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I – NOTA INTRODUTÓRIA 

O plano de atividades da Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA) 

constitui um instrumento de gestão para 2019, cumprindo o disposto no Decreto-Lei n.º 183/96, de 

27 de setembro.  

Neste documento são descritas as ações a desenvolver durante o ano, por forma a cumprir com as 

atribuições desta Direção Regional, com o Programa do Governo Regional, com as prioridades 

estratégicas estabelecidas para 2019 pela Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, 

sustentado e articulado com o orçamento de funcionamento e o PIDDAR, e com o sistema de avaliação 

do desempenho na Administração da Região Autónoma da Madeira (SIADAP-RAM). 

O plano de atividades foi elaborado com os contributos das várias unidades orgânicas desta Direção 

Regional. 

 

II – CARACTERIZAÇÃO DA DIREÇÃO REGIONAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

AMBIENTE 

A DROTA é um serviço executivo central da administração direta da Região Autónoma da Madeira, 

integrado na Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, cuja orgânica se encontra definida 

no Decreto Regulamentar Regional n.º 13/2016/M, de 22 de abril. 

Esta Direção Regional tem por missão executar e coordenar a política regional da gestão da qualidade 

do ambiente, do setor da água, do mar, do litoral, do ordenamento do território, do urbanismo e da 

informação geográfica, cartográfica e cadastral, contribuindo para um desenvolvimento sustentável e 

articulado entre as diversas políticas sectoriais.  

A sua visão consiste em contribuir para o desenvolvimento sustentável da RAM, assente em elevados 

padrões de salvaguarda e valorização dos sistemas ambientais e de abordagens integradas das políticas 

públicas. 

As atribuições desta Direção Regional encontram-se descritas no Anexo I deste documento. 

 

STAKEHOLDERS 

A DROTA interage com um vasto número de entidades, numa multiplicidade de relações e influências, 

fomentando parcerias que potenciem o seu desempenho.  
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A figura 1 sistematiza um conjunto de stakeholders cujas funções, pela sua natureza, determinam um 

relacionamento diferenciado e orientado para a resposta a necessidades específicas. No Anexo II 

encontram-se especificados os stakeholders por unidade orgânica. 

 

 

 

Figura 1 – Stakeholders da DROTA 

 

 

III – ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

A atividade desenvolvida pela DROTA assenta no cumprimento das suas competências, no 

cumprimento das orientações emanadas pelo Programa de Governo em vigor, com foco nas 

prioridades estratégicas estabelecidas pela tutela para 2019. 

 

III.1 - PROGRAMA DE GOVERNO 

O Programa de Governo do XII Governo Regional da Madeira definiu, como sua missão, a procura das 

melhores soluções para os problemas e desafios que uma Região Ultraperiférica como a nossa 

enfrenta, quer fossem de natureza sistémica e permanente, ou produto da conjuntura ou ocasião. 

No que diz respeito à DROTA, integrada no Ambiente e Recursos Naturais, as prioridades definidas 

para o horizonte temporal 2017-2020 focalizam os seguintes pontos: 
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Nos últimos anos, para atingir a plena coesão territorial na Região, e propiciar condições de equidade 

económica, social e espacial no acesso aos bens, serviços e equipamentos, foi estabelecida uma 

estratégia de atuação transversal e multidisciplinar que fomentou a constituição de sistemas urbanos 

distribuídos pelas duas ilhas, contribuindo para atenuar a dependência da capital regional e os 

constrangimentos daí decorrentes.  

É fundamental garantir o cuidado no ordenamento e planeamento urbanos. Ao Governo Regional cabe 

um chapéu orientador que tem de articular e concertar, da melhor forma, com os Municípios, eles 

próprios gestores e executores de proximidade de uma política que tem de beneficiar a todos. Ao 

Governo Regional cumpre, neste caso, o duplo papel de criador de princípios gerais para o sector, mas 

igualmente de interventor quando tal se justifica. 

Tal como a Regeneração Urbana ganha peculiar importância no atual contexto, uma vez que a 

orientação política do Governo privilegia a conservação e manutenção, ao invés do lançamento de 

obra nova, salvo o consagrado como compromisso eleitoral, as restantes infraestruturas, edificadas 

com elevados custos para a Região e com ajudas essenciais de fundos europeus devem ser enfrentadas 

com semelhante metodologia. O impacto na economia dessa estratégia consubstancia-se num 

aumento do emprego essencialmente regional, de forma sustentada visto que a conservação é um 

processo sempre inacabado. Também é inegável que, face a igual investimento em obra nova, em 

comparação com obras de conservação/manutenção, criam-se bem mais postos de trabalho com esta 

última. 

 

URBANISMO  

Atentos às nossas especificidades territoriais e à densidade populacional extrema, o Governo Regional 

tudo fará para assegurar a correta e específica harmonização das intenções urbanísticas com o 

território, ambos ao serviço do cidadão e dos objetivos do correto e sustentável crescimento 

económico.  

Para a concretização do modelo de organização espacial preconizado pelo Governo Regional, ocupa 

posição relevante a Valorização e Qualificação do Ambiente Urbano, como uma das prioridades 

estratégicas regionais para um horizonte de médio e longo prazo.  
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PAISAGEM  

Fortemente antropogeneizada, erguida à custa de muito esforço, como tal de profundo valor cultural 

e dotada de um inestimável património natural, a paisagem madeirense apresenta na sua generalidade 

elevada qualidade visual.  

A Qualidade Visual da Paisagem permite identificar o grau de excelência das características visuais de 

um determinado território, funcionando não só como um entrave à sua destruição ou alteração de 

forma desapropriada, mas também como uma medida de valorização dos cenários mais valiosos. 

A interpretação da paisagem e do seu caráter visual, cénico ou estético, como uma variável do meio, 

é hoje uma necessidade da ciência do Ordenamento do Território e do Urbanismo. O seu estudo e 

valorização devem ser incluídos previamente em planos de Ordenamento do Território, na avaliação 

de impacte ambiental, na identificação e avaliação de recursos cénicos, na recuperação de áreas 

degradadas, entre outros.  

 

CADASTRO 

Para que uma região se desenvolva é fulcral que ela se conheça a si própria. É de uma inegável 

evidência que a existência de um cadastro predial atualizado constitui de forma direta e indireta um 

insofismável contributo para o desenvolvimento de uma região. Não só facilita, agiliza, imprime rigor 

e transparência aos atos jurídico-comerciais que envolvam terrenos, como tem a valência de retratar 

fielmente a realidade geográfica e espacial dos prédios e de quem são os seus titulares e confinantes. 

Por outro lado, a existência de um cadastro atualizado permite uma avaliação equilibrada e justa para 

efeitos fiscais, para que se possa equitativamente quantificar o valor patrimonial do prédio e 

consequentemente pagar o imposto predial devido que tem vindo a ser, como se sabe, uma 

importantíssima receita dos municípios. Outra das funções essenciais do cadastro será o facto de ele 

poder vir a constituir uma base estrutural de gestão e planeamento fundiário e de ordenamento do 

território. 

Na Região Autónoma da Madeira existe cadastro geométrico da propriedade rústica nos concelhos do 

Porto Santo, Machico, Santa Cruz, Santana, Funchal e Câmara de Lobos. Os concelhos da Ribeira Brava, 

Ponta do Sol, São Vicente e Calheta são zonas sem cadastro em vigor. 
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INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

A aplicação do paradigma inerente às Infraestruturas de Dados Espaciais merece largo consenso 

evidenciadas pela sua implementação, a várias escalas de intervenção e por um vasto conjunto de 

regiões e países europeus que visam a convergência de práticas institucionais e de sistemas de 

informação. 

A evolução tecnológica, as exigências de tomada de decisão nos domínios do ambiente e das atividades 

económicas, o papel de dinamização da economia por parte dos setores e organismos da 

administração pública, as expectativas da sociedade do conhecimento as quais transcendem qualquer 

fronteira física exigem soluções para integração, partilha, acesso e disponibilização de informação 

espacial. 

Enquadrada por lógicas de inovação e de ampla adoção de tecnologias de informação e comunicação, 

a administração pública regional deverá assumir a sua componente de governança eletrónica, capaz 

de interagir com os cidadãos e outros agentes económicos, surgindo os serviços de informação 

geográfica como vetor estratégico mais visível desse relacionamento, favorecendo-se ainda a 

integração da Região Autónoma da Madeira em redes de conhecimento nacionais e europeus. 

 

MAR E LITORAL 

Considerando a necessidade de concretizar o potencial ambiental, social e económico do litoral, do 

mar territorial e da Zona Económica Exclusiva (ZEE) associada, considerando o grande enfoque 

colocado pela Comissão Europeia no ordenamento do espaço marítimo e no crescimento azul, e ainda, 

o esforço em investimento estratégico, orgânico e estrutural do atual Governo da República nestas 

áreas, torna-se fundamental assegurar uma estrutura do Governo Regional da Madeira responsável 

pela definição e execução de uma política integrada no domínio do mar.  

Esta política, eminentemente intersectorial, incidirá em diversos domínios - conhecimento, proteção 

e valorização do mar e dos recursos naturais marinhos e costeiros - e nos diferentes níveis de 

intervenção pública - planeamento estratégico, cooperação institucional, regulamentação, 

ordenamento, gestão sustentável, licenciamento e fiscalização.  

A economia azul efetiva exige investimento, investigação e reforço de competências. Mobilizar e 

dinamizar os recursos humanos e institucionais disponíveis na Região, assim como atrair investimento 

e conhecimento externo complementar, de forma a criar as condições para transformar o 

conhecimento em valor para a sociedade e para a economia. 
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Propõe-se criar as condições à concretização de uma verdadeira política pública do mar tratando-se 

de um enorme desafio que exige integrar de forma coerente e articulada temas tão diversos como o 

ordenamento e a jurisdição, a acessibilidade e a segurança, o turismo e o desporto, o conhecimento e 

a educação, a investigação e a inovação, a proteção e conservação, exploração sustentada e 

sustentável e respetiva valorização, de recursos vivos e não vivos, incluindo os existentes no mar 

profundo. 

 

AMBIENTE 

A qualidade do ambiente assenta na aplicação e implementação dos vários instrumentos de gestão 

ambiental e no cumprimento de políticas de ambiente transversais e sectoriais. O objetivo primordial 

é a salvaguarda do ambiente e o bem-estar das populações que, num quadro mais vasto e integrado 

com a economia e desenvolvimento regional, se define como sustentabilidade.  

A integração dos princípios, valores e práticas inerentes ao desenvolvimento sustentável, estipulados 

nos conceitos Educação para o Desenvolvimento Sustentável, tem gerado frutos significativos e a 

manutenção das sinergias criadas, assentes num funcionamento em rede, entre os intervenientes à 

escala local e regional, é fundamental para assegurar uma maior coesão social e um elevado nível de 

proteção e valorização do ambiente. 

Devido aos constrangimentos e às especificidades características de uma região insular como a nossa, 

é essencial analisar as necessidades de adaptação da legislação ambiental à nossa realidade em 

convergência com as disposições nacionais e comunitárias sobre a matéria. 

 

III.2 - PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA 2019 

As orientações da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais para 2019 vão no sentido da 

promoção da utilização sustentável dos recursos naturais com o objetivo de promover a qualidade, a 

segurança e a valorização dos produtos regionais, mantendo a linha estratégica orientada para a 

valorização das especificidades regionais nas suas diversas vertentes e interligações setoriais. Assim, 

as orientações estratégicas para 2019 são as seguintes: 

Ordenamento do Território, Urbanismo e Paisagem – assegurar a continuidade da atividade 

desenvolvida, nomeadamente: 
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 Concluir o Programa Regional de Ordenamento do Território da Região Autónoma da Madeira, 

o qual tem como finalidade definir a estratégia regional de desenvolvimento territorial, 

integrando as opções estabelecidas a nível nacional e regional e considerando as estratégias 

municipais de desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência para a elaboração 

dos programas e dos planos territoriais. 

 Aprofundar a implementação do Observatório da Paisagem da Madeira, projeto no domínio 

da valorização e integração da paisagem humanizada, enquanto recurso e valor ambiental 

regional, em estreita ligação com a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, com a 

Universidade da Madeira, a Associação Insular de Geografia e a Ordem dos Arquitetos. 

 

Mar e Litoral - assegurar a concretização dos objetivos inscritos no Programa de Governo, 

nomeadamente: 

 Promover a proteção e a conservação do património natural; 

 Salvaguardar o acesso público ao mar; 

 Ordenar, regular e promover um usufruto sustentável e conciliador de diferentes usos, 

atividades e interesses; 

 Dotar a região de instrumentos de gestão e ordenamento, com enfoque na sua área de 

jurisdição marítima e faixa costeira; 

 Concluir os instrumentos de gestão de territorial POC-Madeira, definindo opções estratégicas 

para a proteção e integridade biofísica, com a valorização dos recursos naturais e a 

conservação dos seus valores ambientais e paisagísticos; 

 Assegurar a continuação da implementação da Diretiva Quadro Estratégia Marinha lançando 

novos projetos à escala da macaronésia, avaliando e monitorizando os descritores do estado 

ambiental; 

 Efetuar as intervenções em infraestruturas que assegurem a melhoria contínua do acesso e 

fruição costeira; 

 Lançar as bases para o desenvolvimento de uma escola de marítimos e desenvolvimento de 

um portal náutico, dois instrumentos que irão assegurar um importante impulso na economia 

azul. 
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Ambiente – deverá ser dada continuidade à integração dos valores ambientais nos procedimentos que 

abrangem projetos de investimento, através da utilização de instrumentos preventivos da política do 

ambiente e instrumentos de controlo ambiental, designadamente: 

 Procedimentos de Avaliação de Impacte Ambiental, Prevenção e Controlo da Poluição (licença 

ambiental), Comércio Europeu de Emissão de Carbono, Prevenção de Acidentes Graves e 

Sistemas de Gestão Ambiental, assegurando as vertentes de diagnóstico, verificação e 

monitorização dos descritores ambientais e respetivos impactes de atividades associados ao 

cumprimento dos instrumentos referidos.  

 Assegurar a continuidade do planeamento e gestão dos vários descritores ambientais na RAM 

(ar, ruído, resíduos substâncias perigosas para o ambiente, etc.), resultando na produção de 

indicadores de qualidade ambiental e de relatórios sectoriais. 

 Assegurar a continuidade dos projetos no âmbito da Educação e Sensibilização Ambiental, 

através do apoio na implementação/candidatura aos vários Programas, nomeadamente o 

programa ECO-ESCOLAS, programa JRA - Jovens Repórteres para o Ambiente, Programa Green 

Key, programa Bandeira Azul da Europa e Projeto Praia Acessível, Praia para Todos e validação 

das respetivas candidaturas. Será continuado o apoio às Câmaras Municipais na 

implementação/candidatura ao Programa ECOXXI e validação dos dados relativos a alguns 

descritores ambientais. 

Cadastro e Informação Geográfica – deverá ser dada continuidade ao trabalho que já vem sido 

desenvolvido, nomeadamente: 

 Assegurar o cumprimento das diretivas europeias no âmbito das competências da DROTA, 

nomeadamente a INSPIRE, difundindo a informação ambiental e territorial da RAM;  

 Colaborar na criação do modelo regional que vier a ser instituído para que o cadastro 

simplificado seja uma realidade na RAM;  

 Consolidar a Infraestrutura Regional de Informação Geográfica (IRIG-Madeira); 

 Concluir a ortofotografia digital à escala 1/2000 para a RAM e a disponibilizar portais temáticos 

na área da informação geográfica. 

 Reduzir o tempo de pendência dos Processos de Reclamação Administrativa; 

 Capacitar a Rede de Estações Permanentes da RAM (REPGRAM) com a tecnologia necessária 

para um funcionamento mais eficaz e à modernização do serviço de atendimento ao público 

da Direção de Serviços de Informação Geográfica e Cadastro. 
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III.3 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2019 

De forma a cumprir com a sua Missão, atingir a sua Visão, cumprir com as orientações do Programa de 

Governo e com as Prioridades Estratégicas para 2019, dando continuidade ao trabalho desenvolvido 

até agora, a DROTA manteve os seguintes Objetivos Estratégicos: 

OE1 – Melhorar o grau de concretização de políticas públicas nos setores do Ordenamento do 

Território, Ambiente e Mar 

OE2 – Melhorar o serviço prestado pela DROTA 

OE3 – Garantir o cumprimento da legislação em vigor na RAM 

 

III.4 - QUAR 2019 

O QUAR 2019 foi estabelecido pela DROTA, por forma a cumprir com o estipulado no art.º 9º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, na redação que lhe foi atribuída pelo 

Decreto Legislativo Regional n.º 12/2015/M, de 21 de dezembro. 

Com base nos objetivos estratégicos estabelecidos para 2019, foram definidos objetivos operacionais, 

respetivos indicadores e metas, que permitirão avaliar o desempenho da DROTA durante este ano. 
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IV – ATIVIDADES PREVISTAS 

A DROTA desenvolve atividades previstas nas suas competências, devidamente enquadradas 

pela Lei Orgânica estabelecida através do Decreto Regulamentar Regional n.º 13/2016/M, de 22 

de abril. Para além das atividades correntes, são desenvolvidas ações e projetos que procuram 

dar cumprimento ao Programa de Governo do XII Governo Regional da Madeira e às Prioridades 

Estratégicas para 2019. 

IV.1 - ATIVIDADES CORRENTES  

No âmbito das competências da DROTA, desenvolvemos múltiplas atividades das quais 

merecem destaque: 

• Apoiar diretamente as entidades públicas nos procedimentos inerentes à aplicação do Sistema 

Regional de Gestão Territorial.  

• Divulgar entre as entidades públicas, com responsabilidades na gestão territorial, a legislação 

e a documentação técnica em vigor. 

• Promover a consulta de entidades, que se devam pronunciar sobre as operações urbanísticas 

em razão da localização e emitir pareceres ou autorizações relativas a operações urbanísticas. 

• Agir no domínio da informação cadastral, cartográfica e geográfica, interligadas com os 

sistemas de informação, para garantia da prestação de informação com qualidade e em tempo 

adequado às exigências de cidadãos, empresas e outras entidades da administração pública. 

• Garantir a coordenação ou participação na elaboração dos instrumentos de gestão territorial, 

de natureza sectorial, especial e territorial, com incidência na faixa costeira e espaço marítimo.  

• Assegurar a regularização dos usos e ocupações, instruindo os necessários títulos de utilização 

privativa, em coerência com os instrumentos de ordenamento nomeadamente os planos de 

afetação e de situação no espaço marítimo, e os programas de ordenamento da orla costeira, 

incluindo os planos de praia, no litoral.  

• Identificar a demarcação do leito e margem das águas do mar, e os usos privativos existentes.  

• Assegurar a realização de processos de delimitação de domínio público marítimo por iniciativa 

pública, e o exercício das demais competências de administração e jurisdição do domínio 

público marítimo atribuídas à região.  

• Garantir a identificação e avaliação de necessidades e prioridades de intervenção no contexto 

da integridade biofísica do litoral e apoiar tecnicamente nos atos de administração dos bens 
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integrados no domínio público marítimo, bem como desenvolver ações de fiscalização do 

cumprimento das normas regulamentares ou disposições legais aplicáveis. 

• Acompanhar, em estrita ligação com a DRAECE, iniciativas legais e programas comunitários 

com o objetivo de preservar, proteger e melhorar a qualidade do ambiente salvaguardando as 

especificidades da RAM como Região Ultraperiférica (RUP), destacando-se, a Revisão da 

Diretiva CELE (Comércio Europeu de Licenças de Emissão) e proposta da Diretiva ETS (Fuga de 

Carbono), assim como o acompanhamento do Programa Economia Circular, onde têm sido 

analisadas as propostas legais designadas por “Pacote Resíduos”. 

• Assegurar as competências de Autoridade Regional para exercer as funções no âmbito do 

comércio europeu de licenças de emissão (CELE), da Prevenção e Controlo Integrados da 

Poluição (PCIP), da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e da Avaliação Ambiental Estratégica 

de Planos e Programas (AAE), bem como exercer as funções de autoridade competente para o 

registo europeu de emissões e transferências de poluentes (PRTR). 

• Exercer as competências estipuladas em matéria de avaliação e gestão da qualidade do ar, 

garantindo o cumprimento da legislação em vigor e assegurando a gestão da rede de 

monitorização de qualidade do ar. 

• Coordenar e executar as competências relativas à gestão dos resíduos através do 

planeamento, do desempenho de tarefas de acompanhamento das atividades de gestão de 

resíduos, dos procedimentos de licenciamento e fiscalização, bem como da gestão estatística 

dos dados reportados na respetiva plataforma de registo.  

• Supervisionar o cumprimento do Regulamento Geral do Ruído, prestando apoio técnico em 

avaliações acústicas de ruído ambiente, analisando e aprovando Mapas de Ruído, Mapas 

Estratégicos de Ruído e Planos de Ação/Redução de Ruído.  

• Acompanhar a execução das políticas de ambiente, através da monitorização legal e emissão 

de pareceres no âmbito do combate e adaptação às alterações climáticas, da proteção da 

camada do ozono através do controlo da utilização de gases depletores da camada de ozono 

(ODS), dos gases fluorados responsáveis também responsáveis pelo efeito de estufa, da 

recuperação e valorização dos solos e outros locais contaminados, do controlo na eliminação 

de substâncias perigosas (ex.: PCB, amianto, etc.), entre outras políticas ambientais. 

• Apoiar a implementação de iniciativas de âmbito internacional, nacional e regional que 

contribuam para a integração da Educação para o Desenvolvimento Sustentável na sociedade 

a diferentes níveis, nomeadamente através da realização de ações de Educação e 
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Sensibilização Ambiental e dos programas Bandeira Azul, Praia Acessível, Eco-Escolas, Jovens 

Repórteres para o Ambiente, Green-Key e Eco XXI.  

• Promover uma adequada política de planeamento e uma gestão otimizada que vise a 

valorização, a proteção e a gestão equilibrada dos recursos hídricos regionais, de acordo com 

as diretrizes comunitárias.  

• Assegurar a proteção das águas superficiais e subterrâneas dos efeitos nefastos das descargas 

das águas residuais urbanas e da descarga das águas residuais provenientes de serviços, dos 

sectores industriais e domésticos, através da garantia da aplicação do regime de utilização de 

recursos hídricos na RAM.  

• Licenciar captações e rejeições de águas residuais em meio recetor natural, elaborar o 

cadastro, e fixar os critérios para descarga das águas residuais e controlo da qualidade das 

rejeições.  

• Assegurar a gestão da qualidade das águas balneares prosseguindo objetivos de proteção da 

saúde humana e de preservação, proteção e melhoria da qualidade do ambiente e garantir a 

aplicação do regime jurídico de identificação, gestão monitorização e classificação da 

qualidade das águas balneares e de prestação de informação ao público.  

• Garantir e executar a monitorização dos recursos hídricos da RAM, através da rede regional 

de Monitorização da qualidade das águas da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira: 

Águas Superficiais Interiores e Costeiras (componente química, ecológica e hidromorfológica) 

e Águas Subterrâneas, por forma a conhecer, avaliar e classificar o estado da componente 

qualitativa e quantitativa, assim como apoiar a tomada de decisão nas utilizações de recursos 

hídricos.  

• Assegurar a aplicação do regime da qualidade da água destinada ao consumo humano, 

garantindo o controlo, tratamento e análise dos dados da qualidade da água para consumo 

humano, promovendo a sua divulgação, contribuindo para a maior eficácia na prevenção da 

sua degradação e proteção da saúde pública dos consumidores, através do envolvimento das 

entidades intervenientes no âmbito da qualidade da água para consumo humano: Ambiente, 

Serviços de Saúde, Entidades Gestoras e População em Geral, tal como previsto nas diretrizes 

comunitárias. 

• Assegurar que os sectores económicos (ex.: construção civil, agropecuária, oficinas, setor 

HORECA) cumpram os normativos ambientais nas suas diversas componentes, através da 
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promoção de ações de sensibilização e formação, do seu acompanhamento permanente e de 

ações regulares de fiscalização. 

• Responder às reclamações rececionadas, não só da população em geral, como também das 

diferentes entidades públicas e privadas, precedido de visita ao local e consequente 

tramitação adequada. 

IV.2 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA DROTA 

Dentro das atividades desenvolvidas pela DROTA no âmbito das suas competências, são 

prestados os seguintes serviços: 

 Fornecimento de produtos de informação geodésica, cartográfica, geográfica e 

cadastral em formato digital e/ou analógico; 

 Apoio técnico a entidades públicas no âmbito das tecnologias de informação geográfica; 

 Produção da Carta de Estradas da Ilha da Madeira e da Carta de Estradas da Ilha do Porto 

Santo; 

 Carregamento no catálogo do SNIG dos metadados de informação geográfica (conjuntos 

e serviços de dados geográficos) de entidades regionais; 

 Manutenção da operacionalidade das estações da REPGRAM; 

 Emissão de licenças, declarações e títulos inerentes ao cumprimento da legislação 

ambiental; 

 Emissão de pareceres para particulares no que concerne às condicionantes em Domínio 

Público Marítimo; 

 Concessões para extração de inertes marítimos; 

 Emissão de declarações de ordenamento do território que atestem a compatibilidade 

com os instrumentos de gestão territorial; 

 Emissão de pareceres com a decisão final da Administração Pública relativamente a 

operações urbanísticas de privados; 

 Emissão de pareceres que atestem a conformidade do Plano Ambiental de Recuperação 

Paisagística de pedreiras; 

 Emissão de pareceres para entidades públicas. 
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IV.3 - ATIVIDADES A DESENVOLVER EM 2019 

As atividades previstas desenvolver em 2019 para dar cumprimento às atribuições, ao Programa 

de Governo em vigor e às Prioridades Estratégicas estabelecidas pela Secretaria Regional do 

Ambiente e Recursos Naturais para 2019, são as seguintes: 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO 

 Assegurar a prossecução da revisão do POTRAM, continuando a desenvolver o novo 

Programa Regional de Ordenamento do Território da Região Autónoma da Madeira 

(PROTRAM), articulando-o com o Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

Território (PNPOT), contribuindo para a integração e coerência entre os vários 

Instrumentos de Gestão Territorial; 

 Coordenar com as Câmaras Municipais o procedimento para a atualização jurídica dos 

respetivos PDM; 

 Elaborar a regulamentação associada ao novo SRGT (DLR n. º18/2017/M, de 27 de 

junho), em articulação com a legislação a nível nacional; 

 Orientar as entidades públicas, no procedimento para a atualização jurídica dos 

respetivos Programas Setoriais e Programas Especiais; 

 

PAISAGEM 

 Aprofundar a implementação do Observatório da Paisagem da Madeira, em estreita 

ligação com a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, com a Universidade da Madeira, 

a Associação Insular de Geografia e a Ordem dos Arquitetos; 

 

MAR E LITORAL 

 Concluir a elaboração do Programa da Orla Costeira do Porto Santo (POC do Porto 

Santo); 

 Iniciar a implementação do Plano de Praia do Porto Santo incluindo a construção de dois 

novos apoios de praia complementares (Balneários); 

 Iniciar a elaboração do POC Madeira e do Plano de Gestão e Valorização do Litoral da 

Madeira (Costa sul da Ilha da Madeira) (AOLEM); 

 Assegurar a continuação do programa de monitorização do litoral da Praia do Porto 

Santo; 
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 Assegurar a realização de intervenções em infraestruturas marítimas com o objetivo 

de melhorar as condições de acesso da população ao mar; 

 Desenvolver uma plataforma de gestão das ocupações privativas do mar e as bases para 

a aplicação da diretiva do ordenamento do espaço marítimo, respeitando características 

biogeográficas e seguindo metodologias robustas, para incentivar o desenvolvimento 

sustentável de distintas atividades económicas a desenvolver no espaço marítimo - 

Planificação Sustentável das Áreas Marinhas na Macaronésia (PLASMAR); 

 Dar continuidade ao projeto de cooperação visando o reforço da aplicação do 

Ordenamento do Espaço Marítimo (OEM) nos arquipélagos da Macaronésia (Açores, 

Madeira e Canárias), através da promoção do desenvolvimento dos mecanismos 

operacionais e obtenção de conhecimento do património natural marinho existente 

(MARSP – Ordenamento do Espaço Marítimo); 

 Identificar os mecanismos que causam a proliferação e os vetores de introdução de 

espécies marinhas não indígenas, de forma a melhorar o conhecimento existente sobre 

as espécies com potencial para o estado dos habitats da Rede Natura 2000, e assegurar 

a identificação dos mecanismos para a sua prevenção, controlo e monitorização 

(MIMAR); 

 Estabelecer um programa de monitorização e caracterização do lixo marinho no litoral, 

ao longo de um gradiente altitudinal entre a faixa costeira e as grandes profundidades, 

com vista à recolha de informação e desenvolvimento de ferramentas de gestão para a 

caracterização do lixo marinho no litoral, contribuindo para o conhecimento sobre as 

quantidades, distribuição espacial, composição e origem (setores de atividade) do lixo 

marinho (DEEP-SP); 

 Atualizar a avaliação inicial da DQEM e assegurar a coerência no GES e definição de alvos 

a nível sub-regional da Macaronésia (RAGES&MISTI SEAS III); 

 Alcançar uma base comum de critérios e metodologias para a Monitorização da 

Biodiversidade Marinha na Macaronésia, a serem compartilhadas através da sub-região 

marinha da Macaronésia com respeito Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (MISTIC 

SEAS); 

 Proteger a biodiversidade e serviços ecossistémicos, e melhorar as capacidades para 

prever, controlar e eliminar o lixo marinho no Espaço Atlântico (CLEAN ATLANTIC); 

 Assegurar a realização de ações de divulgação e consolidação do domínio público 

marítimo: “Exposição NUCTE”; 

 Assegurar, no contexto da economia azul, o lançamento da Escola de Marítimos da 

RAM; 
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 Assegurar, no contexto da economia azul, a elaboração do Portal Náutico da RAM; 

 Consolidar a perspetiva económica das ilhas Selvagens promovendo o “Seminário – 

Selvagens Ilhas Afortunadas”; 

 Assegurar a demarcação do Domínio Público Marítimo da RAM, desenvolvendo e 

concluindo a identificação das arribas alcantiladas, dos núcleos urbanos consolidados, 

da rede viária e das áreas de administração portuária. 

 

AMBIENTE 

 Garantir a avaliação preliminar dos Riscos de Inundações - 2.º ciclo;  

 Assegurar a elaboração das cartas de zonas inundáveis e cartas de riscos de inundação 

- 2º ciclo; 

 Assegurar a execução do Plano de Gestão de Riscos de Inundações – 2.º ciclo; 

 Garantir a execução das medidas previstas no Plano de Gestão de Riscos de Inundações 

- PGRI – 1.º ciclo; 

 Garantir a execução das medidas previstas no Plano de Gestão de Região Hidrográfica 

do Arquipélago da Madeira – 2.º ciclo; 

 Iniciar as ações preliminares referentes Plano de Gestão de Região Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira – 3.º ciclo; 

 Assegurar a monitorização da qualidade ecológica e química das Águas Superficiais 

Interiores; 

 Assegurar a monitorização da qualidade ecológica e química das Águas Costeiras; 

 Analisar a qualidade das massas de água artificiais (levadas); 

 Assegurar a melhoria do conhecimento das massas de águas artificiais (levadas); 

 Assegurar a revisão da delimitação das massas de água subterrâneas da RAM; 

 Garantir a revisão e avaliação das redes de monitorização piezométrica e de qualidade 

das massas de águas subterrâneas; 

 Avaliar o estado das massas de Água Subterrâneas; 

 Assegurar o regime de identificação, monitorização e classificação da qualidade das 

águas balneares e de prestação de informação ao público;  

 Garantir o controlo, tratamento e análise dos dados da qualidade da Água para 

Consumo Humano e sua divulgação; 

 Promover os procedimentos necessários à ligação ao Portal ERSAR – Entidade 

Reguladora Nacional, com o objetivo de uma gestão eficaz e harmonizada com o todo 
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nacional, permitindo a resposta imediata às exigências da legislação nacional e 

comunitária em vigor; 

 Acompanhar a execução dos Planos de Segurança da Água para Consumo Humano; 

Desenvolvimento de campanhas e de atividades de informação, promoção e 

sensibilização ambiental; 

 Garantir a aplicação do regime de Utilização de Recursos Hídricos; 

 Assegurar a divulgação de informação sobre os recursos hídricos da Região. 

 Assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes das extensões de licença à RAM 

concedidas às Entidades Gestoras de Fluxos Específicos de Resíduos (acompanhamento 

de campanhas de recolha de resíduos, de ações de sensibilização, etc.); 

 Assegurar que as atividades regionais de tratamento de resíduos cumprem os requisitos 

de qualificação no âmbito dos fluxos específicos de resíduos tal como estabelecido no 

diploma UNILEX com verificação in loco do cumprimento dos requisitos de qualificação 

(são cerca de 23 instalações); 

 Garantir a aplicação do Regime Geral de Gestão de Resíduos; 

 Realizar sessões de esclarecimento destinadas aos operadores, produtores e 

transportadores regionais de resíduos, relativa ao Mapa Integrado de Registo de 

Resíduos (MIRR) e às Guias Eletrónicas de Acompanhamento de Resíduos (e-GAR); 

 Promover e acompanhar o cumprimento legal inerente ao Registo de Produtores 

decorrente do Princípio da Responsabilidade Alargada do Produtor (RAP); 

 Atualizar os dados estatísticos referentes aos resíduos produzidos na RAM, inclusive 

metas de resíduos urbanos e promover a sua divulgação; 

 Garantir o acompanhamento e fiscalização da contribuição sobre os sacos de plástico 

cuja alteração de incidência se iniciará em abril de 2019; 

 Acompanhar e concluir a Agenda Regional para a Economia Circular e o Documento 

Estratégico para os Resíduos, pós 2020. Esta atividade deverá incluir o 

acompanhamento dos trabalhos de auscultação às diversas partes interessadas, o 

acompanhamento de relatórios, de workshops e publicação e respetiva apresentação 

oficial; 

 Participar nos diversos Grupos de Trabalho inerentes à Comissão de Acompanhamento 

de Gestão de Resíduos (CAGER) a nível nacional; 

 Contratualizar “pacote de formação” na área do ambiente (instrumentos e políticas de 

gestão ambiental) cujo público-alvo será a DROTA e outras entidades externas (sector 

público e privado) de acordo com a temática;                                    

 Promover a realização de workshop sobre a Responsabilidade Ambiental; 



PLANO DE ATIVIDADES 2019  DROTA 

 23 
 

 Promover a realização de Encontro da Comunidade de Adaptação - Clima Madeira – 

Estratégia Regional de Adaptação às Alterações Climáticas; 

 Assegurar o funcionamento da Comunidade de Adaptação da RAM assim como o 

funcionamento do Observatório CLIMA-MADEIRA, no âmbito da continuidade da 

Estratégia Regional para a Adaptação às Alterações Climáticas; 

 Lançar procedimento contratual para a construção e operacionalização de Modelo de 

Previsão e Gestão da Qualidade do Ar, e auscultar formas de financiamento; 

 Lançar procedimento para a concretização do Inventário Regional de Emissões de Gases 

com Efeito de Estufa e Remoções por Sumidouros e auscultar formas de financiamento; 

 Lançar procedimento par a aquisição de Equipamento Ar Interior e respetiva Formação 

de Utilização e auscultar formas de financiamento; 

 Assegurar a continuidade da gestão da Rede de Qualidade do Ar e dos serviços 

associados, tais como campanhas de monitorização e produção de relatórios; 

 Desenvolver e implementar novos processos de negócio, ferramentas de 

aperfeiçoamento e complementaridade associados a instrumentos de gestão 

ambiental; 

 Realizar contactos para informação e apoio aos promotores de candidaturas aos 

programas ambientais Eco-Escolas, Green Key, Bandeira Azul, Praia Acessível, ECO XXI e 

Praia Acessível, Praia para Todos; 

 Organizar reuniões regionais com os municípios parceiros do Programa Eco-Escolas; 

 Organizar o XIII Encontro Regional Eco-Escolas da RAM - entrega oficial das bandeiras 

verdes atribuídas às Eco-Escolas da RAM; 

 Organizar a Cerimónia oficial da entrega dos Galardões Green Key atribuídos aos 

empreendimentos hoteleiros da região; 

 Realizar a reunião regional de divulgação do Programa Green Key e das orientações para 

a sua implementação em 2020; 

 Realizar a reunião regional do Programa Bandeira Azul e divulgar as orientações do 

programa para 2020; 

 Assegurar a continuidade das atividades de educação e sensibilização ambiental para 

prevenção da poluição das nossas águas balneares, de forma a promover uma cidadania 

ativa e sensibilizar para a necessidade da mudança de comportamentos, no âmbito do 

projeto MARAM – Poluição Zero no Mar da RAM, através da realização da 5ª Reunião 

anual da Comissão Técnica de Acompanhamento, IV Conferência Anual MaRaM e 

Campanha anual de limpeza de praias; 
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 Dotar os recursos humanos afetos à Inspeção Ambiental de competências técnicas nas 

diferentes áreas de conhecimento; 

 Aquisição de equipamentos que otimizem a eficácia das ações inspetivas; 

 Assegurar a realização das ações inspetivas diárias na costa, durante a época balnear, 

nos concelhos da Câmara de Lobos, Funchal e Santa Cruz; 

 Otimizar os mecanismos internos de elaboração de autos de notícia e cooperação entre 

os diferentes serviços da DROTA; 

 Colaborar nas ações nacionais promovidas pela IGAMAOT, nomeadamente no que diz 

respeito à rede europeia IMPEL. 

 

CADASTRO  

 Apresentar proposta de alteração da portaria que institui a política de preços a praticar 

pelos serviços prestados pela DSIGC; 

 Efetuar a manutenção das bases de dados cadastrais, a partir de informação de 

averbamentos; 

 Gerir os Processos de Reclamação Administrativa; 

 

INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

 Acompanhar e desenvolver as atividades dos Grupos Nacionais para a Implementação 

da Diretiva INSPIRE no que respeita à RAM; 

 Assegurar a disponibilidade e acesso Web das plataformas geográficas Geoportal iRIG-

Madeira e PRIT; 

 Assegurar o bom uso interno da plataforma SmartClient por parte das várias unidades 

orgânicas da DROTA; 

 Promover a harmonização de conjuntos de dados geográficos de acordo com as 

especificações dos temas dos anexos I e III da INSPIRE; 

 Contribuir para o reporte ambiental que venha a ser efetuado através da diretiva 

INSPIRE; 

 Aumentar o número de conjuntos e serviços de dados geográficos da RAM reportados 

no SNIG; 

 Assegurar a conformidade dos metadados de Conjuntos de Serviços de Dados 

Geográficos (CSDG) da administração pública regional; 
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 Promover o acesso direto e digital à informação da DROTA por parte dos 

cidadãos/utentes de informação geográfica; 

 Atualizar relatório sobre o valor económico da informação geográfica na RAM; 

 Implementar o uso de Galileo através Rede de Estação Permanente GNSS da RAM 

(REPGRAM); 

 Efetuar a integração em base de dados espacial POSTGRES/POSTGIS de informação 

geográfica existente na DSIGC; 

 Validar/ estruturar a informação espacial associada a instrumentos de gestão territorial 

(Plano de Pormenor; Plano de Urbanização); 

 Assegurar a manutenção dos conteúdos do Geoportal IRIG – Infraestrutura Regional de 

Informação Geográfica; 

 Apoiar a criação de uma Plataforma de Informação Cadastral, medida inscrita no 

Programa da Modernização Administrativa; 

 Realizar ações de divulgação nas escolas, associadas à temática da cartografia e da 

informação geográfica; 

 Prestar apoio técnico e pericial às questões inerentes ao domínio público marítimo; 

 Implementação de serviços WMTS para coberturas de ortofotos 2007 e 2018; 

 Desenvolver o estudo de avaliação da biomassa da Floresta Laurissilva com base em 

imagens de satélite SENTINEL; 

 Promover a integração em sistema de gestão de base de dados do cadastro geométrico 

da propriedade rústica dos concelhos de Funchal e Câmara de Lobos; 

 Assegurar os mecanismos de interoperabilidade para integração do catálogo regional 

iRIG-Madeira com a plataforma de dados abertos madeira.gov.pt; 
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V – RECURSOS  

A organização interna da DROTA obedece ao modelo de estrutura hierarquizada e compreende 

as seguintes unidades orgânicas nucleares e flexíveis: 

 

 

 

V.1 - RECURSOS HUMANOS  

CARREIRA/CATEGORIA N.º 

Dirigentes 

Superior 1º grau 1 

Superior 2º grau 1 

Intermédio 1º grau 5 

Intermédio 2º grau 5 

Técnicos Superiores 44 

Assistentes Técnicos 32 

Assistentes Operacionais 17 

Coordenador Técnico 4 

Encarregado Operacional 1 

TOTAL 110 
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V.2 - RECURSOS FINANCEIROS  

RECURSOS FINANCEIROS Dotação orçamental (€) 

Funcionamento 3.074.468,00 € 

PIDDAR 2.105.103,00 € 

TOTAL 5.179.571,00 € 

 

V.3 - RECURSOS FÍSICOS 

A DROTA desenvolve maioritariamente a sua atividade nas instalações localizadas nos seguintes 

locais: 

 Sede - Rua Dr. Pestana Júnior, n. º6, 3º D.to, 9064-506 Funchal; 

 DSIGC - Rua da Sé n. º38, 9000-066 Funchal. 
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ANEXO I - Atribuições da DROTA 

Decreto Regulamentar Regional n.º 13/2016/M, de 22 de abril 

A DROTA tem as seguintes atribuições: 

 Propor os princípios orientadores da política regional do ambiente, da água, do mar, do 

litoral, do ordenamento do território, do urbanismo e da informação geográfica, 

cartográfica e cadastral; 

 

 Implementar as políticas do ambiente, da água, do mar, do litoral, do ordenamento do 

território, do urbanismo e da informação geográfica, cartográfica e cadastral que 

promovam a competitividade e coesão territorial, assegurando em simultâneo a defesa e 

valorização do património cultural e natural; 

 

 Implementar, a nível regional, as diretivas e instrumentos operacionais e legais, nacionais 

e comunitários, nos domínios do ambiente, do mar, do litoral, do ordenamento do 

território, do urbanismo e da informação geográfica, cartográfica e cadastral; 

 

 Coordenar os instrumentos de gestão, monitorização ambiental, informação e participação 

públicas no domínio do ambiente, enquanto contributos para a melhoria da qualidade de 

vida dos cidadãos; 

 

 Promover a integração dos valores ambientais nos modelos de desenvolvimento 

socioeconómico, sustentando o uso dos fatores ambientais, enquanto dinamizadores do 

desenvolvimento; 

 

 Constituir um sistema de indicadores ambientais que permita sustentar as decisões e ações 

do desenvolvimento socioeconómico, enquanto forma de contribuir para um elevado nível 

da qualidade de vida dos cidadãos;  

 

 Promover o cumprimento da legislação em vigor em matéria de ambiente e implementar 

os instrumentos e ações tendentes a garantir a deteção e correção de disfunções 

ambientais; 

 

 Exercer as competências de autoridade regional da água; 
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 Promover a regulação e a supervisão dos sectores dos serviços de abastecimento público 

de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos; 

 

 Controlar as atividades com incidências ambientais com adequados sistemas de inspeção, 

auditoria e fiscalização; 

 

 Emitir pareceres científicos e técnicos e recomendações aos responsáveis por 

estabelecimentos, locais ou atividades com incidência ambiental;  

 

 Aplicar o regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais; 

 

 Exercer as competências de administração e de jurisdição do domínio público marítimo, 

sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras entidades, nomeadamente as 

autoridades portuárias e marítimas; 

 

 Articular as estratégias de ordenamento territorial determinadas pela prossecução dos 

interesses públicos com expressão territorial; 

 

 Implementar um sistema de gestão territorial compatível com políticas de ordenamento do 

território e de urbanismo que assegurem a correta ocupação e utilização do território, que 

promovam e valorizem o aproveitamento racional dos recursos naturais e a salvaguarda do 

património natural e cultural; 

 

 Introduzir os processos de planeamento estratégico de base territorial tendo em vista a 

compatibilização entre o desenvolvimento socioeconómico e a qualificação do território; 

 

 Assegurar a articulação entre as políticas de gestão do território e de urbanismo e as 

políticas sectoriais; 

 

 Assegurar o cumprimento e monitorização do sistema regional de gestão territorial, em 

articulação com as demais entidades envolvidas; 
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 Apoiar tecnicamente as entidades públicas envolvidas na elaboração de instrumentos de 

gestão territorial de âmbito local e sectorial; 

 

 Propor a elaboração de legislação sectorial que vise o desenvolvimento, sustentabilidade, 

coesão e qualificação territorial; 

 

 Promover a elaboração, avaliação, revisão e fiscalização dos instrumentos de gestão 

territorial de âmbito regional e sectorial; 

 

 Implementar projetos de caráter nacional, europeu ou internacional de requalificação 

urbana, desenvolvimento do território e salvaguarda das zonas costeiras; 

 

 Promover a paisagem como recurso, assegurando a manutenção da sua qualidade visual 

enquanto reflexo do estado do ambiente; 

 

 Criar um sistema de informação territorial que assegure a difusão e o acesso aos 

instrumentos e políticas de gestão territorial vigentes; 

 

 Assegurar o funcionamento do sistema regional de informação geográfica, através do 

desenvolvimento e gestão de infraestruturas de dados espaciais; 

 

 Promover, em cooperação com outros organismos, a cobertura cartográfica do território 

regional; 

 

 Promover a execução, renovação e conservação do cadastro através de sistemas de 

informação, em cooperação com outros organismos; 

 

 Impor, no exercício das suas competências de inspeção, e nos termos da legislação em 

vigor, a adoção de medidas que previnam, corrijam ou eliminem situações de perigo grave 

para a saúde, segurança das pessoas e bens e ambiente; 

 

 Instaurar, instruir e decidir processos de contraordenação no âmbito das suas áreas de 

atuação, bem como nos demais casos previstos na lei. 
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Relativamente à política integrada no domínio do mar, prescrevemos o seguinte: 

 Executar estratégias de proteção e valorização do mar que fomentem a cooperação 

institucional, as sinergias, a abordagem integrada e intersectorial, numa lógica de 

exploração sustentada e sustentável baseadas no conhecimento, na auscultação de 

diversos sectores da Administração Pública e na participação pública; 

 

 Fomentar as parcerias estratégicas e identificar as linhas de financiamento público 

adequadas à execução da Estratégia Nacional para o Mar e dos programas de medidas e de 

monitorização estabelecidos na Estratégia Marinha para a subdivisão da Madeira, assim 

como dos demais sectores do universo de competências da DROTA;  

 

 Propor o planeamento e ordenamento do espaço marítimo compatibilizando as diferentes 

funções, usos e atividades, em gestão partilhada com outros departamentos da 

administração central e regional e em articulação com as administrações das outras 

subdivisões marinhas atlânticas, em particular com as que integram a região biogeográfica 

da Macaronésia;  

 

 Assegurar o desenvolvimento de projetos e parcerias e prestar o adequado apoio técnico a 

entidades externas, visando a implementação de uma política integrada do mar, em 

particular nas áreas tuteladas pela Secretaria; 

 

 Assegurar um quadro de conhecimento dos recursos naturais marinhos existentes na área 

de jurisdição, quanto à sua inventariação, georreferenciação e utilização;  

 

 Propor a criação de áreas marinhas protegidas e colaborar na gestão, nomeadamente 

através da elaboração dos planos de ordenamento respetivos, em articulação com 

entidades regionais e nacionais dos sectores da conservação da natureza, biodiversidade e 

pescas, e demais sectores com interesses nas áreas em referência; 

 

 Coordenar, integrar e dar apoio no desenvolvimento das diferentes políticas públicas com 

incidência no mar, nomeadamente nas áreas do ensino, do conhecimento, da investigação, 

da proteção ambiental e costeira e da economia do mar; 
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 Desenvolver e implementar uma estratégia de gestão integrada da orla costeira 

assegurando a sua proteção e valorização e promovendo um usufruto sustentável e 

conciliador de diferentes usos, atividades e interesses; 

 

 Assegurar a coordenação ou participação na elaboração dos instrumentos de gestão 

territorial, de natureza sectorial, especial e territorial, com incidência na faixa costeira; 

 

 Assegurar a regularização dos usos e ocupações, instruindo os necessários títulos de 

utilização privativa, em coerência com os instrumentos de ordenamento, nomeadamente 

os planos de afetação e de situação no espaço marítimo e os programas de ordenamento 

da orla costeira, incluindo os planos de praia, no litoral;  

 

 Assegurar a demarcação do leito e margem das águas do mar e a identificação dos usos 

privativos existentes; 

 

 Assegurar a realização de processos de delimitação de domínio público marítimo por 

iniciativa pública e o exercício das demais competências de administração e jurisdição do 

domínio público marítimo atribuídas à Região; 

 

 Administrar os bens integrados no domínio público marítimo e desenvolver ações de 

fiscalização do cumprimento das normas regulamentares ou disposições legais aplicáveis. 
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ANEXO II – STAKEHOLDERS DA DROTA POR UNIDADE ORGÂNICA 

STAKEHOLDER UNIDADE ORGÂNICA DA DROTA 

Designação Sigla SDMar DSQA DSOTU DSIGC DSIA 

Agência Portuguesa do Ambiente APA      

Associação Comercial e Industrial do 

Funchal 
ACIF      

Associação Regional para o 

Desenvolvimento da Investigação 

Tecnologia e Inovação 

ARDITI      

Comissão do Domínio Público Marítimo CDPM      

Direção-Geral de Política do Mar DGPM      

Direção-Geral de Recursos Naturais, 

Segurança e Serviços Marítimos 
DGRM      

Direção-Geral do Território DGT      

Guarda Nacional Republicana GNR      

Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do 

Ambiente e do Ordenamento do Território 
IGAMAOT      

Instituto das Florestas e Conservação da 

Natureza  
IFCN      

Instituto Hidrográfico IH      

Instituto Português do Mar e da Atmosfera IPMA      

Observatório Oceânico da Madeira OOM      

Organizações Não-governamentais ONG      

União Europeia UE      

Universidade da Madeira UMa      

Administração Central       

Administração Local       

Administração Regional       

Autoridade Marítima       

Centros de Investigação       

Convenções       

Entidades Privadas       

Estabelecimentos de Ensino       

Observatórios       

Polícia Florestal       

Tribunais       
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ANEXO III – PROJETOS PIDDAR 

Os projetos PIDDAR da DROTA para 2019 são os seguintes: 

Projeto Designação Serviço 

50005 GESTÃO E MONITORIZAÇÃO INFRAESTRUTURAS AMBIENTAIS 
 

DSQA 

50060 AVALIAÇÃO QUALIDADE ÁGUAS COSTEIRAS, DOCES SUPERFICIAIS E SUBTERRRÂNEAS DA 

RAM-DRAMB 

DSQA 

50061 AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA DIRETIVA-QUADRO DA ÁGUA-DRAMB 
 

DSQA 

50073 SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTAL-DRAMB 
 

DAG 

50077 PROGRAMAS AMBIENTAIS DSQA 

50080 ESTUDOS E PLANOS DE GESTÃO TERRITORIAL DSOTU 

51056 PROJETOS DE INTERVENÇÃO DA ORLA COSTEIRA -PIOC 

  

SDMar 

51059 OPERAÇÃO CADASTRAL DSIGC 

51223 DIRETIVA QUADRO DA ESTRATÉGIA MARINHA DA RAM SDMar 

51480 MISTIC SEAS II - Aplicando uma abordagem coordenada e coerente para a monitorização 

e avaliação da biodiversidade marinha na Macaronésia para o segundo ciclo da DQEM. 

SDMar 

MISTIC SEAS III - Desenvolvimento de uma abordagem coordenada para avaliar do 

descritor 4 contemplando as ligações intrínsecas ao Descritor 4 e a outros descritores 

relevantes para a sub-região da Macaronésia. 

51481 PLATAFORMA DIGITAL PARA SERVIÇOS GEOGRÁFICOS DSIGC 

51482 MARAM - POLUÍÇÃO ZERO NO MAR DA RAM DSQA 

51484 AOLEM – Ações de Ordenamento, Gestão e Monitorização do Litoral e Espaço Marítimo SDMar 

51708 CLEAN ATLANTIC SDMar 

51713 PLASMAR - Bases para a planificação sustentável das áreas marinhas na Macaronésia. SDMar 

51720 MIMAR - Seguimento, controlo e mitigação da proliferação de organismos marinhos 

associados com perturbações humanas e a alterações climáticas na Região da 

Macaronésia. 

SDMar 

51741 CTEIA – Competências Técnicas e Estruturação da Inspeção Ambiental DSIA 

51942 Macronesian Maritime Spatial Planning - MarSP SDMar 

51944 GERAÇÃO DE ORTOFOTOMAPAS E DO POTRAM DSIGC/DSOTU 

52066 LULA - Recolha de informação e desenvolvimento de ferramentas de gestão para a 

caracterização do lixo marinho no litoral 

SDMar 
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Anexo IV - CARACTERIZAÇÃO DOS PROJETOS PIDDAR 2019 

 

Código Designação 

50005 GESTÃO E MONITORIZAÇÃO INFRAESTRUTURAS AMBIENTAIS 

Responsável Henrique Paulo dos Santos Rodrigues DSQA 

Descrição sumária e objetivos 

- Continuidade dos serviços destinados à gestão da Rede de Qualidade do Ar. 

- Integração dos valores ambientais nos procedimentos que abrangeram projetos de 

investimento, através da utilização de instrumentos preventivos da política do 

ambiente e instrumentos de controlo ambiental.  

– Procedimentos de Avaliação de impacte Ambiental, Prevenção e Controlo Integrado 

da Poluição (Licença Ambiental), Comércio Europeu de Licenças de Emissão de 

Carbono, Prevenção de Acidentes Graves e Sistemas de Gestão Ambiental – 

assegurando as vertentes de diagnóstico, verificação e monitorização dos descritores 

ambientais e respetivos impactes de atividades associadas ao cumprimento dos 

instrumentos referidos.                                                                                                      

- Assegura a implementação da Estratégia Regional para a Adaptação às Alterações 

Climáticas. 

- Gestão de informação dos vários descritores ambientais, resultando na produção 

de indicadores de qualidade ambiental e de relatórios sectoriais. 

- Desenvolvimento do Documento Estratégico de Resíduos, 2020-2030 e da Agenda 

Regional para a Economia Circular para a RAM. 

Cofinanciamento comunitário MAC2020 
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Código Designação 

50060 AVALIAÇÃO QUALIDADE ÁGUAS COSTEIRAS, DOCES SUPERFICIAIS E 

SUBTERRRÂNEAS DA RAM-DRAMB 

Responsável Maria Adelaide Valente DRHQA 

Descrição sumária e objetivos 

Este projeto tem como objetivo garantir o regime da qualidade da água destinada 

ao consumo humano nas vertentes essenciais de controlo de qualidade, tratamento 

e análise dos dados da qualidade da água para consumo humano, promovendo a sua 

divulgação e assim contribuir para uma maior eficácia na prevenção e proteção da 

saúde pública dos consumidores. As ações deste projeto aplicam na Região o regime 

da qualidade da água destinada ao consumo humano previsto na Diretiva n.º 

98/83/CE de 3 de novembro.                                                                           

A ação essencial prevista pela DROTA para 2019 neste projeto, é promover os 

procedimentos necessários à ligação ao Portal ERSAR com o objetivo de uma gestão 

eficaz e harmonizada com o todo nacional, permitindo a resposta imediata às 

exigências da legislação nacional e comunitária em vigor. Este sistema já está 

implementado em todo o país e permite mesmo dentro de cada região envolver todas 

as entidades gestoras, tais como as Câmaras Municipais e os serviços de Saúde 

Regionais, Proteção Civil, escolas e População em Geral. 
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Código Designação 

50061 AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA DIRETIVA-QUADRO DA ÁGUA-DRAMB 

Responsável Maria Adelaide Valente DRHQA 

Descrição sumária e objetivos 

O presente projeto consiste no desenvolvimento de um conjunto de instrumentos e 

ações estratégicos de gestão e planificação sustentável dos recursos hídricos e 

qualidade das águas da RAM, nomeadamente as águas superficiais interiores, 

costeiras e as águas subterrâneas. 

Traduz igualmente a implementação e cumprimento do disposto nas Diretivas 

Comunitárias da área dos Recursos Hídricos e Qualidade da Água, tais como: Diretiva 

2000/60/CE, de 22 de dezembro - Diretiva Quadro da Água, transposta para direito 

interno através da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro (Lei da Água) adaptada à 

Região pelo DLR n.º 33/2008/M de 14 de agosto. As ações previstas na Diretiva da 

Gestão das Águas Balneares (Diretiva 2006/7/CE de 15 de fevereiro) e na Diretiva da 

avaliação e gestão dos riscos de inundações (Diretiva n.º 2007/60/CE de 23 de 

outubro) fazem igualmente parte integrante deste projeto.    

A informação gerada neste projeto é anualmente reportada à CE e divulgada à 

população em geral. 

 

Ações previstas para 2019: Execução das medidas previstas no PGRH 2016-2021 da 

competência da DRHQA; Execução das medidas previstas no PGRI 2016-2021 da 

competência da DRHQA; Garantir as obrigações da Região na execução do PGRI - 2.ª 

fase; Monitorização da Qualidade das Águas Costeiras da RAM; Monitorização da 

Qualidade Ecológica e Química das Águas Superficiais Interiores da RAM; 

Monitorização da Qualidade das Águas Balneares da RAM; Aquisição e colocação de 

estruturas fixas de suporte de apoio à informação e à gestão das águas balneares; 

Material publicitário de divulgação e de ações de informação, no que se refere à 

prestação de informação ao público. 
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Código Designação 

50073 SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTAL-DRAMB 

Responsável Carlos Miguel Teixeira Gama DAG 

Descrição sumária e objetivos 

Desenvolvimento de ferramentas de aperfeiçoamento e complementaridade do 

Sistema Regional de Informação Ambiental. Desenvolvimento de novos processos de 

negócio a implementar no Sistema Regional de Informação Ambiental assim como 

implementação do programa de manutenção do projeto. Divulgação e promoção das 

ações ambientais e semanas temáticas desenvolvidas no âmbito da execução dos 

projetos da Direcao Regional através financiamento dos materiais didáticos e 

campanhas publicitárias. 

 

 

Código Designação 

50077 PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Responsável Eunice Rodrigues de Freitas Pinto DESA 

Descrição sumária e objetivos 

O principal objetivo deste projeto é apoiar, anualmente, as escolas da RAM na 

implementação/candidatura  aos vários Programas Europeus de Educação 

Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente o 

Programa ECO-ESCOLAS e  o Programa JRA - Jovens Repórteres para o Ambiente; 

apoiar os Empreendimentos Hoteleiros da RAM  na implementação/candidatura ao 

Programa Green Key; apoiar as câmaras e/ou concessionários de praias na  

implementação/candidatura ao Programa Bandeira Azul da Europa e ao Programa 

Praia Acessível, Praia para Todos; apoiar as Câmaras na  

implementação/candidatura ao Programa ECOXXI. Este projeto visa igualmente 

apoiar as atividades que as escolas da RAM desenvolvem no âmbito das candidaturas 

aos vários Programas Europeus de Educação Ambiental/Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável, assim como, outros organismos no âmbito do 

desenvolvimento dos programas ambientais a que se candidatam e/ou desenvolvem. 

Constitui, ainda, objetivo deste projeto prestar informação relativa à participação 

e consulta pública no âmbito dos procedimentos de Avaliação de Impacte Ambiental.   
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Código Designação 

50080 ESTUDOS E PLANOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

Responsável João José Nascimento Rodrigues  DSOTU 

Descrição sumária e objetivos 

Implementar na RAM o Observatório da Paisagem da Madeira, através de protocolo 

de cooperação estabelecido entre várias entidades, com o intuito de desenvolver 

estudos e projetos no domínio da valorização e integração da paisagem, propondo 

medidas de proteção da paisagem, de valorização dos espaços urbanos e rurais e da 

defesa dos valores paisagísticos, assim como, promover a paisagem como recurso, 

colaborando na identificação e avaliação das paisagens no conjunto do território da 

RAM, através de instrumentos que visem a proteção, a gestão e o ordenamento da 

paisagem. 

 

 

 

 

 

Código Designação 

51056 PROJETOS DE INTERVENÇÃO DA ORLA COSTEIRA -PIOC 

Responsável Manuel Ara Gouveia Gomes Oliveira SDMar 

Descrição sumária e objetivos 

Inventariar os acessos públicos ao mar existentes, e identificar potenciais novos 

acessos, priorizando um conjunto de intervenções e promovendo parcerias e/ou 

concessões com entidades públicas e privadas, visando a sua execução, 

requalificação e manutenção. Avaliar permanentemente a necessidade de 

investimento público conducente a um aproveitamento sustentado dos recursos 

presentes no litoral, e à proteção da integridade biofísica da orla costeira, com 

particular ênfase na defesa das arribas, das praias e do património edificado e 

demais parcelas do território ameaçadas pelo mar. 
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Código Designação 

51059 OPERAÇÃO CADASTRAL 

Responsável Paulo Clode de Freitas DSIGC 

Descrição sumária e objetivos 

O objetivo de dotar a RAM de um cadastro multifuncional, cuja execução aponta 

para um horizonte temporal de longo prazo o qual dilua o investimento avultado a 

ela inerente, aconselha à execução de um plano de ação e à realização de uma 

operação piloto ao nível de freguesia que implica a aquisição de informação de base 

atualizada, sob a forma de ortofotocartografia, para conhecimento da realidade 

indispensável à preparação, planeamento e  execução de uma operação cadastral. 

A transversalidade dos produtos cartográficos a serem obtidos foram já manifestados 

por diversos contextos de utilização associados à gestão de riscos, gestão de 

infraestruturas, ordenamento do território e produção de cartografia no âmbito dos 

instrumentos de gestão do território. Simultaneamente, o projeto contempla uma 

abordagem centrada na significativa redução de pendências no âmbito dos processos 

de reclamação administrativa associados à conservação do cadastro rústico. 

 

 

 

 

Código Designação 

51223 DIRETIVA QUADRO DA ESTRATÉGIA MARINHA DA RAM 

Responsável Manuel Ara Gouveia Gomes Oliveira SDMar 

Descrição sumária e objetivos 

Execução dos Programas de Medidas e de Monitorização da DQEM. Em 2019, entre 

outras medidas, será finalizada a elaboração do POC - Porto Santo, e a elaboração 

do POC – Madeira. 
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Código Designação 

51480 Mistic Seas II - Aplicando uma abordagem coordenada e coerente para 

a monitorização e avaliação da biodiversidade marinha na 

Macaronésia para o segundo ciclo da DQEM. 

Responsável Manuel Ara Gouveia Gomes Oliveira SDMar 

Descrição sumária e objetivos 

Implementar os programas comuns de monitorização concebidos no MISTIC SEAS e 

reforçar as atualizações regionais coerentes, coordenadas e coerentes das 

determinações do GEA, bem como preparar os próximos passos para o 2º ciclo do 

MSFD (revisão das avaliações iniciais e da definição de ambiente objetivos até Julho 

de 2018, nos termos do artigo 17.º, n.ºs 2-A e 2-B, do artigo 5.º, n.º 2, e do artigo 

3.º, n.º 5, da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (2008/56 / CE). 

Cofinanciamento 

comunitário 

Implementation of the Second Cycle of the Marine 

Strategy Framework Directive: achieving coherent, 

coordinated and consistent updates of the 

determinations of Good Environmental Status, 

initial assessments and environmental targets - 

MFSD Second cycle/ Call for proposal: 

"lmplementation of the Second Cycle of the Marine 

Strategy Framework Directive: achieving coherent, 

coordinated and consistent updates of the 

determinations of Good Environmental Status, 

initial assessments and environmental targets" DG 

ENV/ MSFD 2016 call. 
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Código Designação 

51480 Mistic Seas III - Desenvolvimento de uma abordagem coordenada para 

avaliar do descritor 4 contemplando as ligações intrínsecas ao 

Descritor 4 e a outros descritores relevantes para a sub-região da 

Macaronésia. 

Responsável Manuel Ara Gouveia Gomes Oliveira SDMar 

Descrição sumária e objetivos 

MISTIC SEAS III tem como objetivo a avaliação do Descritor 4 (Teias Tróficas) da 

Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (DQEM) a nível subregional da Macaronésia 

seguindo critérios estabelecidos na nova decisão da Comissão 848/2017/CE sobre o 

Bom Estado Ambiental. 

Cofinanciamento 

comunitário 

MARINE STRATEGY FRAMEWORK DIRECTIVE - 

SECOND CYCLE: IMPLEMENTATION OF THE NEW GES 

DECISION AND PROGRAMMES OF 

MEASURES - Regulation (EU) No 508/2014 on the 

European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)/ DG 

ENV/MSFD 2018 call 

 

 

Código Designação 

51481 PLATAFORMA DIGITAL PARA SERVIÇOS GEOGRÁFICOS 

Responsável Duarte Gonçalo Andrade Costa DIG 

Descrição sumária e objetivos 

As plataformas informáticas associadas à informação geográfica deverão sustentar-

se nos princípios e normas decorrentes da implementação de Infraestruturas de 

Dados Espaciais, por forma a otimizar o acesso à informação de cariz espacial por 

entre as entidades regionais, público em geral e setor empresarial, obrigando a 

conjunto de ações de criação ou melhoria de soluções a desenvolver e implementar. 

Encontra-se em execução o procedimento que instituirá o Geoportal IRIG, a 

Plataforma Regional de Informação Territorial e Plataforma Geográfica de 

Atualização Cartográfica. As duas primeiras visam promover a interação em 

ambiente Web entre a administração pública regional, a sociedade e a população. A 

última irá criar uma solução que melhore a cooperação e articulação dos atores 

internos da DROTA no decurso das atividades e intervenções associadas ao 

cumprimento das atribuições e competências da DROTA, em benefício último do 

cidadão e da economia. 
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Código Designação 

51482 MARAM - POLUIÇÃO ZERO NO MAR DA RAM 

Responsável Eunice Rodrigues de Freitas Pinto  DESA 

Descrição sumária e objetivos 

A “Estratégia MaRaM – Poluição Zero no Mar da RAM”, constitui-se como um 

instrumento integrado de controlo e mitigação da poluição das águas costeiras e de 

apoio a uma atuação rápida e eficaz em casos de focos de poluição pontuais e 

sistemáticos, delineada pela Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais.                                                                                 

A Estratégia MaRaM assenta a sua ação essencialmente em duas vertentes principais:  

- Sensibilização e Educação Ambiental que visa a alteração dos comportamentos; 

- Identificação dos focos de poluição para sua resolução. 

 

 

Código Designação 

51484 AOLEM - Ações de Ordenamento, Gestão e Monitorização do Litoral e 

Espaço Marítimo. 

Responsável Manuel Ara Gouveia Gomes Oliveira SDMar 

Descrição sumária e objetivos 

Planos de Ordenamento, Gestão e Monitorização do Litoral e Espaço Marítimo. Escola 

de marítimos. Portal Náutico. 

 

 

Código Designação 

51708 CLEAN ATLANTIC 

Responsável Manuel Ara Gouveia Gomes Oliveira SDMar 

Descrição sumária e objetivos 

CleanAtlantic visa proteger a biodiversidade e serviços ecossistémicos, melhorar as 

capacidades para prever, controlar e eliminar o lixo marinho no Espaço Atlântico 

através da cooperação regional. O projeto contribuirá a sensibilização dos agentes 

marítimos e na melhora dos sistemas de gestão do lixo marinho. 

Cofinanciamento 

comunitário 

INTERREG - Atlantic Area Transnational Programme 

2014-2020 
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Código Designação 

51713 PLASMAR - Bases para a planificação sustentável das áreas marinhas 

na Macaronésia. 

Responsável Manuel Ara Gouveia Gomes Oliveira SDMar 

Descrição sumária e objetivos 

O projeto PLASMAR visa estabelecer as bases para a aplicação da Diretiva 

2014/89/UE sobre o ordenamento do espaço marítimo (OEM), segundo as 

características biogeográficas da Região Macaronésia e com metodologias científicas 

robustas, incentivar distintas atividades marítimas a partir de um foco 

ecossistémico. Tem como objetivos específicos:  

- Desenvolver e aplicar metodologias com enfoque ecossistémico para o 

desenvolvimento sectorial dentro da Estratégia Europeia de Crescimento Azul. Isto 

é, apoiar o crescimento socioeconómico das atividades marítimas com planificação 

marinha, assegurando os produtos e serviços ambientais; 

- Desenvolver o fluxo de dados de acesso público (compatível com INSPIRE) na 

Infraestrutura Distribuída de Dados Marinhos (IDDM). Cursos de captação para 

compilar dados e recursos preexistentes. Evolução do papel da IDDM nos processos 

de ordenamento marítimo com a participação cívica; 

- Identificar métodos de monitorização adequados para a vigilância do meio marinho 

no âmbito da Diretiva Quadro Estratégia Marinha (2008/56/CE, DQEM), os quais são 

necessários para o desenvolvimento do ordenamento do espaço marítimo (OEM) nos 

três arquipélagos macaronésios. 

Cofinanciamento 

comunitário 

Programa MAC2020 - Eixo 1/Prioridade de 

Investimento 1.a 
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Código Designação 

51720 MIMAR - Seguimento, controlo e mitigação da proliferação de 

organismos marinhos associados com perturbações humanas e a 

alterações climáticas na Região da Macaronésia. 

Responsável Manuel Ara Gouveia Gomes Oliveira SDMar 

Descrição sumária e objetivos 

O projeto MIMAR tem como objetivo melhorar o conhecimento existente sobre as 

espécies com potencial para o estado dos habitats da Rede Natura 2000, 

identificando os mecanismos que causam a sua proliferação e os vetores de 

introdução que utilizam, oferecendo mecanismos para a sua prevenção, controlo e 

monitorização. 

Tem como objetivos específicos:  

- Melhorar o conhecimento sobre as espécies exóticas invasoras que chegam aos 

portos da região macaronésia e os seus vetores de entrada, o desenvolvimento de 

protocolos, sistemas ou mecanismos para a sua prevenção e controlo da atividade; 

- Identificar as espécies capazes de desenvolver a proliferação de algas tóxicas, bem 

como os fatores que desencadeiam, propor mecanismos de controlo e de vigilância 

e de coordenação entre as administrações competentes na região; 

- Conhecer as mudanças em habitats e comunidades bentónicas causadas pela 

atividade humana ou pelas alterações climáticas, identificando as áreas de 

resiliência e a perda de serviços ecossistémicos, o desenvolvimento de mecanismos 

de mitigação. 

Cofinanciamento 

comunitário 

Programa MAC2020 - Eixo 4/Prioridade de 

Investimento 6.d 

 

 

Código Designação 

51741 CTEIA - COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E ESTRUTURAÇÃO DA INSPEÇÃO 

AMBIENTAL 

Responsável João José Sales Fernandes Correia DSIA 

Descrição sumária e objetivos 

Aquisição de competências técnicas em áreas de conhecimento de acesso muito 

restrito; formação; aquisição de equipamentos para apoio às atividades de inspeção 

ambiental. Capacitar a inspeção ambiental para um maior grau de prontidão, uma 

tramitação processual mais eficiente, um arquivamento mais seguro e uma 

disponibilização de informação mais célere. 
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Código Designação 

51942 Macronesian Maritime Spatial Planning - MarSP 

Responsável Manuel Ara Gouveia Gomes Oliveira SDMar 

Descrição sumária e objetivos 

Reforço da planificação espacial marítima (MSP) nos arquipélagos da Macaronésia 

(Açores, Madeira e Canárias), através da promoção do desenvolvimento dos 

mecanismos operativos até 2021. 

Prover as ferramentas de gestão adequadas, adaptadas às realidades ambientais e 

socioeconómicas de cada arquipélago. 

Cofinanciamento 

comunitário 

EASME/EMFF/2016/1.2.1.6/004 

 

 

 

 

 

Código Designação 

51944 GERAÇÃO DE ORTOFOTOMAPAS E DO POTRAM 

Responsável Paulo Clode de Freitas 

João José Nascimento Rodrigues 

DSIGC 

DSOTU 

Descrição sumária e objetivos 

Aquisição de ortofotomapas (informação geográfica de base para caraterização atual 

e real do território) e elaboração do PROTRAM - Programa Regional de Ordenamento 

do Território da Região Autónoma da Madeira (instrumento de desenvolvimento 

territorial de natureza estratégica). A aquisição de ortofotomapas resultará na 

obtenção de um recurso cartográfico de base, com cariz oficial, o qual irá possibilitar 

a atualização de várias temáticas de informação geográfica, bem como servir os 

propósitos de utilização em sede de instrumentos de gestão territorial, com 

aplicação imediata no PROTRAM e outros instrumentos de gestão territorial, como 

planos municipais e planos especiais de ordenamento do território. 

Cofinanciamento 

comunitário 

POSEUR 
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Código Designação 

52066 LULA-RECOLHA DE INFORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

FERRAMENTAS DE GESTÃO PARA A CARACTERIZAÇÃO DO LIXO 

MARINHO NO LITORAL 

Responsável Manuel Ara Gouveia Gomes Oliveira SDMar 

Descrição sumária e objetivos 

Estabelecimento de um programa de monitorização dos mares circundantes à Ilha 

da Madeira, com vista à recolha de informação e desenvolvimento de ferramentas 

de gestão para a caracterização do lixo marinho no litoral, ao longo de um gradiente 

altitudinal entre a faixa costeira e as grandes profundidade, no sentido de contribuir 

para o conhecimento sobre as quantidades, distribuição espacial, composição e 

origem (setores de atividade) do lixo marinho. 

Cofinanciamento 

comunitário 

Programa Operacional Mar2020 - Prioridade 6 - 

Medida 2 

 

 

 

 


