
Espaço de Recreio e Lazer das 
Piscinas Naturais do Altio

Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores
Entidade Beneficiária

Beneficiary

Ambiente e Eficiência dos Recursos
Eixo Prioritário

 Thematic Priority 

Melhorar a Qualidade do Ambiente Urbano dos Açores
Objetivo Específico

Thematic Objective

Investimento Elegível
Eligible Investment421.060,51€ Cofinanciamento (FEDER)

Co-financing (ERDF)357.901,43€

No âmbito do projeto, foi reabilitado um 
terreno próximo da mais importante zona 
balnear de Santa Cruz das Flores. No ter-
reno foi construído um espaço de lazer 
constituído por três zonas distintas, mas ar-
ticuladas, nomeadamente um parque de 
merendas, um parque de campismo com 
um edifício de apoio e uma zona de 
parque infantil.
Além de ser dotado de funções comple-
mentares à área balnear das piscinas 
naturais do Altio, este espaço de lazer fica 
também próximo de restaurantes, uma 
unidade hoteleira e o Museu da Fábrica 
da Baleia – Porto do Boqueirão, sendo 
considerado como um fator dinamizador 
da economia local, uma vez que dinamiza da economia local, uma vez que dinamiza 
a qualidade da oferta turística e melhora 
a qualidade do ambiente urbano.

This project allowed the rehabilitation of 
a land near the most important bathing 
area of Santa Cruz das Flores. It was built 
a leisure area consisting of three distinct 
but articulated areas, namely a picnic 
area, a campsite with a support building 
and a playground area.
Besides being equipped with compleBesides being equipped with comple-
mentary functions to the bathing area of 
the natural pools of the Altio, this leisure 
area is also close to restaurants, a hotel 
and the Museum of the Whale Factory - 
Port of Boqueirão, being considered as a 
dynamizing factor of the local economy , 
since it boosts the quality of the tourist since it boosts the quality of the tourist 
offer and improves the quality of the 
urban environment.


