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1. Enquadramento do projeto Green Gardens Azores 

 

o Enquadramento do evento no âmbito das Jornadas Europeias do Património: Cultura e 

Natureza 

 

o Importância do evento para estabelecer/desenvolver uma rede de parceiros (promover 

o networking entre parceiros privados e públicos que estão relacionados com o turismo 

de jardins) 

 

o Apresentação do projecto Green Garden Azores e das acções desenvolvidas: 

 

o página do projecto: www.otacores.com/greenga 

o explicação do modelo de Investigação aplicada  

o Importância dos jardins nos Açores (Análise SWOT)  Turistas têm mais hábitos 

de visitação do que os locais, particularmente nos jardins com entrada paga 

 

o O turismo de jardins pode contribuir para a promoção dos Açores  Embora numa 

vertente complementar pois o produto core é o turismo de natureza ativa. 

 

o O Projeto deve apresentar propostas concretas para as necessidades dos jardins 

Espera-se que o GreenGA promova/faça um mapeamento do que deve ser feito para 

potenciar o que já existe em termos de turismo de jardins. 

 

o Acções desenvolvidas: 

 

o Colóquio Internacional sobre Turismo de Jardins 

o Publicações em revistas científicas e de divulgação e participação em reuniões e 

missões científicas  

o Recolha de dados sobre os principais jardins reunidos numa fichagem criada 

para o efeito 

o Integração em bases de dados de jardins de âmbito internacional 

o Implementação de questionários para os utilizadores dos jardins (no Verão) 

 

 

o A Direção Regional dos Serviços Florestais tem ajudado a dar formação; Dá parecer 

sobre a autorização de corte de árvores com perigo para o público. Mas a verdade é que 

na Região não existe uma entidade inteiramente vocacionada para dar resposta às 

preocupações dos proprietários dos jardins (inspeções fitossanitárias, entre outras). 

 

o Existe falta de mão-de-obra especializada nos Açores Urge colmatar esta lacuna. 

http://www.otacores.com/greenga
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o A profissão de jardineiro não é valorizada (do ponto de vista social e económico) 

pelo que se não se torna atrativa para futuros profissionais. 

 

2. Aprendizagens obtida através da missão à Cornualha 

 

o Claras semelhanças com os jardins nos Açores 

- Condições climáticas semelhantes (frost free) 

- Fitodiversidade muito semelhantes 

- Média dimensão (5 a 15 ha) 

- datados dos finais do sec XIX e início do XX 

- Criados por plantsman e não por paisagistas de renome 

 

o Jardins da Cornualha estiveram abandono dos até à década de 90 A sua recuperação 

após a crise provocada pelo abandono das minas de estanho foi essencial para potenciar 

o turismo de jardins que é hoje um produto fundamental do Turismo a da economia 

local. 

 

o Grupo de 12 jardins associou-se e criaram uma marca para fazer promoção conjunta 

(The Great Gardens of Cornwall)  Oportunidade para os Açores. 

 

o Política de Preços: 

o Com preços especiais para os locais 

o Com preços especiais para a visita a mais do que um dos jardins da marca “Great 

Garden”  

 

o Equipamentos e dispositivos de mediação (cafeteria, loja, horta biológica, visitas 

guiadas, tabelas, webpages, etc.) 

 

o Apostam nas colecções de arbustos floridos (rododendros, camélias, magnólias) e por 

isso muitos fecham depois da época de floração 

 

o PROJECT EDEN: Projecto paisagista que converteu uma antiga mina de argila em estufas 

gigantes; já recebeu 18 milhões de visitantes desde a sua abertura ao público em 2001; 

é uma charity 

 

o Fatores decisivos: 

 Legislação 

 Financiamento 

 Formação Recursos Humanos 

 Promoção e Marketing 

 Articulação com o sector do Turismo 

 

O que é necessário para potenciar 

os jardins dos Açores.  
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o Grupos informais locais juntaram-se para promover/desenvolver o produto – Essencial 

haver um networking 

 

 

o PERIGOS: 

o São estes jardins semelhantes a parques temáticos? tipo Disney? 

o Excesso de visitantes? 

 

 

3. Linhas de Orientação para o Futuro 

 

o A existência de uma rede organizada é fundamental para que possa haver apoio público.  

   

o O projeto constitui um bom ponto de partida para a constituição de um grupo 

informal local onde se insiram os proprietários dos jardins, entidades públicas, 

UAc, entre outras. 

 

o A Associação portuguesa de jardins históricos (AJH) constitui uma organização já 

existente capaz de desempenhar a função de massa crítica, apresentando-se 

como uma oportunidade para os jardins dos Açores, que tenham condições para 

se juntarem a esta rede.  

 

o Articulação entre jardins (enquanto património cultural) e turismo: 

 

 O turismo é essencial para gerar receitas que possam garantir a sua 

conservação; 

 Os jardins são um veículo de promoção do património natural e cultural 

dos Açores; 

 É imperativo conhecer o perfil dos visitantes dos jardins (existem vários) 

 Enquadramento paisagístico dos jardins é essencial e tem que haver 

intervenção qualificada a esse nivel; 

 O turismo nos Açores não pode prescindir da vertente cultural. Assim, 

torna-se essencial haver uma estratégia e uma planificação. 

 

o Controle de pragas, doenças e intervenções fitossanitárias: 

o Serviço Desenvolvimento Agrário pode dar um contributo importante na 

monotorização – existência de um laboratório de sanidade vegetal, embora mais 

orientado para as hortofrutícolas, poderá dar apoio. Há que considerar a 

prestação de serviços a privados mediante pagamento. 

o Os Serviços da DRF (Direção Regional de Florestas) possuem pessoal 

especializado e equipamento – resistógrafo – que permite avaliar as árvores em 

perigo. Sem esquecer que a sua principal vocação está na produção vegetal, há 

que considerar o alargamento da prestação de serviços, mediante pagamento.  
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o CMPDL demonstrou preocupação acerca do controlo de pragas nos jardins 

públicos considerando as limitações para o seu combate dados os componentes 

nocivos – herbicidas, etc. 

o A formação (executada pelas escolas profissionais da Região, DRRF e 

eventualmente pela Universidade dos Açores) torna-se necessária não só para 

formar futuros jardineiros, mas também para atualizar os conhecimentos dos 

jardineiros e restante pessoal que trabalha nesta área (nomeadamente no que 

diz respeito às patologias responsáveis pela queda de árvores). Algumas, porém, 

são patologias difíceis de detetar que exigem conhecimentos muito 

especializados.  

 A administração do parque Terra Nostra salientou a necessidade de 

haver formação mais especializada e elogiou as iniciativas formativas 

levadas a cabo pela Direção dos Recursos Florestais, nomeadamente nas 

áreas/vertentes:  

 Sanitária 

 Técnicas de Jardinagem 

 

o Será necessário criar um plano de atuação em caso de calamidades (pragas, 

queda de grandes árvores, etc.), sobretudo quando se trata de jardins públicos 

ou de jardins privados com acesso publico. 

 

o Medidas em curso: 

 

o A listagem dos jardins classificados como Imóveis de Interesse público vai ser 

alargada brevemente no âmbito da proposta de actualização da lista do 

património cultural classificado. Com esta medida, as possibilidades de 

financiamento serão alargadas. 

 

o O parque Terra Nostra tem previsto medidas para melhorar as condições de 

visitação e reduzir o impacto da sobrecarga antrópica sobre o jardim: 

 Bilhetes anuais para os residentes; 

 Melhoria das instalações sanitárias e das opções de restauração/bar; 

 Existência de Buggies para pessoas com mobilidade reduzida 

 Livro sobre o jardim que será lançado em outubro 2017 

 Redução do horário de visita 

 

o A maioria dos proprietários/responsáveis de jardins presentes concordam que o trabalho em 

parcerias será determinante para a consolidação do produto “Turismo de Jardins” na Região. 

 

o Apesar de ainda haver muito trabalho pela frente, os agentes presentes concordaram que os 

jardins dos Açores são um património que é valorizado, sobretudo pelos turistas que nos 

visitam. Em relação aos locais, deverão ser apontadas sugestões de forma a potenciar os 
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seus hábitos de visitação. Assim, as estratégias adotadas deverão ser diferenciadas, isto é, 

deverão ter em conta as necessidades e expectativas dos seus visitantes: turistas e locais. 

 

 

o Desafios: 

  Como cativar os locais?  

 Necessidade de se criar e implementar programas de educação 

ambiental para incutir hábitos de visitação na população 

residente; 

 Investir na formação dos recursos humanos através de cursos de 

especialização, parcerias com entidades acreditadas e 

programas de estágios; 

 Promover o acesso a projectos paisagistas com financiamento 

europeu; 

 Conservar sem perder de vista o interesse dos utentes; inovar 

sem adulterar o carater do jardim; 

 Prever a programação de eventos de caracter cultural e 

recreativo associado aos jardins (públicos e privados) de modo a 

cativar público sem colidir com as obrigações de conservação e 

manutenção da qualidade do espaço.  

 Atuar ao nível da legislação e regulamentação de apoio aos 

jardins a dois níveis: 

 Num conjunto de princípios e regulamentos que apoiem 

a gestão de jardins classificados  

 No reajustamento da lei do mecenato, aspeto 

considerado decisivo para a promoção do património e 

para a programação cultural. 

 

 

Coordenação e cooperação entre todos os stakeholders é absolutamente crucial para atingir, 

com sucesso, as metas a que nos propomos visando um plano de gestão concebido como 

um processo evolutivo, assente no diálogo e na construção de mútua confiança e optimismo. 


