
S. R.

REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANçAS

AVISO

PUBLICITAçÃO DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO E

PARTICIPAçÃO PROCEDIMENTAT

Projeto de Portnria que estabelece as tnrifns a cobrar pelo acesso e aisita no Miradouro

do Cabo Girã0, em Câmara de Lobos.

Considerando que, o Cabo Girão, promontório com 580 metros de altura, é um

dos cabos mais altos da Europa e possui um dos miradouros mais altos do

mundo;

Considerando que, o Miradouro do Cabo Girão, famoso pela plataforma

suspensa em vidro, denominada de skywalk, oferece uma vista estonteante

das fajãs Rancho e Cabo Girão, bem como fantásticas vistas panorâmicas sobre

o oceano, a vila de Câmara de Lobos e todo o Funchal, tendo sido classificado

pela revista de viagens Cond Nast Traveler como o quinto miradouro com a

melhor vista do mundo;

Considerando que, a singularidade, qualidade e diversidade dos valores

nafurais presentes conferem aquele local um elevado valor turístico e cultural

sendo um dos espaços naturais privilegiados da Região, com forte potencial e

efetiva capacidade de atração de visitantes;

Considerando que, o incremento da atividade turística na Região Autónoma

da Madeira nos últimos anos tem colocado alguns locais do património natural
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madeirense numa situação de elevada pressão, o que se verifica com particular

intensidade no Miradouro do Cabo Girão;

Considerando que, este aumento de procura, a acontecer de forma desregrada,

pode ter impactos negativos, quer para a própria atividade turística quer para

os múltiplos valores existentes na área, sendo que a dignificação da Região,

enquanto destino de turismo intrinsecamente ligado aos seus valores naturais,

passa também pela qualidade e valorização dos locais de acesso e visita ás suas

áreas protegidas;

Considerando que, é amplamente reconhecido, a nível nacional e

internacional, que as taxas são um dos instrumentos de regulação e controlo

do impacte da pressão humana em áreas classificadas e que, quando

devidamente estrufuradas, podem contribuir de modo efetivo para a

conservação dos valores naturais que se pretendem salvaguardar, assim como

para a conservação dos valores naturais nelas existentes;

Considerando que, é do mais elevado interesse regional potenciar e

regulamentar a atividade turística no Miradouro do Cabo Girão assegurando

em simultâneo o seu bom estado de conservação e manutenção, justificando-

se, no caso em apreço, e a exemplo do que sucede na generalidade dos países

desenvolvidos, a cobrança de um valor para o acesso a este ponto de referência

turística;

Considerando que na fixação do valor de uma tarifa ou preço deve observar-

se o princípio da equivalência jurídica, segundo o qual aquele valor deve ser
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fixado de forma proporcional e não deve ultrapassar o custo da atividade

pública ou do benefício auferido pelo particuiar;

Considerando ainda que, as receitas resultantes da cobrança das tarifas ora

fixadas serão, tendencialmente canalizadas para a manutenção e valorização

de espaços com relevância turística, o que em si mesmo, constitui uma forma

de valorização e defesa do setor;

Considerando que, a Secretaria Regional das Finanças, conforme estafuído na

alínea B) do n.e 1 do artigo 5.4 do Decreto Regulamentar Regional n.e 6120201114.,

de 17 de janeiro integra a Direção Regional do Património (DRPA), serviço da

administração direta da Região Autónoma da Madeira, a qual possui, entre

outras, a missão de executar e controlar as ações necessárias para a aquisição,

gestão e administração do património da Região Autónoma da Madeira que

não tenha sido transmitido nem esteja concessionado à PATRIRAM -
Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A;Nesse âmbito,

determino, em cumprimento do disposto no n.a 1 do artigo 98.4 do CPA, a

publicitação do início do presente procedimento, na página oficial desta

Secretaria Regional.

Objeto do Procedimento: Estabelece as tarifas a cobrar pelo acesso e visita ao

Miradouro do Cabo Girão, em Câmara de Lobos.

Órgão que desencadeou o procedimento: Secretaria Regional das

FinançasResponsável pela direção do procedimento: Secretário Regional das

Finanças, Rogério de Andrade Gouveia, nos termos e para os efeitos do artigo

55.4 do CPA.
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Data de início do procedimento: no dia útil seguinte ao da presente

publicitação.

Forma e prazo para a constituição de interessados: No prazo de 10 (dez) dias

úteis a contar da presente publicitação, podem os interessados constituir-se

como tal, tendo em vista a subsequente apresentação de contributos ao projeto

de Portaria que estabelece as tarifas a cobrar pelo acesso e visita ao Miradouro

do Cabo Girão, em Câmara de Lobos, mediante apresentação de pretensão

para o correio eletrónico: gabinete.srf@madeira.gov.pt , dirigido à Secretaria

Regional das Finanças, do qual conste nome, número de identificação fiscal,

respetivo endereço de correio eletrónico e consentimento para que este seja

utilizado para os efeitos previstos na alínea c) do n.o 1 do artigo 112.'Qdo CPA

(notificação por correio eletrónico).

No termo do prazo acima identificado, proceder-se-á à notificação dos que

venham a constifuir-se como interessados no presente procedimento,

concedendo-lhes um novo prazo de 30 (trinta) dias para que se possam

pronunciar sobre o teor do projeto de Portaria, salvo nos casos previstos no n.e

3 do artigo 100.q do CPA.

Funchal, 13 de setembro de2022.

OS IONAL DAS FINANçAS,

H

gério de Andrade Gouveia
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