Desenvolvimento do turismo na cidade de São Filipe do Fogo
um memorando escrito por Mike Goike, alemão, no mês de Abril 2012

O objectivo deste memorando é fazer uma proposta para o desenvolvimento de um turismo
persistente e sustentavel na cidade de São Filipe

Turistas
Existem três grupos de turistas em São Filipe
1. Turistas de dia, que vem de manha para visitar principalmente a paisagem de Chã das
Caldeiras, dar um passeio na cidade de São Filipe e saem a tarde.
2. Grupos de turistas, que juntos fazem uma viagem para Cabo Verde, planeada e
efectuada de uma agência de turismo (Qualitur, Vista Verde etc.). Esses turistas visitam
dois ou três ilhas e passam algumas noites em São Filipe discobrindo a ilha.
3. Turistas individuais, que passam ferias em Cabo Verde e visitam a Ilha do Fogo numa
duração de alguns dias até três semanas. Esta viagem está planeada na conta própria ou
ser efectuada de uma agência de turismo. Alguns desses turistas dirigirem-se
directamente para a Chã das Caldeiras, outros ficam algum tempo em São Filipe.
A contribuição dos turistas de dia para a economia da cidade é muito limitada. Para o
crescimento do turismo é necessário focalizar os turistas em grupos e os turistas individuais.

Preferências dos turistas
As preferências dos turistas em geral são:
1. caminhadas nas montanhas ou numa paisagem linda ou impressionante
2. divertimento numa cidade agradavel, segura e interessante
3. descanso ao mar ou num hotel de alto nivel
São Filipe aproveita com a impressão limpo e agradavel, do patrimonio cultural e do aspecto
exceptional do centro histórico. Mas infelizmente o interesse dos turistas a cultura é limitado
(Veja o numero pequeno dos visitantes do museu municipal)
São Filipe aproveita com um crescente numero de restaurantes e bares com alto nivel de oferta
e serviço. E a oferta de quartos pelos hoteis, residenciais e pensões é mais de suficiente
tambem.
São Filipe aproveita com a atracção de Chã das Caldeiras e serve como lugar de trânsito.
São Filipe ainda não aproveita com a existência do mar e da praia. Isso é uma grande
oportunidade para o crescimento do turismo.

Crescimento do turismo
O aumento do número das dormidas em São Filipe pode acontecer em três formas:
1. aumento dos numeros dos turistas
2. aumento da duração da permanência das turistas em São Filipe
3. conquistar um novo tipo de turista ou visitante
Nesta altura São Filipe está mais apropriado para turistas, que querem passar ferias activas
com caminhadas, visitandos varias ilhas e lugares diferentes. A grande maioria dos outros,
que somente querem descansar ou tem filhos, ficam nas ilhas de Sal ou Boavista.
O projecto seguinte tem o objectivo criar condições para atrair mais dessas pessoas e famílias.

“Férias na praia” em São Filipe
Condições basicas do projecto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

uma praia limpa e agradavel
recolha regular do lixo
um acesso seguro, limpo e curto (a pe)
um quiosque móbil vendindo refrigerantes, sumo, gelado, bolachas etc.
aluger de guarda-sois
nadadores-salvadores
tabuleta com aviso sobre os riscos de tomar banho e um comportamento adequado na
praia

A segurança pode ser garantida dum guarda/polícia na curva abaixo do restaurante Seafood,
donde a praia e o acesso e bem visivel. A segurança é essential. Assaltos põem em perigo tudo
o projecto.
Condições avançadas do projecto:
1.
2.
3.
4.
5.

aluger de cadeiras de praia
um bar rustico com cobertura, mesas e cadeiras
casa de banho
piscina com agua do mar e com chuveiro de agua doce
mais uma guarda na praia

Com este projecto São Filipe vai conquistar dois novos grupos de turistas:
1. aqueles que querem viver num ambiente agradavel e gostam principalmente de
descansar
2. famílias com filhos
Isso vai elevar o número das turistas e a duração da permanência deles tambem.

Publicidade
Deviam ser informados as agências de viagem/turismo sobre esta nova intraestrutura bem
como as editoras dos guias turisticas escritas e no internet.
Quando este projecto mostra-se persistente e sustentavel, as agências de turismo vão
considera-lo nas suas programas, vão ofrecer alguns dias de descanso ao mar para os seus
grupos e vão recomendar São Filipe tambem para famílias e turistas que principalmente
desejam descansar. E são aqueles que vão apreciar o grande trunfo de São Filipe: a beleza do
Centro histórico.
Depois de um ou dois anos esta nova infraestrutura vai ser mentionada nos guias turisticas
escritas. Isso vai aumentar o numero das dormidas mais uma vez.

Obstáculos
Um grande obstáculo está o facto, que não é possivel ir de Europa para São Filipe dentro de
um dia. Uma dormida na Ilha do Sal ou Santiago está necessária.
Mas quando um turista de Europa tem duas semanas de férias, não queria gastar quatro dias
em viajar.
Neste momento chegam voos de Europa durante o dia na Ilha do Sal. Era uma grande
advantagem, se uma companhia aérea podia ofrecer uma ligação Sal – São Filipe mais tarde
no mesmo dia.
Mais um obstáculo está a exploração de areia na Praia Bila Baxo. Isso não mais for possivel
neste lugar. Duas alternativas sustentavais sao:
1. apanhar a areia nas ribeiras
2. produzir areia num moinho
Uma alternativa não sustentavel mas mais facil for a exploração da areia numa outra secção da
praia. Existe mais um acesso perto da lixeira velha e a exploração podia ter lugar entre a Praia
de Nossa Senhora da Encarnação e o Hospital.
O preço de um metro cúbico de areia vai crescer ligeiramente, mas isso puder ser compensado
por uma redução dos impostos.

Perspectivas
Esses turistas, que querem principalmente descansar, ficam na maioria com uma idade
avancada na ultima fase da vida profissional ou já estão reformados. Um número consideravel
dessas pessoas são abastadas e procuram dum lugar tranquilo, seguro e agradavel para passar

o inverno europeu ou para viver num país do sul permanente. Antigamente as Canárias
estiveram o destino principal delas, mas agora muitas são a reflectir sobre Cabo Verde, onde o
clima é mais agradavel.
São Filipe dispoe de muitos componentes duma infraetrutura apropriada para este grupo das
pessoas. A integração da praia num conjunto das ofertas turisticas não somente vai atrair mais
turistas e vai aumentar a duração da permanência delas, mas tambem vai atrair mais
residentes estrangeiros. Isso vai ter mais um impacto positivo á economia da cidade de São
Filipe e toda a região.

