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Forma da iniciativa: Projeto de Resolução 

N.º da iniciativa/LEG/sessão: 121/XII/2.ª 

Título da iniciativa: 
Recomenda ao Governo Regional a implementação de um 

sistema de acesso ao miradouro e pontos de interesse da 

Reserva Natural da Lagoa do Fogo e áreas limítrofes, por 

shutle, preferencialmente elétrico, em sistema hop on hop off 

Proponente/s: Representação Parlamentar da Iniciativa Liberal 

Resumo/ Objeto: 

O presente Projeto de Resolução tem por objeto que a 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

recomende ao Governo Regional dos Açores que:  

“1. Abandone, em definitivo, o Projeto de Requalificação do 

Miradouro da Lagoa do Fogo, em execução e reformulação 

desde 2019; 

2. Proceda ao lançamento de um concurso público 

internacional para a conceção, produção e concessão, por 

um período de 10 (dez) anos, de um serviço de Shutlle, em 

sistema de Hop on - Hop off, a funcionar no circuito entre a 

zona da Central Geotérmica do Pico Vermelho, no Concelho 

da Ribeira Grande, e o Parque de Merendas dos Remédios, 

no Concelho da Lagoa e vice-versa; 

3. Crie, pelo menos, 6 (seis) pontos de paragem turística no 

percurso linear a considerar: 

 
– NOTA TÉCNICA – 

 

http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3407
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a. Parque de estacionamento da Central Geotérmica do Pico 

Vermelho; 

b. Cascata do Salto do Cabrito; 

c. Caldeira Velha; 

d. Miradouro da Bela Vista; 

e. Miradouro da Lagoa de Fogo; 

f. Pico da Barrosa; 

g. Janela do Inferno/Rota da Água; 

h. Parque de Merendas dos Remédios-Lagoa; 

4. As viaturas a utilizar no serviço a que se refere o ponto 

resolutivo anterior serão preferencialmente elétricas, para 

garantir o fator da sustentabilidade ambiental de que se 

almeja; 

5. Os locais e os horários de partida e chegada, quer no 

Concelho da Lagoa, como no Concelho da Ribeira Grande, 

serão articulados com os apeadeiros e horários dos 

transportes coletivos públicos de passageiros; 

6. Garantir o acesso às explorações agrícolas existentes no 

percurso; 

7. Criar infraestruturas de estacionamento e de apoio nas 

duas bases do percurso, junto à Central Geotérmica do Pico 

Vermelho, no Concelho da Ribeira Grande, e junto ao Parque 

de Merendas dos Remédios, no Concelho da Lagoa; 

8. Restringir o acesso a viaturas particulares no percurso 

aqui determinado, com exceção dos meios de socorro e 

acessos a propriedades privadas; 

9. Garantir que os residentes e portadores de domicílio fiscal 

na Região beneficiem de um tarifário de acesso ao percurso 

com desconto de 50% da taxa a cobrar”. 

Data de entrada da iniciativa: 27/05/2022 
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Data de admissão: 27/05/2022 

Caso seja rejeitada a 

Urgência, a Comissão 

competente em razão da 

matéria e eventuais 

conexões: 

 Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável 

(Ambiente) 

A iniciativa cumpre o 

requisito formal (título que 

traduz sinteticamente o seu 

objeto) previsto no n.º 2 do 

artigo 7.º do DLR n.º 

25/2003/A, de 27 de maio, na 

atual redação? 

 

Não aplicável 

A iniciativa versa sobre 

legislação do trabalho, 

(artigo 124.º do Regimento, 

artigos 15.º e 16.º da LTFP e 

artigos 472.º a 475.º do CT)? 

Não aplicável 

O proponente junta ficha de 

avaliação prévia de impacto 

de género (Lei n.º 4/2018, de 

9 de fevereiro)? 

Não aplicável 

Existem iniciativas, até ao 

momento da 

admissibilidade, sobre a 

mesma matéria para 

apreciação nos termos do 

artigo 126.º do Regimento? 

Assim como Petições? 

Não 
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A iniciativa foi 

definitivamente rejeitada na 

presente sessão legislativa 

(n.º 2 do artigo 116.º do 

Regimento e n.º 3 do artigo 

45.º do EPARAA)? 

Não 

Histórico na ALRAA de 

iniciativas legislativas e 

Petições sobre a mesma 

matéria: 

• Petição n.º 46/XI: Contra a construção de um túnel de 

apoio ao Miradouro da Lagoa do Fogo e Controlo de 

Acesso ao Miradouro e Caldeira. 

• Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 13/VIII: 

Parque Natural de Ilha de São Miguel. – Dando origem ao 

DLR n.º 19/2008/A, de 8 de julho. 

• Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 22/1981:  

Reserva natural da Lagoa do Fogo. 

Outras considerações: Nada a registar. 

 

Elaborada por: Sónia Nunes, Érico Capelo e Jorge Silveira 

Data: 31/05/2022 
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