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Plano de Ordenamento da Bacia Hidrográfica da Lagoa das Sete Cidades (POHLSC)

PARECER

A CCIPD considera muito importante a regulamentação do uso da área da bacia hidrográfica 
da Lagoa das Sete Cidades, tendo em vista a boa utilização deste espaço e a sua valorização 
para o turismo.

Neste sentido a revisão do plano é uma iniciativa muito importante, particularmente numa 
altura em que a pressão sobre este espaço é evidente, particularmente com o impacto 
potencial na eutrofização da lagoa e com a gestão muito pouco cuidada dos espaços mais 
visitados das cumieiras, assim como as vias circundantes da cratera.Isto num momento em 
que o turismo vem registando recordes sucessivos e o complexo vulcânico das Sete Cidades 
se configura como um local de visita "obrigatória".

A CCIPD entende que o plano de ordenamento em causa deve ser mais arrojado na busca de 
uma utilização do espaço para os utentes, nomeadamente no seu uso para passeios pedonais.

O plano é, no mais, parco ou mesmo totalmente vazio no que toca a um problema 
fundamental de utilização daquele espaço, que é o caminho das cumieiras onde entram em 
conflito os utentes pedonais com as viaturas quer de serviço das explorações agrícolas quer 
outras viaturas que por ali circulam, impondo uma carga de poluição atmosférica e sonora 
muito grande, tornando aquele perímetro muito pouco agradável para o usufruto das 
pessoas.

O plano de ordenamento fixa-se apenas na problemática da bacia hidrográfica deixando de 
fora questões de gestão estratégica do espaço e da sua valorização económica, não sendo
claro se os caminhos referidos fazem parte da área de intervenção.

Assim, é entendimento desta Câmara que:
1. A área da bacia hidrográfica da Lagoa das Sete Cidades deve ser considerada como um 

parque natural - Parque Natural das Sete Cidades;
2. Os miradouros da Vista do Rei e da Lagoa do Canário devem ser incluídos na área de

intervenção como zona limítrofe de observação e objeto de requalificação;
3. Os caminhos das cumieiras que circundam a bacia hidrográfica (ou o Parque Natural), 

devem estar sujeitos a medidas especiais de circulação, reduzindo-se a velocidade para o 
nível de circulação em cidade (30km/h);
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4. Deve ser proibida a circulação de viaturas "não residentes" nestes caminhos, incluindo 
motas;

5. A requalificação da Vista do Rei deve excluir qualquer tipo de estrutura móvel ou amovível 
de comércio ambulante;

6. Devem ser inventariadas todas as construções existentes e definidas as limitações de 
construção a que estão sujeitas;

7. Devem ser claramente definidas as áreas que podem receber edificações novas, com as 
respetivas áreas de implantação, propriedade a propriedade (eventualmente em acordo 
com os proprietários);

8. Deve ser previsto um plano de exploração do acesso ao parque com eventuais entradas 
pagas para viaturas (e não pessoas);

9. Deve, neste sentido, ser colocada a possibilidade de um regime de exploração dos parques 
de estacionamento que configure uma taxa de utilização do espaço por viaturas, 
independentemente de outros serviços que possam ser previstos e pagos;

10. Deve ser considerado um passadiço exterior à estrada regional no troço entre a Lagoa do 
Canário e a Vista do Rei, dado o conflito elevado entre as viaturas e os peões que afluem 
em número crescente às Sete Cidades.

A CCIPD regozija-se com a atenção que a Lagoa das Sete Cidades está a merecer, pela 
importância deste ativo natural não só para o uso-fruto dos residentes como também como 
ponto de atração turística.

Igual atenção deveria merecer uma área mais alargada, estendida à área da Lagoa do Canário 
assim como à das Lagoas Ernpadadas e outras do complexo vulcânico das sete Cidades, dado 
o interesse que toda esta zona tem merecido por parte de turistas e de residentes para 
atividades junto da natureza, pontuando o pedistrianismo.


