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Açores com projeto 
para apoiar inovação 
na oferta turística 
LUSA 

Açoriano Oriental 

O projeto CreatourAzores, que 
visa apoiar organizações e em-
presas turísticas e culturais com 
sede nos Açores para diversifica-
rem e inovarem a sua oferta-tu-
rística, é apresentado amanhã, 
em Ponta Delgada, anunciou o 
Governo açoriano. 

Segundo a Secretaria Regional 
da Energia, Ambiente e Turismo, 
na sessão de apresentação esta-
rão "os projetos-piloto parceiros 
selecionados" no âmbito do Crea-
tour Azores para desenvolverem 
atividades de "turismo criativo". 

Numa nota enviada às reda-
ções, o Governo açoriano explica 
que se trata de "um projeto de in-
vestigação aplicada sobre turis-
mo criativo", cujo principal obje-
tivo é "apoiar organizações e 
empresas turísticas e culturais, 
com sede na Região, a diversifi-
carem e inovarem a sua oferta-tu-
rística". 

O projeto apresenta"sinergias 
com outras regiões de Portugal 
continental, onde este modelo de 
turismo criativo foi implementa-
do através do projeto Creatour", 
lê-se na mesma nota. 

De acordo com a Secretaria Re-
gional da Energia, Ambiente e 
Turismo, o CreatourAzores pre-

  

tende também, através da abor-
dagem do turismo criativo, pro-
mover"asustentabilidade cultu-
ral potenciando atividades 
artísticas e criativas que desem-
penhem um papel determinan-
te no desenvolvimento socioeco-
nómico". 

"Através destas experiências, os 
turistas terão oportunidades de 
participar ativamente em ativi-
dades criativas, proporcionando 
oportunidades de aprendizagem, 
autoexpressão criativa e intera-
ção com as comunidades locais", 
especifica. 

O projeto pretende ainda "re-
forçar o conhecimento sobre os 
segmentos de mercado de turis-
mo criativo específicos que a Re-
gião pode atrair". 

O CreatourAzores (com infor-
mações disponíveis no site 
http://creatoutpt/azores) é coor-
denado pelo Observatório do Tu-
rismo dos Açores e desenvolvido 
em parceria com a Universidade 
dos Açores/Fundação Gaspar 
Frutuoso e com o Centro de Es-
tudos Sociais da Universidade de 
Coimbra (CES), sendo financia-
do pelo FEDER, através do Pro-
grama Operacional Açores 2020, 
e por fundos regionais, através da 
Direção Regional para a Ciência 
e Tecnologia.. Lusa 


