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CREATOUR AZORES – Transformando os Açores 

num Destino Turístico Criativo
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O CREATOUR Azores é um projeto com uma abordagem integrada de investigação e
aplicação, que visa desenvolver uma pesquisa centrada no turismo criativo nas
regiões insulares; diversificar as ofertas turísticas nos Açores; e fortalecer as
ligações com outras regiões portuguesas onde este modelo está a ser
implementado através do projeto CREATOUR.

O principal objetivo do CREATOUR Azores é capacitar vários agentes localizados no
arquipélago dos Açores para desenvolverem, implementarem e promoverem
experiências de turismo criativo. Através destas experiências os turistas terão
oportunidades de participar ativamente em atividades criativas, proporcionando
oportunidades de aprendizagem, auto-expressão criativa e interação com as
comunidades locais. A abordagem do turismo criativo permite que tanto visitantes
como comunidades locais beneficiem com o turismo, ao promover a vitalidade e a
sustentabilidade cultural e permitir que atividades artísticas e criativas
desempenhem um papel determinante no desenvolvimento socioeconómico.

O CREATOUR Azores é co-coordenado pelo Observatório de Turismo dos Açores
(OTA) e pela Universidade dos Açores, em parceria com o Centro de Estudos Sociais
(CES) da Universidade de Coimbra. É financiado pelo FEDER através do programa
operacional Açores 2020 e por fundos regionais através da Direcção Regional de
Ciência e Tecnologia.

CREATOUR AZORES



CREATOUR AZORES

TURISMO CRIATIVO

Projetos Piloto

O projeto CREATOUR Azores pretende reforçar o conhecimento sobre os
segmentos de mercado específicos com maior interesse em produtos de
turismo criativo, que podem ser oferecidos na região (fazendo
corresponder perfis de características e ofertas de destinos específicos),
bem como identificar os canais mais apropriados para comunicar com
esses segmentos diferenciados. Dada a localização única e as
características intrínsecas dos Açores, existe um potencial muito elevado
para o desenvolvimento de ofertas de turismo criativo atrativas e únicas
a nível internacional.
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“Sentir
o Pico”

O “Sentir O Pico” é um festival que se

caracteriza por diversas atividades, desde

workshops de gastronomia e doçaria, aos

workshops de vinho, atividades educativas com

crianças, trilhos, pesca desportiva,

showcookings, folclore, etc.

Os visitantes poderão aprender mais sobre a

cultura e as tradições da ilha do Pico; poderão

aprender mais sobre a história dos vinhos e

cultura da vinha, poderão saborear e aprender

quais os produtos gastronómicos mais icónicos,

terão a possibilidade de aprender a bailar a

chamarrita, etc.

Entidade responsável: Associação Comercial e

Industrial da Ilha do Pico

Contacto: geral@picoacip.pt

ILHA DO PICO
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https://www.picoacip.pt/

https://www.picoacip.pt/


“Venha 
Viver a 
Pesca 

Turismo”

O projeto “Venha Viver a Pesca Turismo”

oferece uma experiência autêntica para aqueles

que querem fazer parte de uma tripulação de

pesca artesanal.

Para além disso, os visitantes terão

oportunidade de conhecer as tradições da

comunidade piscatória de São Mateus, ilha

Terceira.

Entidade responsável: Associação Marítima de

Pesca e Aquicultura da Ilha Terceira

Contacto: ampa_it@hotmail.com

ILHA TERCEIRA
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https://www.facebook.com/ampa.ilhaterceira.9

https://www.facebook.com/ampa.ilhaterceira.9


“GOODBYE 
AZORES”

O projeto “Goodbye Azores” tem como objetivo

dar a conhecer uma marca de artesanato

contemporâneo e peças de autor de pequeno

porte que se chama “GOODBYE AZORES”. Os

visitantes poderão conhecer o trabalho dos

artistas e produzir as suas

recordações/lembranças dos Açores.

Este projeto está inserido na residência do

artista plástico açoriano Paulo Ávila Sousa, e é

também um espaço de alojamento Local, onde

funciona um programa anual de residências

artísticas.

Entidade responsável: Paulo Sousa– Re.function

- the Eco Sustainable Art Residence

https://www.facebook.com/refunctionproject

Contacto: refunctionproject@gmail.com

ILHA TERCEIRA
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https://www.facebook.com/refunctionproject


“Descubra 
os Açores 
através da 
Fotografia”

O projeto “Descubra os Açores através da

Fotografia” oferece ao visitante uma visita à ilha

de São Miguel, acompanhado por Pedro Canto

Brum, para fotografar os seus locais preferidos.

O visitante recebe uma formação teórica sobre

como fotografar paisagem, gastronomia e

botânica, e fotografa livremente.

Posteriormente, seleciona as melhores

fotografias do dia, e estas são comentadas pelo

formador.

Entidade responsável: Pedro Canto Brum – Casa

da Cidade

http://www.pedrobrum.com/

Contacto: info@casadacidade.pt

ILHA DE SÃO MIGUEL
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http://www.pedrobrum.com/


“Farm Tour 
Experience”

“Farm Tour Experience” é um projeto que

pretende estabelecer uma conexão entre os

visitantes e os animais rurais.

A missão da quinta é partilhar conhecimento

com os visitantes sobre a vida rural e

proporcionar-lhes uma experiência autêntica

sendo “por um dia agricultor”.

As atividades do projeto consistem numa

experiência agrícola onde os visitantes

estabelecem contacto com as vacas e o

agricultor. Para além disso, há a divulgação por

parte do agricultor sobre as práticas agrícolas

sustentáveis da quinta e os desafios que

enfrenta no seu dia-a-dia. A partilha de

informação sobre a produção de alimentos e os

benefícios dos produtos agrícolas na saúde,

também é um compromisso do projeto.

Entidade responsável: Gena Pinheiro

https://amagowellness.com/our-farm/

Contacto: thefarmazores@gmail.com

ILHA DE SÃO MIGUEL
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https://amagowellness.com/our-farm/


“Azores -
All in Blue”

“Azores – All in Blue” é um projeto que nasce

com o propósito de marcar o mundo com mais

um território que, no meio do Oceano Atlântico,

entre a Europa e a América, reconhece, aceita e

inclui o Autismo.

Este projeto é focado na capacidade de dar, a

todas as famílias que lidam com esta realidade,

a oportunidade de escolherem o seu roteiro

turístico, com vista a uma experiência de lazer

única, capaz de maximizar a qualidade de vida

de todos e de atenuar o isolamento e o impacto

social e familiar que o Autismo introduz nos

respetivos quotidianos

Entidade responsável: Centro de 

Desenvolvimento Infanto Juvenil dos Açores

https://azoresallinblue.pt/

Contacto: direcao.geral@cdija.pt

ILHA DE SÃO MIGUEL
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https://azoresallinblue.pt/


“Rede Local 
-

Terra de 
Artesãos”

“Rede Local - Terra de Artesãos” é um projeto

que pretende aproveitar a oferta existente nas

freguesias do Norte da ilha de São Miguel, no

respeitante à gastronomia e ao artesanato, para

criar uma oferta turística diferenciada e

potenciadora da criatividade, ao mesmo tempo,

capacitando os agentes locais e promovendo

interações entre população local e visitantes.

O projeto inclui uma quinta pedagógica,

alojamento local e diversas atividades culturais.

O projeto pretende desenvolver um roteiro que

fomentasse visitas ao território norte da ilha,

aproveitando a existência de focos culturais.

Entidade responsável: Miguel Brás, Norte

Crescente – ADL

https://nortecrescente.pt/web/

Contacto: miguel.bras@nortecrescente.pt

ILHA DE SÃO MIGUEL
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https://nortecrescente.pt/web/


A abordagem do turismo criativo permite que tanto
visitantes como comunidades locais beneficiem com o
turismo, ao promover a vitalidade e a sustentabilidade
cultural e permitir que atividades artísticas e criativas
desempenhem um papel determinante no desenvolvimento
socioeconómico. Através destas experiências os turistas
terão oportunidades de participar ativamente em atividades
criativas, proporcionando oportunidades de aprendizagem,
auto-expressão criativa e interação com as comunidades
locais.

https://creatour.pt/azores/

Para mais informações:

CREATOUR AZORES – Transformando os 
Açores num Destino Turístico Criativo

https://creatour.pt/azores/

