
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

A ALA - Associação de Alojamento Local dos Açores está de acordo que seja implementado o

sistema proposto pelo Projecto de Resolução n.º 121/XII, todavia sugere a inclusão dos seguintes

pontos:

1. Criação de uma aplicação onde se possa adquirir os bilhetes, mas que também servirá para

indicar em tempo real a localização exacta de cada veículo do shuttle. Tal aplicação poderá

estar integrada no Portal dos Transporte;

2. Implementação de um sistema de monitorização do número de aderentes, com a

divulgação em tempo real na plataforma atrás referida. O objectivo é evitar que também os

shuttle venham a padecer de pressão em determinados trajectos ou horários, assim,

também será possível aligeira ou reforçar o número de veículos conforme a procurar de

forma dinâmica;

3. Além da articulação com os transportes públicos colectivos, será também importante que

aconteça com os transportes privados, tal como operadores de animação turística, táxis,

autocarros em serviço privado, etc;

4. Prever a abertura do troço à circulação normal durante os meses de época-baixa, tal poderá

configurar-se como uma forma de despertar o interesse por parte de visitantes que

desejam ter total autonomia em visitar os miradouros, evitar que o shuttle circule com

pouca ou nenhuma influência e dará aos residentes a oportunidade de visitar sem custos.

Em suma, a ALA defende a aplicação desta forma de mobilidade, em especial na zona em causa,

porque poderá resolver o problema de uma pressão que possa existir nos miradouro em causa,

mas mas também dá mostra efectivas de uma preocupação ambiental, i.e. fará de um eventual

problema numa mais-valia na promoção e divulgação dos nossos reais intuitos de sustentabilidade.

Ponta Delgada, 27 de julho de 2022.

O Presidente da ALA - Associação do Alojamento Local dos Açores

(Rui Jorge Vieira Correia)
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