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Edite Azevedo

De: Maria Joao <maria.joao@ahresp.com>
Enviado: 26 de julho de 2022 09:31
Para: Assuntos Parlamentares
Cc: Claudia Chaves; AHRESP Açores
Assunto:  Pedido de parecer sobre o Projeto de Resolução n.º 121/XII - Recomenda ao Governo Regional a 

implementação de um sistema de acesso ao miradouro e pontos de interesse da Reserva Natural da 
Lagoa do Fogo 

Anexos: PARECER RESERVA NATURAL DA LAGOA DE FOGO (003).pdf

Importância: Alta

 
Exmos. Senhores, 
 
No seguimento do vosso ofício datado a 28/06/2022, e conforme o solicitado, segue em anexo o parecer da 
AHRESP Delegação dos Açores, Dr.ª Cláudia Chaves, sobre o Projeto de Resolução n.º 121/XII - 
Recomenda ao Governo Regional a implementação de um sistema de acesso ao miradouro e pontos de 
interesse da Reserva Natural da Lagoa do Fogo. 
 
 
Espero ter sido esclarecedora, no entanto estou disponível para esclarecer alguma dúvida que possa persistir
 
Respeitosos Cumprimentos, 
Maria João Paiva | AHRESP | Açores 
Gestora ‐ Delegação dos Açores 
 
 

 

AHRESP, desde 1896 a promover o Turismo 
Rua São Gonçalo, nº 203 – 4º Esq. – 9500‐343 Ponta Delgada 
T: 296 282 561 | M: 966352237 
Email: maria.joao@ahresp.com 
Sites: ahresp.com ‐ quality.ahresp.com ‐ bue.pt ‐ tasteportugal.com 
Redes Sociais: facebook.com/ahresp ‐ facebook.com/programaquality ‐ facebook.com/tasteportugal.ahresp 

 

 
 
 

E/2266/2022 Proc.º 109/121/XII 26/07/2022  



 

 

 
PROJETO RESOLUÇÃO N.º 121/XII – “"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” 

 
 
 

Na sequência do Projeto Resolução N.º 121/XII que, “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" 

vimos por este meio, enquanto associação representativa das atividades económicas do Turismo, 

emitir o seguinte parecer. 

A AHRESP Delegação dos Açores, como subscritora da Cartilha de Sustentabilidade dos Açores, 

defende a implementação de objetivos de desenvolvimento sustentável por parte dos diversos 

setores de atividade económica e social, sejam estes públicos ou privados, para preservação da 

património natural e biodiversidade da região, que são o cartão de visita de quem procura os Açores 

como destino turístico.  

Em julho de 2021, a AHRESP Delegação dos Açores, apresentou á Direção Regional de Turismo, 

uma proposta de implementação de um Sistema de Gestão de Bilhética na Região Autónoma dos 

Açores, que permite não só uma gestão integrada do uso e capacidade de carga de todo um 

conjunto de recursos e atrações turísticas através da venda de bilhetes, como potencia a economia 

local. O sistema de bilhética também permite ao turista uma gestão otimizada do seu tempo de 

visita (evitando filas de espera), ficando assim disponível para consumir outros recursos de outras 

atividades económicas, como a restauração, comércio e outras atividades turísticas. Para além 

disso, com o sistema de bilhética, pode o Governo Regional avançar com a disponibilização de slots 

horários, sem pagamento em algumas atrações turísticas, bem como, a gestão de bilheteira, onde 

o turista pode efetuar o pagamento do ingresso de acesso na hora. Através da implementação deste 

sistema, o Governo Regional terá acesso a um conjunto de dados, que depois de analisados pelos 



 

agentes dos diversos setores turísticos, permitirá tomar decisões com uma base sólida na 

informação obtida. 

Quanto ao acesso dos residentes e portadores de domicílio fiscal na Região, consideramos que 

os mesmos devem ficar isentos de pagamento de qualquer taxa/bilhete a cobrar, ficando apenas 

sujeitos á disponibilidade.  

 

Face ao exposto, a AHRESP concorda com o Projeto de Resolução apresentado pela Iniciativa 

Liberal, no sentido de proteger a sustentabilidade ambiental da Região. 

 

A Presidente da Comissão Diretiva da AHRESP Delegação dos Açores 

 

 

 

Cláudia Chaves 

 

 

 
  


