas (S. Jorge), gerando 
condições favoráveis a ganhos de escala, com um sistema urbano policêntrico no Grupo Central. 

 Melhorar o serviço de transporte e a ligação rodoviária entre Castelo Branco (aeroporto) e a 
cidade da Horta classificando-a como estrada regional principal. 

 Melhorar as condições de pista e de funcionamento do aeroporto da Horta de modo a poder 
desempenhar a sua função de suporte a uma cidade -porta do modelo territorial. 

POTRAA em vigor 

[DLR 38/2008/A de 11/08, 
suspenso parcialmente pelo DLR 

13/2010/A de 7/04] 

 Estabelece uma carga turística máxima de cerca de 1734 camas com bolsa adicional de 173 
camas 

 Espaços específicos de vocação turística – recomendados – a zona da Praia do Almoxarife – 
Pedro Miguel; áreas turísticas definidas no PDM – Campo de golfe do Faial, Varadouro e Praia 
do Almoxarife. 

 Destaca como aposta central a Náutica de Recreio no Faial, incluindo ainda outras vocações a 
serem desenvolvidas, como o Mar, Baleia, Mergulho, Vulcanismo, Golfe, desportos náuticos, 
termalismo e Congressos/eventos. 

 Estratégia de articulação territorial – Reforço do triângulo central e reforço das ligações a São 
Miguel e à Terceira; 

 os principais recursos da ilha: os sítios ecologicamente sensíveis, as reservas naturais, os 
espaços específicos de vocação turística (do PDM e propostos) os trilhos pedestres, os 
miradouros e locais de vistas panorâmicas, as praias e piscinas naturais e a zona de merendas, 
zonas de observação de cetáceos e zona de surf, além de um conjunto de elementos singulares 
e de património natural e edificado em presença. 

POOC Faial 

[DRR 19/2012/A de 3/09, com 1ª 
correção material à Planta de 

Síntese pela Declaração 5/2016 de 
14/09 e retificado pela Declaração 
de Retificação 4/2017 de 17/03] 

ZONA A 
Áreas de especial interesse natural, cultural e paisagístico – admite-se: 

 a construção de acessos pedonais não consolidados, trilhos pedonais interpretativos e zonas de 
estadia não consolidadas, os quais deverão ser devidamente sinalizados e complementados com 
painéis informativos; 

 a construção de equipamentos de apoio à utilização destas áreas, quando não for possível 
reabilitar uma edificação existente, estes equipamentos devem ter  uma área de construção de 
referência de 200m² e 1 piso; 

Outras áreas naturais e culturais – admite-se: 

  a construção de acessos pedonais não consolidados, trilhos pedonais interpretativos e zonas de 
estadia não consolidadas, os quais deverão ser devidamente sinalizados e complementados com 
painéis informativos;  

 a instalação de novos empreendimentos TER e TH, desde que resultem da reconstrução, 
reabilitação ou ampliação de construções existentes 

 a construção de equipamentos de apoio à utilização destas áreas, quando não seja possível 
reabilitar uma edificação existente, com uma área de construção de referência de 200m2 e 1 
piso. 

Zonas Balneares, uso balnear variável de acordo com a tipologia: tipo 1 – Praia do Porto Pim e Praia 
do Almoxarife; Tipo 2 – Praia da Conceição; tipo 3 – Piscina do Varadouro, Piscina de Castelo Branco, 
Porto da Eira e Praia de Fajã; sem classificação: Praia do Varadouro, Porto de Castelo Branco, Porto 
da Feteira, Poça da Rainha (Feteira), Poça da Rainha (Lajinha), Praia dos Ingleses, Praia da Boca de 
Grota, Porto de Pedro Miguel, Porto da Boca de Ribeira, Porto do Salão, Porto do Comprido. 

ZONA B  

Áreas edificadas e Áreas agrícolas, florestais e outros usos (regime de gestão específico definido do 
PDM) 
Áreas de vocação turística – correspondem aos «Espaços Específicos de Vocação Turística» 
identificados no POTRAA em vigor - qualquer intervenção nestas áreas deverá atender aos objetivos 
e disposições inscritas no POTRAA e regem-se pelas disposições dos respetivos PMOT. 
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PDM da Horta 

[DRR 30/2000/A de 22/09, 
suspenso parcialmente pelos DRR 
12/2008/A, de 25/07 e pelo DRR 
21/2008/A, de 21/10 e alterado 
pelo DRR 18/2012/A, de 10/07] 

Solo urbano 
Espaços urbanizáveis – Áreas turísticas – Campo de golfe do Faial, Varadouro e Praia do Almoxarife 
A organização interna e o regime de edificabilidade das áreas turísticas são estabelecidos pelos 
seguintes instrumentos de planeamento: 
a) Planos de pormenor, no caso das áreas turísticas do Varadouro e da Praia do Almoxarife; 
b) Plano de pormenor ou projeto de empreendimento, no caso do campo de golfe do Faial. 
Até à aprovação dos planos de pormenor das áreas turísticas do Varadouro e da Praia do Almoxarife, 
é permitida a instalação de: 

 estabelecimentos hoteleiros e meios complementares de alojamento turístico, desde que 
cumpram a densidade populacional máxima de 60 hab/ha e índice máximo de construção 
líquido de 0,3; 

 aldeamentos turísticos ou loteamentos, desde que respeite a densidade habitacional máxima de 
12 fogos/ha e um índice máximo de construção bruto de 0,18 e líquido de 0,3; 

 edificação isolada, desde que respeite a densidade populacional máxima de 60 hab/ha e um 
índice máximo de construção bruto de 0,2; 

 No caso das Termas do Varadouro admite-se 5 pisos e um máximo de 100 camas, conforme 
definido no DRR 18/2012/A de 10/07. 

Solo Rústico 
Espaços Agrícolas e Espaços florestais 
Admitem-se empreendimentos de alojamento turístico a classificar como estabelecimentos 
hoteleiros, apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos, ou TER e os empreendimentos de 
animação turística, sujeitos a parâmetros específicos, como por exemplo: Índice máximo de 
construção líquido — 0,25 e Índice máximo de construção bruto — 0,15 (aplicável somente aos 
aldeamentos turísticos), entre outros definidos nos artigos 9º e 10º do Regulamento. 
Espaços culturais e naturais – De acordo com o regime definido pelo POOC do Faial e nos termos da 
legislação específica em vigor, não se admite a instalação de empreendimentos turísticos. 

 

Quadro II.9 | Ficha síntese das disposições e condicionantes de natureza urbanística, formal e estratégica associadas ao 
turismo para a ilha das Flores 

P
EM

TA
 

Destino Especialista Turismo de natureza 

Polos de atração primária Natureza Soft: Passeios a pé/Hiking, Reserva da Biosfera 

Natureza Especialista: Geoturismo, Birdwatching 

Náutico ativo: Canyoning 

Polos de atração 
secundária 

TER, passeios de barco, iatismo, mergulho, pesca desportiva, 

 Cultura/eventos/entretenimento, património, religião,  

PROTA 

[DLR 26/2010/A de 12/08] 

 

O modelo territorial das Flores destaca-se dos restantes pela grande superfície afeta à conservação 
da natureza, compreendendo extensas áreas nucleares que ocupam toda a zona central da ilha e se 
estendem ao longo da faixa costeira, e outras áreas naturais complementares, igualmente extensas. 
Estas áreas, por sua vez, desenvolvem-se entre as primeiras, classificadas como nucleares, rodeando 
todos os aglomerados urbanos e as principais bolsas afetas à atividade agrícola. 

O sistema urbano da ilha é bipolar assente nas duas sedes de concelho – Santa Cruz das Flores e 
Lajes das Flores. Os dois municípios repartem entre si as grandes infraestruturas de comunicação 
com o exterior, o porto e o aeroporto. Não admira assim que o modelo territorial dê uma especial 
atenção ao reforço das ligações físicas e relacionais entre eles, tanto mais que, quer Santa Cruz quer 
as Lajes, têm evidenciado tendências de declínio demográfico, que importa combater e reverter. 
Nesse sentido, o modelo territorial propõe a contração das mesmas em Santa Cruz e admite uma 
estabilização nas Lajes. 

Em complemento, o modelo territorial enfatiza, igualmente, as ligações entre os restantes 
aglomerados urbanos e os dois centros polarizadores sem, no entanto, preconizar o fecho da 
circunvalação, tão característico da maioria das ilhas Açorianas.  

Trata-se de uma ilha com uma notável vocação para o aprofundamento do turismo científico e de 
natureza, mas com um nível de equipamentos e infraestruturas insuficiente ou insatisfatório, 
nomeadamente ao nível da saúde, ao qual o investimento turístico, como sabemos, é 
particularmente sensível. No domínio económico ressalta ainda a proposta de constituição, em Santa 
Cruz das Flores, de uma área de concentração de serviços avançados à atividade produtiva. 
Finalmente o modelo territorial contempla e reforça a atual aposta na produção de energias 
renováveis, nomeadamente de origem eólica e hídrica, tirando partido das enormes potencialidades 
desta ilha no panorama do arquipélago. 
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Normas específicas de caráter territorial: 

 Apostar num sistema urbano estruturante bipolar para a dotação em equipamentos e serviços 
coletivos, otimizando as estruturas existentes ou a construir, melhorando os serviços de 
transporte e classificando como estrada regional principal a acessibilidade terrestre entre Santa 
Cruz das Flores e Lajes das Flores. 

 Dar prioridade à resolução da carência em serviços e infraestruturas ambientais, elevando os 
níveis e a qualidade de atendimento para padrões adequados de forma generalizada em toda a 
ilha, com particular destaque para as duas sedes de concelho. 

 Desenvolver o sistema global de telecomunicações, disponibilizando ligação por cabo submarino 
de fibra ótica ou outra solução técnica equivalente. 

 Dar prioridade a ações de valorização da paisagem cultural do núcleo da Coada. 

 Minimizar os impactos ambientais e paisagísticos da área de exploração de inertes localizada na 
área nuclear de conservação da natureza, através da definição de faixas de proteção e 
enquadramento definidas em sede de PMOT. 

POTRAA em vigor 

[DLR 38/2008/A de 11/08, 
suspenso parcialmente pelo DLR 
13/2010/A de 7/04] 

 Estabelece uma carga turística máxima de cerca de 578 camas com bolsa adicional de 58 camas 

 Destaca como aposta central a diversidade paisagística, incluindo ainda outras vocações a 
serem desenvolvidas, como a comunidade, o repouso, o mergulho e o pedestrianismo. 

 Estratégia de articulação territorial – Afirmação da individualidade do destino e reforço da 
ligação ao Corvo; 

 os principais recursos da ilha: os sítios ecologicamente sensíveis, as reservas naturais, os 
espaços específicos de vocação turística (do PDM), percursos pedestres, os miradouros e locais 
de vistas panorâmicas, as praias e piscinas naturais, grutas, lagoas, baías, cascatas, zonas de 
merendas, além de um conjunto de elementos singulares e de património natural e núcleo 
urbano com interesse e ainda parques e jardins públicos. 

POOC Ilha das Flores 

[DRR 24/2008/A de 26/11] 

ZONA A 
Áreas de vocação recreativa – admite-se: 

 a instalação de novos TER e TN que resultem do aproveitamento e manutenção do edificado 
existente ou da sua ampliação; 

 a instalação de equipamentos previstos no programa de execução 

 a construção de equipamentos de apoio à utilização destas áreas, desde que coexistam com os 
objetivos de proteção; caso não seja possível reabilitar uma edificação existente, admitem-se 
novos edifícios com no máximo 200m² de construção e 1 piso; 

 
Áreas de interesse cultural e paisagístico – admite-se: 

 a instalação de TER e TN, que resultem do aproveitamento e manutenção do edificado existente 
ou da sua ampliação 

 a construção de acessos pedonais não consolidados, trilhos pedonais interpretativos e zonas de 
estadia não consolidadas, os quais deverão ser devidamente sinalizados e complementados com 
painéis informativos 

 a construção de equipamentos de apoio à utilização destas áreas, de suporte a todas as 
atividades relacionadas – caso não seja possível reabilitar uma edificação existente, admitem-se 
novos edifícios com no máximo 200m² de construção e 1 piso; 

 a requalificação do espaço exterior bem como a intervenção de integração paisagística que 
visem valorizar o património existente. 

Áreas de proteção e conservação da natureza – admite-se: 

 a instalação de TER e TN, que resultem do aproveitamento e manutenção do edificado existente 
ou da sua ampliação; 

 a instalação de equipamentos de suporte à divulgação e sensibilização dos ecossistemas 
naturais – caso não seja possível reabilitar uma edificação existente, estes equipamentos devem 
ter as características de estruturas amovíveis com uma área de construção máxima de 200 m2 e 
um piso; 

 a instalação de painéis informativos de divulgação do património natural 

 a construção de trilhos ou acessos pedonais não consolidados. 
Áreas Balneares, uso balnear variável de acordo com a tipologia: tipo 1 – Piscina de Santa Cruz, Fajã 
Grande e Praia da Calheta; Tipo 2 – Porto do Boqueirão, Porto de Ponta Delgada e Salema; tipo 3 – 
Porto de São Pedro, Baía da Alagoa e Poça das Mulheres. 
ZONA B  

Áreas agrícolas e Áreas florestais 

 reabilitação do edificado existente, a sua ampliação ou a construção de novos edifícios 
complementares para a instalação de empreendimentos de TER ou de TN, bem como projetos 
classificados como de reconhecido interesse regional. 

 parâmetros e regras urbanísticas decorrentes dos regimes estabelecidos na legislação específica 
e nos PMOT 

Áreas edificadas (regime de gestão específico definido nos PMOT) 
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POBHL das Flores 

[DRR 6/2013/A, de 8 de julho] 

As zonas de proteção das lagoas integram duas tipologias de espaços: 

Espaços Naturais - Espaços vocacionados para a valorização paisagística e recreativa, a preservação 

da vegetação endémica, a prevenção dos processos erosivos e a proteção e retenção da água; 

Espaços de Usos Mistos - Espaços onde se admite o desenvolvimento de diversas atividades 

humanas associadas, nomeadamente, ao turismo, lazer e cultura, admitindo-se ainda a permanência 

das atividades agrícola, pecuária e florestal atuais, numa ótica de compatibilidade que assente em 

princípios e boas práticas para a conservação da natureza e da biodiversidade.  

As atividades que são condicionadas, nos termos do Regulamento, devem ser submetidas à entidade 

gestora do POBHL Flores que as autoriza diretamente ou envia para autorização da entidade 

legalmente competente. 

Planos de água (superfície da massa de água de cada uma das lagoas, sendo a sua representação 
delimitada pela linha limite do leito de cada lagoa em condições de cheias médias) são atividades 
condicionadas: 

 A navegação com pequenas embarcações a remo e/ou a vela e os passeios em embarcações 
recreativas tipo “gaivotas” na lagoa da Lomba, exclusivamente na área delimitada na planta de 
síntese para o efeito, a concretizar através de balizamento com boias de sinalização e desde que 
não seja excedido o número máximo de 10 embarcações simultaneamente; 

 Os passeios em embarcações recreativas tipo “gaivota” na lagoa Rasa, desde que não seja 
excedido o número máximo de 10 gaivotas simultaneamente; 

 A pesca recreativa a partir da margem na lagoa Funda; 

 A tomada de água para o gado na lagoa da Lomba, submetendo-se ao regime jurídico de 
utilização dos recursos hídricos.  

Zonas de proteção das lagoas são atividades condicionadas: 

 A melhoria das condições de circulação e segurança nas vias, caminhos e trilhos existentes; 

 A valorização de linhas de água e de escorrência, incluindo medidas de recuperação, 
revitalização e estabilização biofísica; 

 A recolha de sementes e estacas;  

 A atividade florestal nos espaços naturais apenas pode envolver a mobilização do solo manual e 
ao covacho, e fica sujeita ao seguinte regime: 

o O corte seletivo é admissível quando integrado em ações planeadas de 
combate à proliferação de espécies invasoras, nos termos da legislação em 
vigor; 

o Nos casos dos atuais sistemas florestais, o corte seletivo e a abertura de novos 
acessos e caminhos deve obedecer a um plano de gestão, a aprovar pelas 
entidades competentes, orientado para a sua reconversão em sistemas de 
proteção, sejam eles por plantação e ou por sementeira ou por regeneração 
natural.  

Zona reservada (faixa de100m a partir do da linha limite do leito das lagoas, medida na horizontal) 
são atividades condicionadas: 

 A edificação em materiais aligeirados (madeira) e a instalação de mobiliário urbano; 

 A conservação, recuperação ou reabilitação do observatório de aves existente na lagoa Branca. 
É permitida a atividade de observação de aves, limitada ao máximo de 10 pessoas simultaneamente 
por lagoa, com exceção da zona reservada da lagoa Branca onde esta atividade é condicionada à 
capacidade do observatório de aves existente. 
Zona terrestre de proteção das lagoas (faixa, medida na horizontal, com uma largura entre 500m e 
1000m contados a partir da linha limite do leito das lagoas) são atividades condicionadas:  

 A caça, com exceção do período que vai de 15 de agosto a 15 de outubro, altura de migração 
das aves, durante o qual esta atividade é interdita; 

 O pastoreio nos espaços de usos mistos das lagoas Funda, Lomba e Patas; 

 A edificação em materiais aligeirados (madeira) e a instalação de mobiliário urbano; 

 A instalação de infraestruturas de água, de drenagem e de eletricidade. 

 A atividade florestal nos espaços de usos mistos integrados nas zonas terrestres de proteção das 
lagoas da Lomba e Funda, desde que sejam utilizadas maioritariamente espécies autóctones e, 
complementarmente, espécies não invasoras, típicas dos sistemas de produção, e sujeitas a um 
plano de gestão que assegure as suas funções de proteção. 

É permitida a atividade de observação de aves, limitada ao máximo de 10 pessoas simultaneamente 
por lagoa, com exceção da zona terrestre de proteção da lagoa Branca onde a atividade é 
condicionada à capacidade do observatório de aves existente.  
Zona terrestre adjacente (área restante da bacia hidrográfica sempre que esta exceda o limite da 
zona terrestre de proteção) são atividades condicionadas: 

 A caça, com exceção do período que vai de 15 de agosto a 15 de outubro, altura de migração 
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das aves, durante o qual esta atividade é interdita; 

 O pastoreio nos espaços de usos mistos da lagoa Funda. 

 A edificação em materiais aligeirados (madeira) e a instalação de mobiliário urbano; 

 A instalação de antenas, estruturas de telecomunicações, torres de observação ou estruturas 
similares, e de infraestruturas de aproveitamento de energias renováveis;  

 A instalação de infraestruturas de água, de drenagem e de eletricidade. 

 A atividade florestal de produção nos espaços de usos mistos integrados na zona terrestre 
adjacente da lagoa Funda nas áreas correspondentes aos atuais povoamentos instalados, a qual 
fica sujeita à aprovação do respetivo plano de gestão pelas entidades competentes. 

É permitida a atividade de observação de aves limitada ao máximo de 10 pessoas, simultaneamente, 
por lagoa. 

 

 

 

 

PDM de Santa Cruz das Flores 

[DRR 32/2006/A de 16/11] 

Solo urbano 
Espaços Urbanos e Espaços Urbanizáveis 

 São admitidas todas as tipologias de empreendimentos turísticos 
Espaços industriais 

 Não são admitidos empreendimentos turísticos 
Solo Rústico 
Espaços Agrícolas subdivididos em: 

 Espaços agrícolas incluídos na RAR – observam-se as disposições definidas no regime específico 
da RAR  

 Espaços agrícolas não incluídos na RAR – podem licenciar-se estabelecimentos hoteleiros, 
apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos, ou parques de campismo e os 
empreendimentos de animação turística, sujeitos a parâmetros específicos, como por exemplo: 
índice de ocupação do solo líquido 0,25; índice de ocupação do solo bruto 0,15 (aplicável apenas 
aos aldeamentos trísticos), localização e implantação de acordo com a ocupação tradicional do 
território, entre outros definidos no artigo 9º do Regulamento. 

Espaços Florestais subdivididos em: 

 Espaços florestais de proteção – correspondem a áreas ecologicamente mais sensíveis não 
englobadas nos espaços naturais. Aplicam-se as disposições definidas no regime da RE 

 Espaços florestais de produção – podem licenciar-se estabelecimentos hoteleiros, apartamentos 
turísticos, aldeamentos turísticos, ou parques de campismo e os empreendimentos de animação 
turística, sujeitos a parâmetros específicos, como por exemplo: índice de ocupação do solo 
líquido 0,25; índice de ocupação do solo bruto 0,15 (aplicável apenas aos aldeamentos trísticos), 
localização e implantação de acordo com a ocupação tradicional do território, entre outros 
definidos no artigo 10º do Regulamento. 

Espaços Naturais  

 De acordo com o regime definido pelo POOC e nos termos da legislação específica em vigor, não 
se admite a instalação de empreendimentos turísticos. 

 

PDM das Lajes das Flores 

[DRR 3/2007/A de 2/02] 

Solo urbano 
Espaços Urbanos 

 São admitidas todas as tipologias de empreendimentos turísticos 

 Lugar da Cuada – corresponde ao empreendimento TER, na modalidade de “turismo de aldeia” 
– apenas são permitidas intervenções que contribuam para a sua manutenção e valorização, 
devendo ser preservadas as suas características específicas e as condições paisagísticas da sua 
envolvente. 

Espaços Urbanizáveis 

 São admitidas todas as tipologias de empreendimentos turísticos 
Solo Rústico 
Espaços Agrícolas subdivididos em: 

 Espaços agrícolas incluídos na RAR – observam-se as disposições definidas no regime específico 
da RAR não sendo admitidos empreendimentos turísticos; 

 Espaços agrícolas não incluídos na RAR – podem licenciar-se estabelecimentos hoteleiros, 
apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos, ou parques de campismo e os 
empreendimentos de animação turística, sujeitos a parâmetros específicos, como por exemplo: 
índice de ocupação do solo líquido 0,25; índice de ocupação do solo bruto 0,15 (aplicável apenas 
aos aldeamentos trísticos), localização e implantação de acordo com a ocupação tradicional do 
território, entre outros definidos no artigo 9º do Regulamento. 

Espaços Florestais subdivididos em: 

 Espaços florestais de proteção – não são admitidos empreendimentos turísticos; 

 Espaços florestais de produção – podem licenciar-se estabelecimentos hoteleiros, apartamentos 
turísticos, aldeamentos turísticos, ou parques de campismo e os empreendimentos de animação 
turística, sujeitos a parâmetros específicos, como por exemplo: índice de ocupação do solo 
líquido 0,25; índice de ocupação do solo bruto 0,15 (aplicável apenas aos aldeamentos trísticos), 
localização e implantação de acordo com a ocupação tradicional do território, entre outros 
definidos no artigo 10º do Regulamento. 
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Espaços Naturais  

 De acordo com o regime definido pelo POOC e nos termos da legislação específica em vigor, não 
se admite a instalação de empreendimentos turísticos. 

 

Quadro II.10 | Ficha síntese das disposições e condicionantes de natureza urbanística, formal e estratégica associadas ao 
turismo para a ilha do Corvo 

P
EM

TA
 

Destino Especialista Turismo natureza (Natureza soft/Natureza Especialista) 

Polos de atração primária Natureza soft: Reserva da Biosfera 

Natureza especialista: Birdwatching, Geoturismo 

Polos de atração 
secundária 

Natureza Soft: Passeios a pé/Hiking,  

Touring Cultural e paisagístico: cultura/eventos/património/religião 

PROTA 

[DLR 26/2010/A de 12/08] 

 

A ocupação humana, as infraestruturas e equipamentos, assim como as principais atividades 
económicas, incluindo a agrícola, concentram-se, quase exclusivamente, no limite Sul da ilha, 
onde se localiza a Vila do Corvo, deixando a Norte, em torno das lagoas, o núcleo de maiores 
valores ecológicos e paisagísticos. 
Deste modo, preconiza-se o reforço da nucleação do aglomerado urbano existente e a 
contenção do seu crescimento, que se perspetiva positivo, mas marginal, face às dinâmicas 
económicas, sociais e demográficas detetadas. Associado ao modelo territorial, apresenta um 
conjunto de apostas dirigidas às maiores debilidades ou conflitos de uso identificados, 
nomeadamente, as políticas de melhoria da dotação de infraestruturas de saneamento 
ambiental e gestão de resíduos e de equipamentos coletivos de carácter social, cultural e 
desportivo. 

Normas específicas de caráter territorial  

 Rever em sede de revisão de PMOT, a área de expansão atualmente prevista, admitindo-se, 
de forma controlada, espaços de expansão urbana, proporcionados à pequena dimensão 
física e demográfica da Ilha. 

 Estimular a reutilização do parque habitacional existente em detrimento da promoção da 
construção de raiz. 

 Dar prioridade à resolução da carência em serviços e infraestruturas ambientais, elevando 
os níveis e a qualidade de atendimento para padrões adequados. 

 Contrariar a situação de isolamento da Ilha através de uma política de serviços coletivos 
que combine de forma eficiente a dotação própria e a articulação com a Ilha das Flores, 
através de sistemas de mobilidade aérea e marítima regular ou de contingência. 

 Desenvolver o sistema global de telecomunicações, disponibilizando ligação por cabo 
submarino de fibra ótica ou outra solução técnica equivalente e implementando uma rede -
piloto WiMAX. 

POTRAA em vigor 

[DLR 38/2008/A de 11/08, suspenso 
parcialmente pelo DLR 13/2010/A de 

7/04] 

 Estabelece uma carga turística máxima de cerca de 80 camas com bolsa adicional de 8 
camas 

 Identifica o núcleo urbano como Espaços urbanos de eventual desenvolvimento turístico 

 Define uma aposta estratégica de desenvolvimento turístico baseada em duas vertentes: 

 Estratégia de oferta, baseada nos recursos turísticos locais – a comunidade - onde se 
incluem a Reserva Ambiental – Reserva da Biosfera da UNESCO, a vivência, o repouso 
e o mergulho; 

 Estratégia de articulação territorial, tendo em vista reforçar complementaridades e 
sinergias inter-ilhas, designadamente, o reforço da articulação com a ilha das Flores. 

 os principais recursos da ilha: os sítios ecologicamente sensíveis, os trilhos pedestres, os 
miradouros e locais de vistas panorâmicas, as zonas balneares e a zona de merendas, além 
de um conjunto de elementos singulares e de património natural e edificado em presença. 

POOC da Ilha do Corvo 

[DRR 14/2008/A, de 25 de junho] 

ZONA A 
Áreas de vocação recreativa – admite-se: 

 a instalação de novos TER e TN que resultem do aproveitamento e manutenção do 
edificado existente ou da sua ampliação; 

 a instalação de equipamentos previstos no programa de execução 

 a construção de equipamentos de apoio à utilização destas áreas, desde que coexistam com 
os objetivos de proteção; caso não seja possível reabilitar uma edificação existente, 
admitem-se novos edifícios com no máximo 200m² de construção e 1 piso; 

Áreas de interesse cultural e paisagístico – admite-se: 

 a instalação de TER e TN, que resultem do aproveitamento e manutenção do edificado 
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existente ou da sua ampliação; 

 obras de reconstrução, conservação e ampliação desde que seja assegurado o respetivo uso 
original, quando se tratem de obras conducentes a suprirem insuficiências de instalações 
sanitárias e ou cozinhas e desde que as mesmas correspondam a um aumento total da área 
de construção igual ou inferior a 16 m2, sem, contudo, implicar um aumento da cércea; 

 a construção de acessos pedonais não consolidados, trilhos pedonais interpretativos e 
zonas de estadia não consolidadas, os quais deverão ser devidamente sinalizados e 
complementados com painéis informativos 

 a construção de equipamentos de apoio à utilização destas áreas, que centralize e sirva de 
suporte a todas as atividades relacionadas (divulgação e sensibilização de visitantes, apoio 
ao material necessário) e outras atividades secundárias - caso não seja possível reabilitar 
uma edificação existente, admitem-se novos edifícios com no máximo 200m² de construção 
e 1 piso; 

 a requalificação do espaço exterior bem como a intervenção de integração paisagística que 
visem valorizar o património existente. 

Áreas de proteção e conservação da natureza – admite-se: 

 a instalação de TER e TN, que resultem do aproveitamento e manutenção do edificado 
existente ou da sua ampliação; 

 obras de reconstrução, conservação e ampliação desde que seja assegurado o respetivo uso 
original, quando se tratem de obras conducentes a suprirem insuficiências de instalações 
sanitárias e ou cozinhas e desde que as mesmas correspondam a um aumento total da área 
de construção igual ou inferior a 16 m2, sem, contudo, implicar um aumento da cércea; 

 a instalação de equipamentos de suporte à divulgação e sensibilização dos ecossistemas 
naturais – caso não seja possível reabilitar uma edificação existente, estes equipamentos 
devem ter as características de estruturas amovíveis com uma área de construção máxima 
de 200 m2 e um piso; 

 a instalação de painéis informativos de divulgação do património natural 

 a construção de trilhos ou acessos pedonais não consolidados. 
Áreas Vulneráveis 
As áreas vulneráveis não integradas em áreas edificadas são áreas non aedificandi. 
Áreas Balneares, uso balnear variável de acordo com a tipologia: tipo 1 – Praia da Areia e Porto 
Novo ou da Baleação; Tipo 2 – Porto do Boqueirão. 
 
ZONA B  

Áreas agrícolas e Áreas florestais 

 reabilitação do edificado existente, a sua ampliação ou a construção de novos edifícios 
complementares para a instalação de empreendimentos de TER ou de TN, bem como 
projetos classificados como de reconhecido interesse regional. 

 parâmetros e regras urbanísticas decorrentes dos regimes estabelecidos na legislação 
específica e nos PMOT 

Áreas edificadas (regime de gestão específico definido nos PMOT) 

 

 

 

PDM do Corvo * 

 

[Aviso n.º 50/2017 de 24/08] 

* Este IGT incorporou todas as 
orientações definidas no POOC da Ilha 

do Corvo 

Solo urbano 
Espaços críticos de regeneração urbana – até à entrada em vigor do plano de pormenor de 
salvaguarda, as operações urbanísticas a realizar nas áreas inseridas nesta categoria devem 
obedecer às normas gerais e específicas de intervenção definidas no Regime Jurídico de 
Proteção e Valorização do Património Cultural Móvel e Imóvel, desenvolvido no Regime 
Específico de Proteção e Valorização do Património Cultural Imóvel do Núcleo Antigo de Vila do 
Corvo; 
Espaços urbanos consolidados e espaços urbanos a consolidar (art. 50º e 52º)- admite a 
instalação de empreendimentos turísticos nos termos da legislação em vigor, desde que 
compatíveis com a função residencial: 

 Nos empreendimentos turísticos, a área total de construção de equipamentos de animação 
turística que, de acordo com a legislação em vigor, não sejam obrigatórios não é 
contabilizada para efeitos da aplicação dos índices definidos no PDM. 

 Em estabelecimentos hoteleiros e equipamentos, admite-se o aumento de mais 1 m 
relativamente à altura máxima da edificação permitida para cada subcategoria de espaço, 
quando tal seja comprovadamente necessário para instalação das áreas técnicas. 

 Quando a altura máxima da edificação é de 7,5, admite–se 8,5 m nos estabelecimentos 
hoteleiros e equipamentos associados. 

Espaços de equipamentos urbanos – corresponde ao Jardim Municipal – admite-se: 

 Intervenções de requalificação paisagística que visem a sua valorização e eventual fruição 
pública; 

 Obras de conservação de equipamentos existentes. 
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Espaços de uso especial - as áreas localizadas entre os espaços afetos ao aeródromo e o Porto 
da Casa destinam-se a equipamentos de utilização coletiva e outros espaços coletivos de recreio 
e lazer e serviços complementares, respeitando os seguintes parâmetros: 

a) As construções não podem ultrapassar 1 piso e altura máxima da edificação de 5,5m; 
b) A área máxima de construção admitida corresponde à área de construção existente ou 

licenciada à data de entrada em vigor do PDM, podendo ser ampliada até 50 % da área 
de ocupação licenciada, sem alterar o nº de pisos. 

c) Na impossibilidade de recuperação de edificações existentes, os equipamentos podem 
ter uma área de construção máxima de 200m², num único piso; 

Espaços polivalentes industriais, de serviços e de logística – espaços destinados aos usos 
dominantes industriais e de armazenagem, admitindo atividades complementares como 
serviços, comércio e equipamentos de apoio às empresas ou 
infraestruturas de gestão ambiental. 
Solo rústico 
Não se admite a instalação de empreendimentos turísticos com exceção nas áreas de vocação 
recreativa delimitadas nos Espaços de Equipamentos. 
Espaços de equipamentos, subdivididos em: 
- Áreas balneares – praias marítimas, piscinas naturais e outras situações adaptadas que 
permitem satisfazer e assegurar o uso balnear, de acordo com a tipologia definida no âmbito do 
POOC e às quais se aplica o respetivo regime.  
- Áreas de vocação recreativa – correspondem ao conjunto de áreas definidas e regulamentadas 
no âmbito do POOC como espaços destinados à implantação de equipamentos de utilização 
coletiva com importância para o lazer e recreio e de suporte ao desenvolvimento turístico, que 
visam promover a relação com a orla costeira e sua fruição pela população. 
Espaços agroflorestais – admite-se como usos complementares a instalação de equipamentos 
públicos ou de interesse público, designadamente miradouros e outras estruturas de apoio à 
fruição do território 
Espaços naturais e culturais – admite a construção de equipamentos de apoio à utilização 
destas áreas - com uma área de construção de referência de 200m² e 1 piso, devendo garantir 
uma adequada integração urbanística e paisagística - que centralize e sirva de suporte a todas as 
atividades relacionadas, nomeadamente de divulgação e sensibilização dos visitantes, de apoio 
ao material necessário para a preservação da área e de suporte a outras atividades secundárias 
previstas, que possam coexistir com os objetivos de proteção, dotando a área de infraestruturas 
mínimas de utilização, nomeadamente instalações sanitárias 
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