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 Nota introdutória 

 

O Relatório de Atividades da Direção Regional da Economia e Transportes, doravante designada 

DRET, visa dar cumprimento ao estipulado no Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de 

agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2015/M, de 21 de dezembro, que estabelece 

o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração regional autónoma da 

Madeira e do Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, que determina a apresentação de um 

relatório anual de atividades do ano 2018, a submeter à aprovação do Vice Presidente.  

A metodologia de elaboração do presente Relatório assentou essencialmente no levantamento em 

todas as Unidades Orgânicas (UO), dos dados respeitantes ao grau de execução dos objetivos do 

SIADAP-RAM 1, dos objetivos e atividades previstos no plano de atividades, bem como do 

cumprimento dos requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade, segundo a NP ISO 9001:2015 

implementado na DRET. 

A coordenação do processo de recolha da informação e a elaboração do relatório foram da 

responsabilidade da Divisão da Qualidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Atribuições da DRET 

A DRET prossegue as seguintes atribuições: 

a. Promover a execução da política definida para as áreas do comércio, indústria, energia, 

metrologia, qualidade e transportes; 

b. Propor a adoção de medidas legislativas, regulamentares ou administrativas necessárias ao 

cumprimento da sua missão; 

c. Assegurar o correto funcionamento dos setores do comércio, indústria, energia, metrologia e 

transportes, garantindo nomeadamente a emissão dos títulos de autorização e de 

licenciamento, nos termos legais; 

d. Estudar os circuitos de distribuição e comercialização e propor medidas tendentes à sua 

restruturação, bem como sugerir formas de atuação conducentes à sua concretização; 

e. Estudar, propor e licenciar operações de importação, exportação, reexpedição e reexportação 

de mercadorias, em coordenação com as unidades competentes; 

f. Estudar e propor a implementação de medidas que contribuam para a modernização da 

qualidade das entidades públicas e privadas da RAM; 

g. Proceder a ações de fiscalização nos domínios do comércio, indústria, energia, metrologia e 

transportes, nos termos da legislação aplicável aos referidos setores; 

h. Coordenar o exercício da fiscalização do trânsito, em direta articulação com as demais 

entidades fiscalizadoras; 

i. Acompanhar e aprovar a execução do plano de desenvolvimento e investimento das 

infraestruturas elétricas para o transporte e distribuição de energia elétrica e monitorização 

da sua aplicação, como também, no aproveitamento dos recursos energéticos locais; 

j. Promover e participar na elaboração do enquadramento legislativo e regulamentar adequado 

ao desenvolvimento dos sistemas, processos e equipamentos ligados à produção, transporte, 

distribuição, armazenamento, comercialização e utilização de energia, no que diz respeito à 

eficiência energética; 

k. Acompanhamento do Plano de Ação da Energia Sustentável para a Madeira e Porto Santo; 

l. Propor, juntamente com outras entidades competentes, as medidas adequadas para fazer 

face a eventuais situações de interferência no normal abastecimento e comercialização dos 

combustíveis líquidos e gasosos; 

m. Promover a difusão de informação junto dos utilizadores de energia, designadamente nos 

aspetos de segurança, gestão e diversificação das fontes de energia; 

n. Promover relações de cooperação com entidades públicas e/ou privadas, nacionais, regionais 

e/ou estrangeiras, tendo em vista o aproveitamento das melhores potencialidades para o 

desenvolvimento técnico/científico das áreas de comércio, indústria, energia, metrologia, 

qualidade e transportes; 

o. Coordenar e assegurar a recolha, organização, tratamento e difusão de informação com 

interesse para o desenvolvimento dos setores da sua competência;  

p. Definir, acompanhar e controlar as políticas no âmbito da qualidade, procedendo à sua 

divulgação, sensibilização e dinamização;  

q. Promover a difusão da informação e realizar iniciativas no âmbito da mobilidade;  

r. Proceder à coordenação e planeamento no setor dos transportes, de forma a promover a 

eficiência dos recursos disponíveis;  

s. Promover o acompanhamento, avaliação e revisão dos instrumentos do ordenamento e de 

regulação no setor dos transportes;  

t. Autorizar e fiscalizar a admissão de veículos ao trânsito nas vias públicas;  

u. Garantir a aplicação da legislação em vigor sobre a habilitação legal para conduzir veículos 

nas vias do domínio público ou do domínio privado quando abertas ao trânsito público;  
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v. Promover o estudo da sinalização de vias públicas, verificando a sua conformidade com a 

legislação aplicável e com os princípios do bom ordenamento e segurança da circulação 

rodoviária;  

w. Promover o estudo das causas e fatores intervenientes nos acidentes de viação;  

x. Assegurar o correto funcionamento do mercado regional dos transportes de passageiros e de 

mercadorias, garantindo nomeadamente a emissão dos devidos certificados, títulos de 

autorização e de licenciamento, nos termos legais;  

y. Promover estudos sobre o funcionamento do mercado dos transportes públicos; 

z. Fomentar a utilização do transporte público e a implementação de uma adequada cobertura 

espacial da rede regional de transportes públicos coletivos de passageiros; 

aa. Assegurar a aplicação do direito contraordenacional em matéria de viação e de transportes 

terrestres, designadamente o processamento das infrações ao Código da Estrada e legislação 

complementar e as infrações no âmbito do exercício de atividades de transportes de 

passageiros ou mercadorias ocorridas na Região.  

 

1.2. Política da DRET 

“Cooperar com o cliente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da Região” 

Assegurando: 

• A identificação das necessidades e expetativas dos clientes e a realização de um esforço 

permanente para as superar, num contexto de cumprimento das disposições legais aplicáveis 

e de disponibilização dos meios técnicos adequados; 

• A sensibilização, a formação, o reforço de competências e a avaliação do desempenho dos 

colaboradores, elementos essenciais para assegurarem o cumprimento dos requisitos técnicos 

aplicáveis, da Política, da Missão e a procura da Visão da Organização;  

• A atuação imparcial dos colaboradores perante todos os clientes e trabalhos realizados, a 

responsabilidade pelo autocontrolo do seu trabalho e pela comunicação de qualquer situação 

que impeça ou prejudique a realização do trabalho tal como definido no SG; 

• O cumprimento e a melhoria do SG através da avaliação da performance da DRET, 

selecionando Indicadores apropriados, definindo Metas desafiadoras, monitorizando os 

Resultados, realizando os ajustes necessários e reconhecendo o esforço e o mérito, sempre que 

justificado;  

• O compromisso da gestão do LMM quanto às boas práticas profissionais e à qualidade dos 

seus ensaios ao prestar serviços aos seus clientes. 

 

Missão:  

Assegurar a execução da política definida pelo Governo Regional para os setores do comércio, 

indústria, energia, metrologia, qualidade, transportes e mobilidade. 

Visão:  

Ser um Organismo de referência, que aplica boas práticas, atuando na Sociedade de forma dinâmica 

e pró-ativa, assegurando um excelente nível de qualidade na prestação dos seus serviços. 

Valores: 

 Rigor (devemos atuar em obediência à Lei, dentro das nossas competências);  

 Dedicação (o nosso sucesso só é possível com a dedicação dos colaboradores na concretização dos 

objetivos);  

 Inovação (antecipar soluções inovadoras capazes de respeitar os desafios de competitividade dos 

nossos clientes, sustentada na articulação com outros parceiros);  

 Ética (tratar de uma forma justa e imparcial os clientes (internos e externos)). 
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1.3. Estrutura Orgânica 

A orgânica da DRET foi aprovada pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 18/2015/M, de 26 de 

outubro, as estruturas nucleares definidas pela Portaria n.º 129/2016, de 6 de abril, alterada 

pela Portaria n.º 94/2019, de 7 de março e as unidades orgânicas flexíveis criadas pelo Despacho 

n.º 186/2016, de 6 de maio. 

 

Diretor Regional 
DR

Laboratório de 
Metrologia da Madeira

LMM

Direção de Serviços do 
Comércio

DSC

Divisão da Atividade 
Comercial

DAC

Direção de Serviços da 
Indústria

DSI

Divisão da Indústria e 
dos Recursos Geológicos

DIRG

Direção de Serviços de 
Energia

DSE

Divisão de Energia e 
Eficiência Energética

DEEE

Divisão da Qualidade
DQ

Direção de Serviços de 
Transportes Terrestres e 

Viação
DSTTV

Divisão de Transportes 
Terrestres e Viação

DTTV

Divisão de 
Contraordenações

DC

Direção de Serviços de 
Gestão
DSG

Direção de Serviços da 
Gestão Integrada dos 

Transportes e Mobilidade
DSGITM

 

Imagem 1 – Organograma (As UO sombreadas encontram-se no âmbito do SGQ implementado na DRET, 

segundo a NP EN ISO 9001:2015). 
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2. ESTRATÉGIA 

2.1. Avaliação do contexto interno e externo 

Através da aplicação da metodologia SWOT (análise de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e 

ameaças), a DRET determina as questões externas e internas relevantes para o seu propósito e a sua 

orientação estratégica e que afetem a capacidade da DRET atingir os resultados pretendidos do seu 

sistema de gestão. 

A última avaliação data de 19 de março de 2018. 

Pontos fortes Pontos fracos 

 Apoio do Vice-Presidente para 

implementação de boas práticas de gestão 

pública 

 Sistemas informáticos obsoletos e/ou 

insuficientes  

 Aptidão à mudança/ Capacidade de 

resiliência 

 Metodologias de trabalho diferentes nos 

diversos serviços 

 Equipa capaz, dinâmica e empenhada  Escassez de Recursos Humanos 
 Liderança motivada e com facilidade de 

comunicação 
 Pouco acesso a formação em áreas específicas 

 Recursos humanos qualificados e 

competentes 

 Meios de comunicação internos não 

uniformes 

 Boa interface serviço/cliente 
 Ambiente para a operacionalização dos 

processos 

Oportunidades Ameaças 

 Maior número competências possibilitando 

maiores sinergias 

 Escassez de recursos financeiros 

/Orçamento regional reduzido 

 Reorganização/ reestruturação dos serviços 

 Falta de motivação dos colaboradores 

devido a medidas restritivas impostas 

(carreiras, vínculos, ADSE, reformas, …) 

 Existências de boas práticas em serviços 

públicos da RAM 
 Inexistência de autonomia financeira 

 Existência de autonomia político-

administrativa 

 Falta de articulação entre organismos 

nacionais e regionais 

 Estatuto de região ultraperiférica da União 

Europeia 

 Prestação de serviços dependente de outras 

entidades externas 

 Proximidade física das instituições  

 

2.2 Objetivos Estratégicas 

No desenvolvimento da sua estratégia, a DRET definiu para 2018 quatro objetivos estratégicos 

(OE): 

OE 1 – Promover e apoiar a atividade económica regional  

OE 2 – Melhorar as acessibilidades e mobilidades de pessoas e bens 

OE 3 – Melhorar continuamente os serviços prestados  

OE 4 – Fazer da RAM uma referência em termos de Qualidade 
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2.3 Objetivos Operacionais 

Para a concretização destes objetivos foram delineados objetivos operacionais (OO) pelas 

diferentes perspetivas da metodologia do Balanced Scorecard (clientes, processos, desenvolvimento 

organizacional e financeira/impacto). 

 

 

2.4 Gestão de riscos e oportunidades 
Para a identificação dos riscos e oportunidades a DRET analisou a matriz SWOT de cada área, bem 

como a geral, tendo, a partir destas, desdobrado os aspetos identificados para os processos. 

 

•OO 1. Rentabilizar os apoios comunitários (objetivo de eficiência) 

•OO 2. Reduzir o tempo dos serviços prestados (objetivo de eficácia)

•OO 3. Garantir a informação e satisfação dos clientes (objetivo de qualidade)

•OO 4. Aumentar a cooperação e parcerias (objetivo de eficiência)

Clientes

•OO 5. Racionalizar e modernizar os procedimentos (objetivo de eficácia)

•OO 6. Assegurar os recursos humanos e materiais de apoio à atividade (objetivo de 
eficiência)

•OO 7. Operacionalizar os processos por forma a obter a qualidade, a eficiência, a 
mobilidade e a sustentabilidade (objetivo de eficácia)

Processos

•OO 8. Desenvolver competências, integrar e valorizar os colaboradores (objetivo de 
qualidade)

•OO 9. Promover a responsabilidade social (objetivo de qualidade)

Desenvolvimento organizacional

•OO 10. Aumentar a receita e racionalizar a despesa (objetivo de eficiência)

•OO 11. Melhorar a gestão orçamental (objetivo de eficiência)

Financeira/ Impacto
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Para a quantificação dos riscos, analisou-se os pontos fracos e ameaças e para a quantificação de 

oportunidades analisou-se as oportunidades e pontos fortes e considerou-se duas variáveis, a 

probabilidade (P) e a consequência (C), sendo que o impacto é igual ao produto destas duas variáveis, 

I = P x C. 

Por forma a simplificar a metodologia, considerou-se três níveis para cada uma das variáveis, de 

acordo com a seguinte figura: 

 

 

 A DRET tem como princípio base atuar quando o risco ou oportunidade é igual ou superior a 6, sendo 

que nas restantes situações pode-se ou não determinar ações, conforme se julgue conveniente. 

Na tabela seguinte apresenta-se a classificação do risco quanto ao seu impacto, bem como o tipo de 

ações que poderão ser tomadas para tratar o risco. 

   

  
 

 Na tabela seguinte apresenta-se a classificação da oportunidade quanto ao seu impacto, bem como o 

tipo de ações que poderão ser tomadas para tratar a oportunidade. 

 

 

  
  

A tabela seguinte identifica a fonte e o risco e/ou oportunidade identificada, bem como o impacto e 

ação determinada. 

Fonte Risco (R)/ Oportunidade (O)  Impacto/ 

Avaliação 

Ação 

Sistemas e 

equipamentos 

informáticos 

obsoletos e/ou 

insuficientes 

(R) Atraso na execução do trabalho 2/ Aceitar o 

risco 

_ 

Metodologias de 

trabalho diferentes 

nos diversos 

serviços 

(R) Baixa produtividade 

 

4/ Aceitar o 

risco 

_ 

(O) Aprender novas formas de 

trabalho 

4 _ 

Escassez de 

Recursos Humanos 

(R) Não conseguir salvaguardar os 

nossos serviços/ competências 

6/ Minimizar o 

risco 

Processo de 

recrutamento 

Baixa  1 Baixa  1

Média 2 Média 2

Alta 3 Alta 3

Probabilidade Consequência

1 2 3

Probabilidade

1 1 2 3

2 2 4 6

3 3 6 9Conse
quên

cia

1

2

3

4

6

9

Risco com impacto elevado

Risco com impacto muito elevado

Risco sem impacto

Impacto de Risco

Risco com impacto muito baixo

Risco com impacto baixo

Risco com impacto moderado Aceitar o risco tendo em vista perseguir uma oportunidade

Alterar a probabilidade ou a consequência

Tratamento de Riscos

Ações para reduzir o risco

Ações para eliminar do risco

Evitar o risco

Eliminar a fonte do risco

Tranferir / Partilhar o Risco

≥6

1

2

3

4

6

9

Oportunidade com impacto baixo

Oportunidade com impacto moderado

Oportunidade com impacto elevado

Oportunidade com impacto muito elevado

Impacto de Oportunidade

Oportunidade sem impacto

Oportunidade com impacto muito baixo ≥6

Tratamento de Oportunidades

Adoção de novas práticas

Lançamento de novos serviços

Criação de parcerias

Utilização de novas tecnologias

Outras possibilidades desejáveis e viáveis de tratar as 

necessidades da DRET ou dos seus clientes
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Fonte Risco (R)/ Oportunidade (O)  Impacto/ 

Avaliação 

Ação 

(R) Atraso no 

trabalho/Incumprimento do ANS 

4/ Aceitar o 

risco 

_ 

Pouco acesso a 

formação em áreas 

específicas 

(R) Desatualização dos 

conhecimentos/ Má prestação do 

serviço 

4/ Aceitar o 

risco 

_ 

Meios de 

Comunicação 

internos não 

uniformes 

(R) Morosidade na chegada da 

informação 

6/ Minimizar o 

risco 

Desenvolver a 

intranet 

Ambiente para a 

operacionalização 

dos processos 

(R) Baixa produtividade 

 

4/ Aceitar o 

risco 

_ 

Escassez de recursos 

financeiros/ 

Orçamento regional 

reduzido 

(R) Não executar competências 6/ Minimizar o 

risco 

Persistência 

da DR para 

apresentar os 

problemas à 

tutela 

Inexistência de 

autonomia 

financeira 

(R) Processos mais morosos e 

limitadores 

4/ Aceitar o 

risco 

_ 

Falta de articulação 

entre organismos 

nacionais  e 

regionais 

(R) Incumprimento da legislação 

nacional por falta de articulação 

3/ Aceitar o 

risco 

_ 

Prestação de 

serviços dependente 

de outras entidades 

externas 

(R) Não executar competências 4/ Aceitar o 

risco 

_ 

(R) Atraso na prestação do serviço 4/ Aceitar o 

risco 

_ 

Apoio do Vice-

Presidente para 

implementação de 

boas práticas de 

gestão pública 

(O) Alargar o SGQ aos restantes 

serviços 

4 _ 

Aptidão à mudança/ 

Capacidade de 

resiliência 

(O) Adaptação a novos contextos 4 _ 

Equipa capaz, 

dinâmica e 

empenhada 

(O) Adaptação a novos contextos 4 _ 

Liderança motivada 

e com facilidade de 

comunicação 

(O) Dar a conhecer as competências 

do serviço 

4 _ 

Recursos humanos 

qualificados e 

competentes 

(O) Prestação de serviço eficiente 4 _ 

Boa interface 

serviço/ cliente 

(O) Comunicar de forma direta e 

clara as dúvidas 

3  

 (O) Identificar as necessidades e 

expetativas dos clientes 

3  

Maior número de 

competências 

possibilitando 

maiores sinergias 

(O) Alargar o conhecimento 

organizacional 

2  

Reorganização/ 

reestruturação dos 

serviços 

'(O) Partilha e simplificação de 

metodologias 

2  

Existência de boas 

práticas em serviços 

públicos da RAM 

(O) Implementação de novas 

metodologias na DRET 

4  
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Fonte Risco (R)/ Oportunidade (O)  Impacto/ 

Avaliação 

Ação 

Existência de 

autonomia político-

administrativa 

(O) Adaptar e criar legislação 4  

(O) Inovar metodologias 4  

Estatuto de RUP da 

União Europeia 

(O) Financiamento de programas 

específicos para a RAM 

4  

 Proximidade física 

das instituições 

(O) Desenvolvimento de parcerias e 

partilha de conhecimentos 

4  

(O) Processos mais facilitadores 4  
Tabela n.º 1 – Identificação e avaliação de R&O 

 

2.5 Iniciativas Estratégicas 
Para concretizar os objetivos operacionais, a DRET previu a realização de iniciativas estratégicas a 

realizar, as quais listam-se de seguida. 

OO.1 Rentabilizar os apoios comunitários 

IE1 - Desenvolvimento de um Plano Regional de Mobilidade Sustentável e Inovador (DSGITM) 

Executado. Consultar o capítulo 6.8. 

IE2 - Análise da mobilidade no setor do turismo a nível local e regional (DSGITM) 

Executado. Consultar o capítulo 6.8. 

 

OO.2 Reduzir o tempo dos serviços prestados 

IE3 - Extensão à RAM da aplicação do IMT para interação das escolas de condução com os serviços 

de transportes terrestres, e sua integração com o programa SOFIA (DSTTV) 

Em reunião do Conselho da Qualidade, a 28/05/2018, considerou-se que não era viável a execução 

desta iniciativa. 

 IE4 – Desmaterialização do processo de subsídio social de mobilidade do Porto Santo (DSGITM) 

A desmaterialização iria ficar integrada dentro do projeto de Modernização Administrativa, 

SIMPLIFICA, contudo por razões estratégicas a nível superior decidiu-se não avançar com esta 

iniciativa. Está previsto o desenvolvimento no ano 2019 (IE 7/2019) 

IE 5 - Desmaterialização dos processos de instalação/modificação dos estabelecimentos de comércio 

a retalho e conjuntos comerciais sujeitos ao regime de autorização/licenciamento (DSC) 

Esta iniciativa foi concluída a 09/03/2018, tendo os serviços sido validados pela DSC. 

IE 6 - Desmaterialização dos processos do sistema de licenciamento externo (DSC) 

Devido a problemas de ligação, não inerentes à DRET, não foi possível a concretização desta iniciativa 

em 2018. Está previsto o desenvolvimento no ano 2019 (IE 4/2019) 

 

OO.3 Garantir a informação e satisfação dos clientes 

IE7 - Realização de campanha de sensibilização para os perigos da condução sob o efeito do álcool 

(Fórum Regional Álcool e Saúde) (DSTTV) 
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A execução desta iniciativa estava dependente da assinatura do acordo com a Unidade Operacional 

de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependência, a qual não ocorreu, pelo que não foi 

possível a realização em 2018. 

IE9 – Implementar o Passe sub23@superior na RAM (DSGITM) 

A iniciativa foi concluída a 30 de abril. Desde novembro que se encontra disponível uma plataforma 

para facilitar a compra mensal dos passes. 

IE10 – Prossecução da Campanha da Mobilidade Elétrica (DSGITM) 

Em 2018 deu-se continuidade à campanha Madeira Move. Está previsto a continuação do 

desenvolvimento da iniciativa no ano 2019 (IE 9/2019).  

 

OO.4 Aumentar a cooperação e parcerias 

IE11 - Apoio à implementação de um “Modelo de Gestão da Qualidade” para os Serviços Públicos da 

RAM (DQ). 

A DQ apoiou diversas organizações, nomeadamente através da participação em auditorias internas. 

Consultar capítulo 6.2.3. 

IE12 - Aprofundamento da colaboração com o IPQ, criando na RAM novos pontos de consulta de 

Normas Portuguesas (DQ) 

O IPQ desativou os pontos de consulta de normas, pelo que esta iniciativa foi anulada. 

IE13 - Realização de reuniões com as empresas de serviços energéticos (ESE’s) sobre as negociações 

de contrato a estabelecer com os vários organismos públicos. (DSE) 

Foram efetuadas reuniões. Está previsto a continuação do desenvolvimento da iniciativa no ano 2019 

(IE 12/2019).  

IE 14 - Apoiar a APQ – Associação Portuguesa para a Qualidade para a realização das Jornadas 

Regionais da Qualidade. 

 As Jornadas da Qualidade decorreram no dia 1 de outubro, sobre o tema TNM – Todos no Novo 

Mundo. 

IE 15 - Associar-se à campanha da nova legislação sobre aeronaves não tripuladas (drones) em 

parceria com a ANAC.  

Não foi possível o desenvolvimento desta iniciativa. 

IE 16 – Negociar o contrato interadministrativo com o Município do Funchal, incluindo solução para 

central junto ao teleférico. 

O contrato foi aprovado em assembleia municipal, no final de junho. 

IE 17 – Implementar SIGGESC (Sistema de Informação Geográfica e Gestão das Carreiras) na RAM, 

em articulação com a DROTA e IMT. 

Não foi possível a concretização desta iniciativa, uma vez que o seu desenvolvimento está dependente 

da atualização dos ortofotomapas pela DROTA (Direção Regional do Ordenamento do Território e 

Ambiente).  
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OO.5 Racionalizar e modernizar os procedimentos 

IE 18 – Promover a articulação do PIETRAM com as estratégias locais de mobilidade e transportes. 

(DSGITM) 

As ações da DRET estão dependentes da concessão, pelo que se acompanhou as atividades dos 

parceiros do projeto.  

IE 19 - Transição para a NP EN ISO 9001:2015 do SGQ implementado na DRET. 

A auditoria de transição foi realizada nos dias 6, 7 e 8 de junho. Para mais informações consultar 

capítulo 6.2.9. 

IE 20 - Adjudicar, acompanhar, monitorizar e fiscalizar a Concessão de Serviços Públicos de 

Transporte Marítimo Regular de Passageiros e Veículos através de navio Ferry entre a Madeira e o 

Continente Português. 

A Concessão foi adjudicada. Para mais informações consultar a página Mais informações capítulo 

6.8. 

IE 21 – Implementar a TiiM (Transportes Intermodais e Integrados da Madeira)  

Não foi possível a concretização desta iniciativa no ano 2018. Está previsto o desenvolvimento no ano 

2019 (IE 17/2019) 

E22 – Implementar o CIVITAS (DSGITM) 

Foram desenvolvidas diversas ações nesta iniciativa. Para mais informações consultar 6.8. 

 

OO.6 Assegurar os recursos humanos e materiais de apoio à atividade 

IE23 - Implementação de plataforma Contraordenações (DSTTV) 

A plataforma foi implementa a 01/07/2018. 

IE24 - Implementação de plataforma de contraordenações não rodoviárias (DSTTV) 

Devido ao elevado volume de trabalho não foi possível desenvolver esta iniciativa. 

IE 25 – Reforço dos meios humanos para a DRET.  

No final do ano de 2018 foram lançados três procedimentos concursais, um para a entrada de cinco 

assistentes técnicos e dois para técnicos superiores, área de economia e engenharia civil, 

respetivamente. Verificou-se ainda situações de mobilidade interna. 

IE 26 – Elaboração das Medidas de Autoproteção (MAP) do edifício do LMM (DQ) 

Considerando que há necessidade de realizar obras de manutenção e reparação no edifício do LMM, 

a iniciativa não foi realizada.  

IE27 - Adaptar a base de dados do comércio ao previsto no DLR nº 30/2016/M, de 18 de julho 

(RJACSR), ao DL nº 155/20015, de 10 de agosto (atividade leiloeira) e ao DL nº 160/2015, de 11 de 

agosto (atividade prestamista). (DSC) 

O desenvolvimento da base de dados é da competência da DRPI, sendo que não houve disponibilidade 

do técnico para o seu desenvolvimento. Prevê-se o desenvolvimento no ano 2019 (IE 22/2019). 
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OO.7 Operacionalizar os processos por forma a obter a qualidade, a eficiência, a mobilidade e a 

sustentabilidade 

IE28 - Atualizar o Plano de Abastecimento da RAM. 

Ação concluída no primeiro semestre. 

IE29 - Promover a mobilidade sustentável, através da atribuição das indemnizações compensatórias. 

(DSGITM). 

Iniciativa desenvolvida.  

IE30 - Melhorar o desempenho energético na Administração Pública, através do Contrato-Programa 

com a AREAM para implementação da ECO.AP. 

A AREAM candidatou-se a um programa na ERSE para realização de auditorias a edifícios públicos.  

IE31 - Acompanhamento da implementação do QESM (DQ) 

No dia 26 de novembro decorreu a cerimónia de reconhecimento das seis empresas no nível 1. Para 

mais informações ver capítulo 6.2.1. 

IE32 – Elaborar o Regulamento da Rede de Distribuição para a Redes Elétrica da RAM no âmbito do 

projeto ENEMARC. 

Foram recolhidos dados técnicos e prevê-se a sua conclusão no ano 2019. (IE 29/2019) 

IE33 – Adaptar o Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto à RAM, licenciamento de instalações 

elétricas de serviço particular  

A DSE apresentou à Diretora Regional uma proposta, a mesma foi reencaminhada para a Vice 

Presidência, para os devidos efeitos. 

IE34 - Adaptar o Decreto-Lei n.º 97/2017, de 10 de agosto à RAM, licenciamento de instalações de 

gás. 

Não foi possível a concretização desta iniciativa no ano 2018. Está previsto o desenvolvimento no ano 

2019 (IE 28/2019) 

IE35 e IE36 - Elaborar uma base de dados interativa com o objetivo de manter e gerir o 

armazenamento e o tratamento de dados destinados à monitorização das atividades previstas no DL 

n.º 96/2017, de 10 de agosto, bem como à produção de indicadores dessas atividades e das instalações 

O desenvolvimento da base de dados é da competência da DRPI, sendo que não houve disponibilidade 

do técnico para o seu desenvolvimento. Prevê-se o desenvolvimento no ano 2019 (IE 30/2019). 

IE37 – Promover ações de divulgação e sensibilização para as alterações legislativas que advêm da 

adaptação à RAM do DL n.º 96/2017, junto dos técnicos responsáveis de instalações elétricas de 

serviço particular (DSE) 

Não foi possível a conclusão da iniciativa em 2018, contudo a mesma foi realizada no início do ano de 

2019 (janeiro).  

IE38 - Iniciar o processo de revisão de taxas aeroportuárias (DSGITM) 

Não se procedeu ao desenvolvimento da iniciativa 
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OO.8 Desenvolver competências, integrar e valorizar os colaboradores 

IE39 - Formação aos colaboradores sobre a utilização do SICC- Sistema de Informação de Cartas de 

Condução (DSTTV) 

Previa-se que a formação fosse ministrada pelo IMT nas instalações da DRET, contudo não se foi 

possível a sua realização no ano 2018. 

IE40 - Formação dos colaboradores na plataforma das contraordenações (DSTTV) 

Iniciativa concluída. 

 

OO.9 Promover a responsabilidade social 

IE41 - Executar plano de responsabilidade social. 

Iniciativa concluída. Ver capítulo 6.2.2. 

 

OO.10 Aumentar a receita e racionalizar a despesa 

IE42 – Alargar a faturação do IGEST às contraordenações rodoviárias.  

Os recibos passaram a ser emitidos na plataforma SIAR, sendo as NER’s introduzidas no IGEST, 

pelo que se considerou a iniciativa concluída. 
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3. AUTOAVALIAÇÃO 
A presente autoavaliação, elaborada de acordo com o Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 

21 de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2015/M, de 22 de dezembro, o qual 

estabelece o sistema integrado de gestão e de avaliação do desempenho da Administração Pública da 

Região Autónoma da Madeira, tem por finalidade a apresentação dos resultados dos objetivos 

aprovados no Quadro de Responsabilização e Avaliação (QUAR) da DRET, para o ano 2018. 

3.1 Análise quantitativa e qualitativa dos resultados alcançados e dos 

desvios verificados 
Tendo em conta os quatro grandes objetivos estratégicos referidos, apresentam-se de seguida, 

agrupados em parâmetros de eficácia, eficiência e qualidade, os objetivos operacionais (OO), 

indicadores e metas estabelecidos para a concretização da estratégia. 

Eficácia Ponderação: 35% 

 

Reduzir o tempo dos serviços prestados (OO2) Peso: 50% 

 

Indicador 2017 Meta Resultado Classificação Peso 

Taxa de redução dos prazos 

definidos no ANS 

53,10% 10% 51,6% Superou 100% 

 

A DRET disponibiliza no seu site o Acordo Nível de Serviço (ANS) para os serviços prestados na área 

do comércio, indústria, energia e metrologia, o qual é monitorizado diariamente pelos respetivos 

serviços e criadas estratégias para cumprimento e se possível superação do tempo estipulado, desta 

forma a DRET vai de encontro com as expetativas do cliente, cumprindo-as ou superando-as. 

 

Racionalizar e modernizar os procedimentos (OO5) Peso: 50% 

 

Indicador 2017 Meta Resultado Classificação Peso 

Número de operações de controlo 

metrológico pelo LMM 

3300 3000 3299 Superou 40% 

Número de propostas legislativas 69 60 79 Superou 20% 

Cumprimento do programa de 

auditorias interno 

84,60% 70% 87% Superou 20% 

 

Operacionalizar os processos por forma a obter a 

qualidade, a eficiência, a mobilidade e a 

sustentabilidade (OO7) 

Peso: 0% 

 

Indicador 2017 Meta Resultado Classificação Peso 

Número de iniciativas realizadas 

no âmbito da ERQ 

7 5 10 Superou 60% 

Tempo de resposta à ERSE face 

aos eventos excecionais 

18 30 10 Superou 40% 

 

No âmbito da Estratégia Regional da Qualidade (ERQ), no ano de referência efetuaram-se diversas 

ações relativas à disseminação do reconhecimento da Qualidade e Excelência de Serviço – Madeira 

QESM, havendo desta forma um desvio positivo para o número de iniciativas realizadas. 

Relativamente aos tempos de resposta à ERSE face aos eventos excecionais, atualmente os pareceres 

são emitidos diretamente na plataforma, reduzindo desta forma o tempo de resposta. Refira-se ainda 

que o valor atingido, foi bastante bom e equivaleu a uma taxa de realização de 133%, pese embora 

este resultado apenas se refira de um evento excecional que ocorreu no ano em análise. 
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Eficiência Ponderação: 35% 

 

Rentabilizar os apoios comunitários (OO1) Peso: 50% 

 

Indicador 2017 Meta Resultado Classificação Peso 

Valor da execução do programa 

POSEI 

92,3% 85% 99,70% Superou 70% 

Taxa de execução CIVITAS 55,4% 85% 13,67% Não atingiu 30% 

 

A execução do programa POSEI foi de 99,7%, valor que se deveu às alterações de procedimento na 

zona franca. 

A taxa de execução CIVITAS foi baixa, 13,67%, valor que não atingiu a meta pretendida de 85%. O 

valor alcançado deve-se essencialmente à escassez de recursos humanos para o desenvolvimento das 

atividades relacionadas com este projeto, nomeadamente devido à ausência da diretora de serviços 

da DSGITM, que por questões de saúde esteve de baixa grande parte do ano. 

 

Aumentar a cooperação e parcerias (OO4) Peso: 0% 

 

Indicador 2017 Meta Resultado Classificação Peso 

N.º de iniciativas realizadas em 

conjunto com entidades públicas e 

privadas 

11 10 20 Superou 100% 

 

Foram realizadas 20 iniciativas, o que equivale a uma taxa de realização de 136%, o valor atingido 

deveu-se essencialmente às diversas parcerias para a realização de ações de formação nas instalações 

da DRET e desta forma possibilitar a participação de colaboradores da DRET nas mesmas, sem 

custos acrescidos. 

Assegurar os recursos humanos e materiais de apoio à 

atividade (OO6) 

Peso: 50% 

 

Indicador 2017 Meta Resultado Classificação Peso 

N.º de fiscalizações 291 230 265 Superou 60% 

Número de plataformas 

implementadas  

1 2 3 Superou 40% 

As plataformas implementadas foram o SIAR, IDOK e PLC. 

Aumentar a receita e racionalizar a despesa (OO10) Peso: 0% 

 

Indicador 2017 Meta Resultado Classificação Peso 

Volume de 

faturação 

3.827.661,55€ 3.113.286,00€ 3.636.988,63€ Superou 50% 

Volume de receita 3.751.999,87€ 3.103.286,00€ 4.125.915,30€ Superou 50% 

 

O valor atingido, 4.125.915,30€, deveu-se essencialmente às restituições de indeminizações 

compensatórias, à receita relativa a contraordenações não rodoviárias, ao aumento do número de 

cartas estrangeiras, às penalizações na área do comércio e a melhorias na forma de apuramento da 

receita. 

Melhorar a gestão orçamental (OO11) Peso: 0% 

 

Indicador 2017 Meta Resultado Classificação Peso 

Taxa de execução orçamental 27% 75% 91,7% Superou 100% 

 

A execução orçamental foi 91,7%, com uma taxa de realização de 142%, deveu-se essencialmente à 

execução do projeto “Sistemas de gestão de transportes” (indeminizações compensatórias) e “Ligações 

marítimas” (ferry) que correspondem a valores elevados. 
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Qualidade Ponderação: 30% 

 

Garantir a informação e satisfação dos clientes (OO3) Peso: 50% 

 

Indicador 2017 Meta Resultado Classificação Peso 

Grau de satisfação dos clientes 

(muito satisfeitos) 

51% 50% 60% Superou 70% 

Percentagem de NC (não 

conformidade) com impacto direto 

no cliente 

37,5% 50% 50% Atingiu 30% 

A análise aos resultados dos questionários de avaliação de satisfação dos clientes estão disponíveis 

no capítulo 6.2.3. 

Desenvolver competências, integrar e valorizar os 

colaboradores (OO8) 

Peso: 50% 

 

Indicador 2017 Meta Resultado Classificação Peso 

Grau de satisfação dos 

colaboradores 

56% 50% 56% Superou 25% 

Número de colaboradores 

abrangidos pela formação 

53 30 91 Superou 25% 

Eficácia das ações de formação 100% 70% 99% Superou 25% 

Cumprimento do plano de 

formação 

25% 50% 53% Atingiu 25% 

A auscultação da satisfação dos colaboradores é efetuada de dois em dois anos, de acordo com o 

programa de inquérito da DRET. Assim, a última avaliação relativa à satisfação dos colaboradores 

decorreu entre os dias 7 a 10 de fevereiro de 2017 estando os resultados da análise da mesma 

esboçados no relatório de atividades do ano 2017. 

A superação do número de colaboradores abrangidos na formação deveu-se ao facto de se ter realizado 

diversas formações, nomeadamente: atendimento ao público, segurança da informação, bem como 

sobre ferramentas de apoio como IDOK e plataforma de contraordenações rodoviárias, que abrangeu 

a grande parte dos colaboradores. 

Promover a responsabilidade social (OO9) Peso: 0% 

 

Indicador 2017 Meta Resultado Classificação Peso 

N.º de iniciativas de 

responsabilidade social 

56 50 58 Atingiu 100% 
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3.2. Análise global 
A tabela seguinte traduz a concretização dos objetivos operacionais, salientando-se os objetivos 

relevantes: 

Tipologia Objetivos estratégicos Avaliação parcial OO Relevante 

Eficiência Rentabilizar os apoios comunitários  Atingiu o objetivo Sim 

Eficácia Reduzir o tempo dos serviços prestados  Superou o objetivo Sim 

Qualidade Garantir a informação e satisfação dos clientes  Superou o objetivo Sim 

Eficiência Aumentar a cooperação e parcerias  Superou o objetivo Não 

Eficácia Racionalizar e modernizar procedimentos  Superou o objetivo Sim 

Eficiência 
Assegurar os recursos humanos e materiais de 

apoio à atividade  
Superou o objetivo 

Sim 

Eficácia 

Operacionalizar os processos por forma a obter 

a qualidade, a eficiência, a mobilidade e a 

sustentabilidade  

Superou o objetivo 

Não 

Qualidade 
Desenvolver competências, integrar e 

valorizar os colaboradores  
Superou o objetivo 

Sim 

Qualidade Promover a responsabilidade social  Superou o objetivo Não 

Eficiência Aumentar a receita e racionalizar a despesa  Superou o objetivo Não 

Eficiência Melhorar a gestão orçamental Superou o objetivo Não 

Tabela 1 – Resultados globais dos objetivos operacionais. 

O quadro de avaliação e responsabilização (QUAR) encontra-se em anexo.  



3.3. Avaliação final

Menção proposta como resultado da autoavaliação
A DRET tem como missão assegurar a execução da política definida pelo Governo Regional para os

setores do comércio, indústria, energia, metrologia, qualidade, transportes e mobilidade, com base

em quatro prioridades estratégicas frxados, ou seja, promover e apoiar a atividade económica
regional, melhorar as acessibilidades e mobilidades de pessoas e bens, melhorar continuamente os

serviços prestados e fazer da RAM uma referência em termos de Qualidade. Para atingir o desiderato
foram delineados objetivos estratégicos, associados a indicadores de execução.

Os objetivos estratégicos da DRET estão subdivididos em três tipos (eficácia, eficiência e qualidade)
da segúnte forma:

. Objetivos de eficácia (medida em que a DRET atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa

os resultados esperados)

'/ Reduzir o tempo dos serviços prestados (objetivo relevante)

,/ Racionalizar e modernizar procedimentos (objetivo relevante)

,/ Operacionalizar os processos por forma a obter a qualidade, a eficiência, a mobilidade

e a sustentabüdade

. Objetivos de eficiência (relação entre os bens produzidos e serviços prestados e os recursos

utilizados)

/ Rentabilizar os apoios comunitários (objetivo relevante)

,/ Aumentar a cooperação e parcerias

/ Assegurar os recursos humanos e materiais de apoio à atividade (objetivo relevante)

/ Aumentar a receita e racionalizar a despesa

./ Melhorar a gestão orçamental

. Objetivos de qualidade (conjunto de propriedades e características de bens e serviços que lhe

conferem aptidão para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos utilizadores)

'/ Garantir a informação e satisfação dos clientes (objetivo relevante)

r' Desenvolver competências, integrar e valorizar os colaboradores (objetivo relevante)

r' Promover a responsabilidade social

Através da análise da tabela n.o 1 do ponto 3.2 Análise Global, pode-se concluir que a DRET atingiu
todos os objetivos superando-os total ou parcialmente. Face a este resultado, propõe-se a menção
qualitativa de desempenho bom.

A consideração superior

A RE IONAL

tarina Jesus Abreu
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4. RECURSOS HUMANOS  
De seguida apresenta-se o mapa de efetivos da DRET. 

Categoria N.º de colaboradores 

Diretor regional  1 

Diretor de serviços  6 

Chefe de divisão  7 

Técnico superior  23  

Inspetor adjunto especialista de viação  1 

Inspetor adjunto principal de viação  4 

Coordenador especialista  4 

Assistente técnico 43 

Assistente operacional  11 

Total 100 

Tabela 2 – Mapa de efetivos da DRET.  

No último dia de 2018, procedeu-se à abertura de concurso, a decorrer três procedimentos concursais, 

um para a entrada de cinco assistentes técnicos e dois para técnicos superiores, área de economia e 

engenharia civil, respetivamente. 
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5. ATENDIMENTOS NA DRET  
De acordo com o gráfico abaixo representado, sabe-se que entre Janeiro e Setembro de 2018, no 

atendimento da DRET na Rua do Seminário, 93% das senhas distribuídas corresponderam a 

atendimentos efetivos (n= 24791). Em média, diariamente, foram atendidos 126 clientes. O serviço 

que mais afluência teve em termos de atendimento foi o serviço correspondente à área das cartas de 

condução (43,7%) sendo que o subsídio de mobilidade registou o 8,6% (n=2139) de atendimentos e foi 

o menos procurado neste período. Por motivos de falha informática, o último trimestre do ano em 

análise não foi contabilizado. 

Na loja do cidadão, em 2018, no balcão da DRET (Transportes) foram contabilizados 21546 

atendimentos sendo que, mensalmente o mês de outubro foi o que registou mais adesão com cerca de 

11% do total de atendimentos. Em média, este balcão atendeu 1796 pessoas por mês. 

Por outro lado, no balcão DRET (mobilidade), totalizou-se 6054 atendimentos sendo que o mês de 

junho atendeu 16% do total anual (mês com maior afluência). Em média, mensalmente, foram 

efetuados 505 atendimentos. 

 

Gráfico n.º 1 - Atendimentos por tipo de serviço na Rua do Seminário 

 

Gráfico n.º 2  - Atendimentos na Loja do Cidadão por serviço: Transporte e Mobilidade 
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6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

6.1 Legislação e Processos de contraordenação não rodoviários 

6.1.1 Propostas legislativas / Despachos 

No decurso do ano em análise foram elaborados 50 despachos aprovados pelo Vice Presidente do 

Governo Regional, para definir os preços máximos de venda ao púbico da gasolina sem chumbo IO95, 

do gasóleo rodoviário e do gasóleo colorido e marcado. 

Durante o ano 2018, foram publicados 22 despachos internos, nomeadamente: 

Despacho n.º Data Assunto 

1/2018/DRET 24/01/2018 
Atualização das taxas previstas no DLR n.º 11/2013/M, de 8 de 

março (estabelecimentos comerciais)      

2/2018/DRET 24/01/2018 

Atualização das taxas previstas na Portaria n.º 99-A/2008, de 31 

de julho, alterada e republicada pela Portaria n.º 152/2015, de 25 

de agosto (regime preços máximos)  

3/2018/DRET 07/02/2018 
Atualização das taxas previstas na Portaria n.º 27/2012, de 2 de 

março (pré-embalados) 

4/2018/DRET 07/02/2018 
Atualização das taxas previstas na Portaria n.º 28/2012, de 2 de 

março (ESP) 

5/2018/DRET 07/02/2018 
Atualização das taxas previstas na Portaria n.º 29/2012, de 2 de 

março (CM IP) 

6/2018/DRET 07/02/2018 
Atualização das taxas previstas na Portaria n.º 30/2012, de 2 de 

março (Cisternas) 

7/2018/DRET 07/02/2018 
Atualização das taxas previstas na Portaria n.º 85/2016, de 2 de 

março (Utilização por Terceiros de Equipamento Metrológico) 

8/2018/DRET 19/02/2018 
Atualização das taxas previstas na Portaria n.º 7/2012, de 31 de 

janeiro (licenciamento industrial) 

9/2018/DRET 19/02/2018 
Atualização das taxas previstas na Portaria n.º 9/2012, de 31 de 

janeiro (parques empresariais) 

10/2018/DRET 19/02/2018 
Atualização das taxas previstas no Decreto Legislativo Regional 

nº 1/2018/M, de 4 de janeiro, (pedreiras) 

11/2018/DRET 10/04/2018 

Aprova o Sistema de Reconhecimento da Qualidade Excelência de 

Serviço QESM (JORAM – Despacho n.º 133/2018, de 12 de 

abril) 

12/2018/DRET 16/04/2018 Nomeação de substituto nas ausências e impedimentos 

13/2018/DRET 30/04/2018 

Aprovação do modelo de declaração comprovativa de inscrição no 

ensino superior (passe sub23) - Portaria n.º 145/2018, de 27 de 

abril 

14/2018/DRET 29/05/2018 

Tarifas a aplicar pelo serviço de transporte de passageiros  em táxi 

na ilha do Pt St afetos ao projeto Porto Santo Free Fossil Island - 

matrícula 53-UT-21 

15/2018/DRET 29/05/2018 

Tarifas a aplicar pelo serviço de transporte de passageiros  em táxi 

na ilha do Pt St afetos ao projeto Porto Santo Free Fossil Island - 

matrícula 53-UT-20 

16/2018/DRET 29/05/2018 

Tarifas a aplicar pelo serviço de transporte de passageiros  em táxi 

na ilha do Pt St afetos ao projeto Porto Santo Free Fossil Island - 

matrícula 53-UT-65 

17/2018/DRET 15/06/2018 

Estabelece que as inspeções para atribuição de nova matrícula e 

as inspeções extraordinárias são realizadas em centros de 

inspeção 

18/2018/DRET 20/06/2018 Certificados de aprovação em inspeções técnicas de veículos 

19/2018/DRET 26/07/2018 

Manutenção em regime de exploração provisória dos títulos de 

concessão para a exploração do serviço público de passageiros, por 

modo rodoviário 

20/2018/DRET 24/08/2018 Alteração REA POSEI 2018 
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Despacho n.º Data Assunto 

21/2018/DRET 16/11/2018 Alteração REA POSEI 2018 

22/2018/DRET 27/12/2018 REA POSEI 2019 
Tabela 3 – Listagem dos despachos internos. 

 

Foram ainda elaboradas as seguintes propostas de legislação: 

Assunto Publicação 

Elaboração de duas propostas de portarias para a revogação de 17 

diplomas, que submetiam a controlo administrativo de preços alguns 

bens e serviços. 

Portaria n.º 506/2018 de 4 de 

dezembro  

 

Portaria n.º 146/2018 de 26 

de abril 

Dispensa os veículos elétricos, do cumprimento do previsto na Portaria 

n.º 9/2007, de 17 de janeiro, até ao términus do projeto Porto Santo 

Smart Free Fossil Island 

Portaria n.º 177/2018, de 29 

de maio  

Estabelecer a disciplina das instalações elétricas de serviço particular 

alimentadas pela rede elétrica de serviço público (RESP) da RAM  
Por aprovar 

Estabelece o regime das instalações de gases combustíveis em edifícios 

e dos aparelhos que aquelas abastecem, bem como a definição do 

sistema de supervisão e regulação das atividades a elas associadas. 

Por aprovar 

Fixa o valor das taxas a cobrar às entidades para ministrar ações de 

formação previstas no Decreto Regulamentar n.º 1-A/2016, de 30 de 

maio 

Por aprovar 

Aprovação das tarifas na RAM para atribuição de nova matrícula e 

inspeções extraordinárias 

Portaria n.º 224/2018, de 12 

de julho 

Altera as taxas devidas pelas operações de controlo metrológico de 

instrumentos de medição 
Portaria n.º 184/2018 de 1 de 

junho 

Tabela 4 – Listagem dos processos de proposta de legislação. 

 

6.1.2 Legislação publicada 

Comércio 

Regulamento de execução (UE) 2018/920 da comissão, de 28 de junho de 2018 - que altera o 

Regulamento de Execução (UE) n.º 180/2014 no respeitante a determinadas disposições atinentes aos 

controlos, notificações e relatórios anuais e às alterações dos programas POSEI. 

Energia 

Lei n.º 61/2018 de 21 de agosto - Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei 

n.º 96/2017, de 10 de agosto, que estabelece o regime das instalações elétricas particulares. 

Tendo em vista a adaptação à Região Autónoma da Madeira do Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de 

agosto, alterado pela Lei n.º 61/2018, de 21 de agosto (regime das instalações elétricas em edifícios), 

e a criação de uma plataforma eletrónica para a sua gestão/organização, um dos técnicos da Direção 

de Serviços de Energia deslocou-se à Direção Geral de Energia e Geologia em Lisboa, para uma 

reunião de trabalho com o responsável pela área da energia elétrica, a fim de serem 

abordados/esclarecidos as metodologias que irão ser usadas na plataforma eletrónica que a DGEG 

está a implementar. 

Tendo em vista a adaptação à Região Autónoma da Madeira do Decreto-Lei n.º 97/2017, de 10 de 

agosto, alterado pela Lei n.º 59/2018, de 21 de agosto (regime das instalações de gás em edifícios), e 
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a criação de uma plataforma eletrónica para a sua gestão/organização, um dos técnicos da Direção 

de Serviços de Energia deslocou-se à Direção Geral de Energia e Geologia em Lisboa, para uma 

reunião de trabalho com o responsável pela área dos combustíveis, a fim de serem 

abordados/esclarecidos as metodologias que irão ser usadas na plataforma eletrónica que a DGEG 

está a implementar.  

A referida reunião foi muito importante para a elaboração da proposta de Decreto Legislativo 

Regional, que visa a implementação de novos procedimentos com o objetivo de simplificar o regime 

das instalações de gases combustíveis em edifícios, simplificar o sistema de supervisão e regulação 

das atividades associadas, bem como o regime aplicável à execução das inspeções das instalações. 

 

Indústria 

- Decreto Legislativo Regional nº 1/2018/M, de 4 de janeiro - Aprova o regime jurídico do 

aproveitamento de massas minerais na Região Autónoma da Madeira 

Transportes 

- Portaria n.º 22/2018, de 29 de janeiro – Procede à atualização das tarifas devidas pela realização 

de inspeções técnicas periódicas obrigatórias e de reinspeções de veículos, na Região Autónoma da 

Madeira. 

- Portaria n.º 224/2018, de 12 de julho - Aprova as tarifas para atribuição de nova matrícula e 

inspeções extraordinárias a realizar nos centros de inspeção de veículos. 

Ambas revogada pela Portaria n.º 6/2019, de 4 de janeiro, que Atualiza as tarifas devidas pela 

realização de inspeções e reinspeções de veículos na Região Autónoma da Madeira. 

Mobilidade 

- Portaria n.º 145/2018, de 27 de abril - Cria um título de transporte destinado a todos os 

estudantes que frequentem o ensino superior na Região Autónoma da Madeira, designado por passe 

sub23@superior.tp. 

Metrologia 

Portaria n.º 184/2018 de 1 de junho – Altera as taxas devidas pelas operações de controlo 

metrológico de instrumentos de medição, bem como revoga o n.º 3 do artigo 1.º da Portaria n.º 29/2012, 

de 2 de março. 

 

6.1.3 Processos de contraordenação não rodoviários 

No decorrer do ano 2018 registaram-se 40 processos de contraordenação não rodoviários, distribuídos 

da seguinte forma: 

UNIDADE ORGÂNICA N.º DE PROCESSOS 

 2017 2018 

DSTTV 30 20 

LMM 14 0 

DSI 2 1 

DSE  19 

TOTAL 46 40 
Tabela 5 – Distribuição dos processos de contraordenação não rodoviários. 

 

mailto:sub23@superior.tp
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6.2 Divisão da Qualidade 

A nível de recursos humanos, no final do ano 2018 ocorreu a saída de uma técnica superior que se 

encontrava em regime de mobilidade interna. 

6.2.1 Estratégia Regional para a Qualidade 

No âmbito da Estratégia Regional para a Qualidade na RAM (2014 – 2020), foram efetuadas as 

seguintes iniciativas: 

QESM – Sistema de Reconhecimento da Qualidade e Excelência de Serviço 

• A 27 de fevereiro, dinamizou-se em conjunto com a APQ a primeira edição do curso de 

dinamizadores da qualidade de serviço – nível 1, onde estiveram presentes 26 pessoas. 

• A 28 de fevereiro, dinamizou-se por sua vez o curso para avaliadores no âmbito do 

Sistema de Reconhecimento da Qualidade e Excelência de Serviço (QESM), onde 

participaram 16 pessoas. 

• A 30 de outubro promoveu-se uma reunião de trabalho com os membros da plataforma da 

qualidade com o intuito de definir o plano de disseminação do referencial de autoavaliação 

QESA e do Sistema de Reconhecimento QESM 

• A 26 de novembro realizou-se no Funchal, no Hotel Divine, a cerimónia de entrega de 

certificados às primeiras seis entidades (quadro abaixo) que obtiveram o reconhecimento 

no âmbito do Sistema de Reconhecimento da Qualidade e Excelência de Serviço, pelo 

seu compromisso e empenho na qualidade dos serviços prestados 

N.º Entidade Nível 

001/QESM 
Fábrica Santo António – Francisco Roque Gomes da Silva Sucr. 

Lda. 
1 

002/QESM Escola da APEL 1 

003/QESM 
Direção Regional da Administração Pública e da Modernização 

Administrativa 
1 

004/QESM Aferições – Sociedade Prestações de Serviço, Lda. 1 

005/QESM 
ECAM – Empresa de Consultadoria e Assessoria Empresarial da 

Madeira, S.A. 
1 

006/QESM Good Luck Tours – Viagens e Turismo Lda. 1 

Tabela 6 – Listagem de entidades com reconhecimento QESM. 

• Em parceria com a Câmara Municipal da Calheta, procedeu-se no dia 28 de novembro a uma 

sessão de apresentação do QESM junto de empresas do concelho. 

• Publicação, a 3 de dezembro, de um suplemento do QESM no Diário de Notícias da 

Madeira  

• Publicação de artigo na revista QUALIDADE, APQ, n.º 4 de 2018 com o tema “QESM – 

Sistema de Reconhecimento da Qualidade e Excelência de Serviço na Região Autónoma da 

Madeira”. 

 

Modelo de Gestão da Qualidade para os Serviços Públicos da RAM 

• Apoio na manutenção do Sistema de Gestão de acordo com a NP EN ISO 9001:2015 na 

Direção Regional da Administração Pública do Porto Santo, nomeadamente através de 

reunião de trabalho a 1 de fevereiro e dinamização de auditoria interna a 28 de junho. 

• Auditoria à RINMAR - Registo Internacional de Navios da Madeira a 11 de julho de acordo 

com a NP EN ISO 9001:2015. 

• Auditoria ao ABM - Arquivo e Biblioteca da Madeira, a 30 de novembro de acordo com a NP 

EN ISO 9001:2015. 
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Outras iniciativas 

• Manutenção e atualização do Portal da Qualidade, enquanto informação e veículo de 

comunicação das ações realizadas no âmbito da Qualidade. 

• Apoio à Delegação Regional da Madeira da Associação Portuguesa para a Qualidade. na 

realização das Jornadas da Qualidade que decorreu no dia 1 de outubro, no auditório do 

Colégio Jesuítas da Universidade da Madeira, subordinado ao tema “TNM – Todos no Novo 

Mundo”.   

 

6.2.2 Plano de responsabilidade social 

Foram desencadeadas as seguintes ações: 

• 24 entregas de bens alimentares a famílias CASA; 

• 9 recolhas e entregas de roupas e outros bens; 

• 8 Campanha de Recolha de Alimentos nos Supermercados; 

• 11 Entregas de papel Campanha Banco Alimentar “Papel por Alimentos”; 

• Lanche/ Convívio dos Reis; 

• Lanche/ Convívio de Carnaval; 

• Festa da Flôr – “Uma flor na secretária” 

• Lanche/ Convívio de São Martinho; 

• Lanche/ Convívio de Natal. 

• Recolha de tampas em parceria com o Colégio Salesianos do Funchal24+9+8+1 

 

6.2.3 Plano de comunicação 

De entre as ações desencadeadas em 2018, destacam-se as seguintes: 

Estratégia 

- Realização de quatro reuniões do Conselho da Qualidade a 19 de março, 28 de maio, 24 de julho e 5 

de dezembro, a primeira refere-se à revisão anual do Sistema de Gestão e as restantes ao 

acompanhamento da Estratégia (política, visão, missão, objetivos estratégicos, objetivos 

operacionais, iniciativas e indicadores), SWOT e outros instrumentos de gestão da DRET. 

Site DRET 

- Atualização constante do site com informação relativa à DRET, nomeadamente, estratégia DRET, 

plano e relatório de atividades, acordo nível de serviço e informação sobre os serviços prestados. 

- Foram criados e/ou atualizados 159 conteúdos na página da internet da DRET. A tabela seguinte 

descreve os conteúdos desenvolvidos. 

Departamento/Assunto N.º de atualizações 

DQ 6 

Instrumentos de Gestão 1 

Qualidade 5 

DSC 118 

Atividade funerária 1 

Atividade leiloeira 1 

Atividade prestamista 1 

Estabelecimentos Comerciais 2 

Feirantes e Vendedores ambulantes  1 

Licenciamento comercial 1 
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Departamento/Assunto N.º de atualizações 

POSEI 53 

Preços dos combustíveis 50 

Redes de gás 1 

Regime de Preços Convencionados 1 

Regime de preços máximos 1 

Regime de Preços Vigiados 1 

Regime Jurídico de Preços 1 

Sex Shop 1 

Vendedor ambulante e feirante 2 

DSE 9 

Energia 1 

Entidades e Profissionais na Área dos Combustíveis 1 

Instalações de elevação 1 

Instalações elétricas 1 

Mobilidade elétrica 4 

Redes de gás 1 

DSGITM 14 

Inquérito mobilidade 1 

PAMUS RAM 3 

Passe sub23 2 

PORTO SANTO SMART FREE FOSSIL ISLAND 4 

Programa Estudante insuLar 2 

Subsídio Social de Mobilidade 1 

Transporte público rodoviário interurbano da RAM 1 

DSI 5 

Licenciamento industrial 1 

Licenciamento pedreiras 2 

Parques empresariais 1 

Pesquisa de massas minerais 1 

DSTTV 1 

Renovação de carta de condução 1 

LMM 6 

Controlo metrológico 5 

Taxas LMM 1 

Total Geral 159 
Tabela 7 – Conteúdos desenvolvidos. 

Relativamente à contagem de sessões, de números de novos utilizadores e visitantes que retornam, 

os resultados obtidos encontram-se registados no gráfico abaixo: 
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Gráfico 3 - Resultados da visualização do site. 

 

Artigos Diário de Notícias 

Resultante da parceria desenvolvida entre a Vice-Presidência do Governo Regional e o Diário de 

Notícias foram publicados no ano de referência 15 artigos, de acordo com a tabela abaixo: 

Tema Data de 

publicação 

O que precisa para renovar a sua carta de condução? 02/04/2018 

Passe sub 23 30/04/2018 

Transporte de crianças em automóvel 21/05/2018 

O álcool e a condução 09/07/2018 

Um compromisso como futuro - Ligue-se à Mobilidade elétrica 23/07/2018 

Direitos dos passageiros em transporte aéreo 06/08/2018 

Segurança rodoviária - Regresso às aulas 03/09/2018 

Inquérito à mobilidade 19/09/2018 

O telemóvel e condução  15/10/2018 

Controlo metrológico  29/10/2018 

As novas regras de circulação rodoviária de velocípedes 12/11/2018 

Subsídio mobilidade Porto Santo 19/11/2018 

Suplemento QESM 03/12/2018 

Utilização do gás nas habitações 24/12/2018 

Suplemento Madeira Move - Mobilidade elétrica - Tudo muda, eu já mudei 27/12/2018 

Tabela 8 – Temas desenvolvidos no DN. 
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Qualidade 

- Atualização do Portal da Qualidade 

- Publicação de artigo na revista Qualidade, 2018, número 4, com o tema “QESM – Sistema de 

Reconhecimento da Qualidade e Excelência de Serviço na Região Autónoma da Madeira”. 

 

- Apoio à Delegação Regional da madeira da 

Associação Portuguesa para a Qualidade. na 

realização das VI Jornadas da Qualidade que 

decorreu no dia 1 de outubro, no auditório do 

Colégio Jesuítas da Universidade da Madeira, 

subordinado ao tema “TNM – Todos no Novo 

Mundo”.   

 
 

Metrologia 

Conferência na EBSGZ– Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco – 30 de janeiro 

O Laboratório de Metrologia da Madeira no dia 30 de janeiro, a convite da EBSGZ – Escola Básica 

e Secundária Gonçalves Zarco, deu uma conferência na sala de sessões desta Escola, subordinada 

ao tema “A Importância da Metrologia no nosso Quotidiano”. O convite surgiu no âmbito da 

disciplina de Linguagem e Comunicação dos cursos EFA - Educação e Formação para Adultos, com 

o objetivo de sensibilizar e elucidar os participantes para a importância da Metrologia no nosso dia-

a-dia, bem como, dar a conhecer as áreas de intervenção do Laboratório de Metrologia da Madeira. 

Nesta conferência, que esteve aberta a todos os formandos e formadores da Escola Gonçalves Zarco, 

participaram cerca de 100 pessoas. 

Reuniões com proprietários de ESP 
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Ainda no âmbito das suas competências, foram realizadas diversas reuniões, com o objetivo de 

sensibilizar e elucidar os proprietários de ESP para a importância e obrigatoriedade da legalização 

destes equipamentos, no âmbito do Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho, tendo em conta os 

perigos e riscos associados à utilização deste tipo de reservatórios. 

 

Indústria 

- Foram efetuadas diversas reuniões com os industriais, para proceder a informações e 

sensibilizações sobre o licenciamento industrial. 

 

Energia  

Visita de estudo à Central Hidroelétrica Reversível dos Socorridos e ao Museu Casa da Luz 

No âmbito das atividades desenvolvidas pelo Clube Europeu da Escola Dr. Horácio Bento de 

Gouveia, foi organizada nos dias 13 e 14 de novembro uma visita de estudo à Central Hidroelétrica 

Reversível dos Socorridos e ao Museu Casa da Luz. Na referida visita de estudo participaram 

aproximadamente 50 alunos e professores oriundos de vários países Europeus, nomeadamente 

Espanha, Croácia, Letónia, Itália e Lituânia. 

Publicação Diário de Notícias 

Ocorreu a publicou de uma notícia no Diário de Notícias da Madeira, informando que a DRET em 

parceria com o ITG – Instituto Tecnológico do Gás e o Instituto para Qualificação, IP-RAM, irá 

organizar em 2019 novas ações de formação e de atualização de conhecimentos para os profissionais 

da área do gás que pretendem obter ou renovar as suas licenças, nomeadamente: 

• Técnico de gás 

• Instalador de instalações de gás e de redes e ramais de distribuição de gás 

• Instalador de aparelhos de gás 

Salienta-se o facto de que pela primeira vez será realizado novos cursos na Região Autónoma da 

Madeira, a fim dos técnicos não terem de se deslocar ao Continente para poderem frequentar as 

referidas ações de formação.  

Através da promoção destas ações de formação na Região Autónoma da Madeira, pretende-se 

alcançar uma melhoria significativa das instalações de gás na ilha da Madeira, bem como nos 

padrões de manutenção das já existentes. 

Instalações elétricas de serviço particular 

Decorrente da atividade de fiscalização realizada às instalações executadas pelos técnicos 

responsáveis das instalações elétricas de serviço particular (TRIESP), e também da política de 

proximidade com os intervenientes, durante o ano de 2018, a DRET programou três ações de 

sensibilização destinadas aos TRIESP que por questões de indisponibilidades apenas ocorreram 

nos dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2019. As mesmas decorreram no auditório do LMM, focando 

fundamentalmente as alterações legislativas, as instalações elétricas em estaleiros de obras e 

instalações elétricas temporárias em arraias populares. Nas ações participaram 63 técnicos. 

 

Mobilidade 

Continuidade da campanha para a promoção da mobilidade elétrica (Madeira Move) 

 

Sensibilizações internas 
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Promoveu-se as seguintes sensibilizações internas: 

• Segurança informática 

• Viver com Animação - Estratégias para um Trabalho mais Feliz 

• Prevenção Cancro da Mama 

• Prevenção Cancro da Próstata  

 

 

6.2.4 Auscultação de satisfação das partes interessadas 

6.2.4.1 Clientes 

A aplicação de inquéritos foi efetuada, aos clientes da DRET, dentro do âmbito de implementação 

do SGQ. 

A concretização desta ação foi efetuada através do envio de link dos inquéritos por email para os 

clientes e suportado pela aplicação do Google Doc’s.  

Serviço Enviados Recebidos % 

Comércio 55 4 7,27% 

REA POSEI 48 2 4,17% 

Licenciamento comercial 4 2 50,00% 

Atividade prestamistas e leiloeira 1 0 0,00% 

GATT 2 0 0,00% 

Indústria 19 17 89,47% 

Licenciamento industrial 14 12 85,71% 

Pedreiras 1 1 100,00% 

Parques Empresariais 4 4 100,00% 

Energia 56 13 23,21% 

licenciamento instalações eletricas 

(serviço particular) 
8 3 37,50% 

Qualificação de técnicos e/ou entidades 48 10 20,83% 

LMM 237 42 17,72% 

Equipamentos sob pressão 18 12 66,67% 

Cisternas 9 5 55,56% 

Controlo metrológico 210 25 11,90% 

Total 367 76 20,71% 

Tabela 9 – Distribuição do número de respostas por serviço prestado. 

A tabela 9 apresenta a percentagem de respostas obtidas em cada serviço, verificando-se que a 

Indústria é o serviço que apresenta maior taxa de resposta, 89,47%, seguindo-se a Energia com 

23,21%, o LMM com 17,72% e o Comércio com 7,27%.  

 

Análise de resultados 

A audição do nível de satisfação do cliente é efetuada em cinco áreas temáticas, atendimento, uso 

de novas tecnologias, qualidade do serviço prestado, documentos (formulários e 

impressos) e avaliação final.  

A classificação utilizada é efetuada na seguinte escala: “Insatisfeito”, “Pouco Satisfeito”, 

“Satisfeito”, “Muito Satisfeito” e “Não sei”. 
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O resultado traduz-se no seguinte gráfico: 

 

Gráfico 3 - Resultados gerais por item avaliado. 

 

Na área temática atendimento registam-se os mais elevados níveis de satisfação, correspondendo 

a uma percentagem de satisfação de 100% (resposta de clientes satisfeitos e muito satisfeitos), 

destacando-se assim a plena satisfação com “facilidade de comunicação”, “simpatia e cortesia” 

e “rigor e clareza da informação”. 

Por outro lado na área temática do uso de novas tecnologias registam-se os valores menos 

elevados, embora igualmente satisfatórios, com 90,1% de satisfação. É o item “página web da 

DRET” que se encontra menos cotado com 86,8% de satisfação. 

 

Satisfação global com a DRET 

Os clientes inquiridos demonstraram estar satisfeitos com DRET (98,7% satisfeitos e muito 

satisfeitos). Verifica-se inclusivamente que a taxa de clientes “muito satisfeitos” com DRET é 

elevada, correspondendo a 68,4% de clientes. 

Tendo em conta a Visão da DRET “Ser um Organismo de referência, que aplica boas práticas, 

atuando na Sociedade de forma dinâmica e pró-ativa, assegurando um excelente nível de qualidade 

na prestação dos seus serviços.”, bem como a meta, de 50%, estabelecida para o indicador de “% de 

clientes muito satisfeitos”, interessa analisar os resultados de clientes muito satisfeitos por 

serviço e por item. 
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Gráfico 4 - Comparação do grau de satisfação “muito satisfeito” das direções de serviço por item. 

 

Direção de Serviços do Comércio 

Verifica-se que a satisfação global com os serviços do comércio foi de 75% de clientes muito 

satisfeitos. 

No gráfico é apresentado a percentagem de clientes muito satisfeitos com os diversos serviços 

prestados pela DSC. 

 

Gráfico 5 – Percentagem de clientes muito satisfeitos na DSC. 

Como se pode verificar no serviço de licenciamento comercial o nível de clientes muito satisfeitos é 

100%, com exceção da “apresentação gráfica” e da “fácil compreensão e preenchimento”, referente 

aos Documentos de apoio.  
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Analisando os resultados obtidos para a prestação do serviço POSEI, verifica-se que relativamente 

à meta pretendida de 50% de clientes muito satisfeitos, apenas o item “facilidade de comunicação” 

está aquém com 25% de clientes muito satisfeitos. 

 

Direção de Serviços da Indústria 

A satisfação global com os serviços da indústria atingiu um valor de 82,4% de clientes muito 

satisfeitos. 

No gráfico é apresentado a percentagem de clientes muito satisfeitos com os diversos serviços 

prestados pela DSI. 

 

Gráfico 6 – Percentagem de clientes muito satisfeitos na DSI. 

Constata-se que o serviço relativo a “Parques Empresariais” o grau de clientes muito satisfeitos é 

100%, o mesmo se sucede com as “Pedreiras”, com exceção do item “Apresentação gráfica” e “Página 

web da DRET” em que nenhuma resposta revelou o grau muito satisfeito. 

Relativamente aos serviços prestados no Licenciamento Industrial, os itens menos bem 

classificados foi a “Página web da DRET” e a “Apresentação gráfica dos documentos” com 25% e 

33,3% de clientes muito satisfeitos, respetivamente. 

  

Direção de Serviços da Energia 

A DSE registou 61,5% de clientes muito satisfeitos de forma global com os serviços prestados. 

No gráfico é apresentado a percentagem de clientes muito satisfeitos com os diversos serviços 

prestados pela DSE.  

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Simpatia e cortesia

Facilidade de comunicação

Rigor e clareza da informação

Página web da DRET

Facilidade de comunicação por correio…

Tempo de resposta a pedidos

Informações sobre o processo

Nível de competênia e responsabillidade…

Fácil compreensão e preenchimento

Apresentação gráfica

Pedreiras Parques empresariais Lic. Industrial



Relatório de atividades 2018 Página 37 de 123 

 

 

Gráfico 7 – Percentagem de clientes muito satisfeitos na DSE. 

No serviço de licenciamento de instalações elétricas de serviço particular podemos verificar que nos 

itens referentes ao tema “Atendimento”, a percentagem de clientes muito satisfeitos ultrapassa a 

meta definida, com 66,7%. Já no que se refere ao “nível de competência e responsabilidade dos 

colaboradores” os clientes revelaram 100% muito satisfeitos. Nos restantes itens avaliados não se 

atingiu a meta esperada. 

Relativamente à qualificação de entidades e técnicos a meta foi atingida para os itens simpatia e 

cortesia, facilidade de comunicação, rigor e clareza da informação, tempo de respostas a pedidos,  

nível de competência e responsabilidade dos colaboradores e fácil compreensão e preenchimento 

com um valores a variar entre 50% a 70% de clientes muito satisfeitos. Os restantes aspetos estão 

um pouco aquém do pretendido, nomeadamente: 

- Página web da DRET (10% clientes MS) 

- Facilidade de comunicação por correio eletrónico (30% clientes MS) 

- Informações sobre o processo (40% clientes MS) 

- Apresentação gráfica (30% clientes MS) 

 

Laboratório de Metrologia da Madeira 

Os serviços prestados pelo LMM revelaram que 64,3% dos clientes encontram-se muito satisfeitos 

com os itens avaliados. 

O gráfico seguinte apresenta os resultados obtidos. 

 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Simpatia e cortesia

Facilidade de comunicação

Rigor e clareza da informação

Página web da DRET

Facilidade de comunicação por correio…

Tempo de resposta a pedidos

Informações sobre o processo

Nível de competênia e responsabillidade…

Fácil compreensão e preenchimento

Apresentação gráfica

IE Serviço particular Qualificação



Relatório de atividades 2018 Página 38 de 123 

 

 

Gráfico 8 – Percentagem de clientes muito satisfeitos no LMM. 

Os serviços prestados relativos aos Equipamentos Sob Pressão (ESP) revelaram os valores mais 

altos de satisfação (média de 91,7%), sendo que o único item que obteve um resultado inferior à 

meta desejada de 50% de clientes muito satisfeitos, foi a “Página web da DRET) com 41,7%. 

Relativamente ao controlo metrológico e cisternas, os itens que foram avaliados abaixo da meta 

foram os seguintes: 

- Página web (28% no controlo metrológico e 40% nas cisternas) 

- Tempo de resposta a pedidos (40% cisternas) 

- Fácil compreensão e preenchimento e apresentação gráfica (em ambos 94 itens 44% no controlo 

metrológico e 40% nas cisternas) 

 

Sugestões/Comentários clientes 

Identificação do 

inquérito 
Cliente Sugestões de melhoria 

20/02/2018 

Controlo Metrológico 

Justino's Madeira 

Wines, S.A. 

Seria de todo conveniente em termos de prestação deste tipo de serviços 

reduzir o número de fornecedores, o LMM deveria efetuar as verificações de 

todos os instrumentos de pesagem. 

Tabela 10 – Sugestões/Comentários clientes. 

A sugestão de melhoria foi devidamente analisada através do RO 1/2018. 

Foram ainda analisados os inquéritos devidamente identificados (nome da empresa), com respostas 

de clientes insatisfeitos ou pouco satisfeitos, não se identificando matérias de melhoria dignas de 

registo. 

Comparação dos resultados por anos 

Relativamente ao ano de 2017, podemos verificar que houve um ligeiro aumento no grau de 

satisfação do cliente em todos os itens avaliados. 
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Gráfico 9 – Comparação do grau de satisfação “muito satisfeito”, nos anos 2017 e 2018 

 

Relativamente às taxas de respostas aos inquéritos verificou-se que no ano de 2018 houve uma 

diminuição do número de respostas relativamente ao ano anterior (menos 16,79% de taxa de 

resposta), tal como se pode verificar no gráfico seguinte:  

 

Gráfico 10 – Percentagem de respostas aos inquéritos de satisfação de clientes nos últimos três anos. 

Esta diminuição está diretamente relacionada com a auscultação dos clientes do LMM, que no ano 

anterior não foi efetuada e que no ano em análise revelou uma baixa % de resposta (dos 237 

inquéritos enviados apenas 42 responderam).   

 

6.2.4.2 Fornecedores e Parceiros 

A auscultação dos fornecedores e parceiros foi efetuada a 28 de setembro de 2018, através do envio 

de link dos inquéritos por email a 60 entidades e suportado pela aplicação do Google Doc’s. 

A taxa de resposta foi de 16,7% (10 respostas).  
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O fornecedor e/ou parceiro procede à avaliação do seu nível de satisfação em quatro áreas temáticas, 

atendimento, uso de novas tecnologias, qualidade do serviço prestado e satisfação global 

com a DRET.  

Existe ainda um campo livre para manifestação de necessidades e expetativas. 

A classificação utilizada é efetuada na seguinte escala: “Insatisfeito”, “Satisfeito”, “Muito Satisfeito” 

e “Não sei”. 

O gráfico seguinte apresenta os resultados obtidos: 

 

Gráfico 11 – Resultados do inquérito de satisfação fornecedores e parceiros 

Tal como se pode verificar no gráfico acima, os resultados obtidos revelaram que não existiu 

nenhum item avaliado como insatisfeito, sendo que na área de atendimento registaram-se os mais 

elevados índices de satisfação com 36,7% de fornecedores/parceiros satisfeitos e 60% 

fornecedores/parceiros muito satisfeitos. Por outro lado, no uso de novas tecnologias, 

nomeadamente na página web da DRET não se registou nenhuma resposta com avaliação muito 

satisfeito, sendo que 60% mencionou “não sei” e os restantes 40% avaliaram como “satisfeito”. 

Relativamente à última questão efetuada “Recomendaria a parceria a outra entidade”, das noves 

respostas rececionadas, sete disseram que recomendariam e duas colocaram “não aplicável”. 

Quando auscultados sobre as necessidades e expetativas, foram reportados os seguintes 

comentários: 

Necessidades  

– Nada a reportar (Câmara Municipal de Câmara de Lobos) 

Expetativas  

- Continuar com a qualidade existente (Câmara Municipal de Câmara de Lobos) 

- Que possam continuar sempre a desempenhar a sua missão com o mesmo empenho, dedicação e 

entusiasmo que têm demonstrado. (não identificado)  
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Não é possível comparar os resultados com outros anos, uma vez que este foi o primeiro ano que se 

procedeu a esta análise, estando prevista nova auscultação em 2022. 

 

6.2.4.3 Colaboradores 

A auscultação dos colaboradores foi efetuada utilizando a aplicação do Google doc’s, entre os dias 7 

a 10 de fevereiro de 2017.  

Os resultados foram publicados no relatório de atividades de 2017. 

Prevê-se que a próxima auscultação de satisfação ocorra em março de 2019. 

 

6.2.5 Avaliação parceiros críticos  

A DRET considera dois parceiros, nomeadamente a Direção Regional do Património e Informática 

(DRPI), para a área de informática e a PATRIRAM para a área da conservação do edifício Sede da 

DRET.  

Após a análise pelos diversos serviços e tendo em conta a escala abaixo: 

Índice de desempenho Grau de satisfação Ação 

IQ>2 Resultado positivo Manter parceria 

1≥IQ≥2 Resultado neutro Manter parceira, mas solicitar plano de melhoria 

X<1 Resultado negativo Rever parceria e/ou propor ações de melhoria 

Tabela 11 – Escala do índice de desempenho 

Verifica-se que relativamente à DRPI o índice de desempenho foi de 2,6 pontos, resultado positivo. 

Em relação à PATRIRAM o índice de desempenho foi de 2 pontos, pelo que o resultado é neutro, 

devendo-se solicitar um plano de melhoria para o ano seguinte. 

 

6.2.6 Avaliação fornecedores 

Foram avaliados 12 fornecedores, cujo Índice de Qualidade (IQ) foi de 2,98 valores, baseado na 

seguinte escala: 

Resultado  Intervalo  

Fornecedor desqualificado  [0; 0,4] 

Solicitar plano de melhoria  [0,5; 2] 

Bom desempenho  ]2; 3] 

Tabela 12 – Intervalos de avaliação. 

Os fornecedores avaliados, foram os seguintes: 

• ACIF -CCIM - Associação Comercial e Industrial do Funchal (formação) 

• Afonso Camacho (manutenção plataforma elevatória) 

• APCER  (auditoria) 

• CATIM (calibração) 

• Equiassiste (manutenção banco de rolos) 

• ETE – Logística (transporte de massas) 

• Extinfogo (formação e manutenção extintores) 

• IPQ – Instituto Português da Qualidade (calibração) 
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• Mínimos Quadrados (consultadoria) 

• Provise (vigilância) 

• Servimetro (calibração) 

• Servinasa (limpeza) 

Analisando os valores de anos anteriores não se verifica alteração na satisfação dos fornecedores 

que foram este ano sujeitos a avaliação, com a exceção da Mínimos Quadrados que obteve 2,75 

valores. 

 

Gráfico 12 – Resultados da avaliação de fornecedores nos últimos três anos. 

 

6.2.7 Relatórios de ocorrência 

Procedeu-se ao registo dos 13 relatórios de ocorrências (RO), assim classificados: 

• Não conformidades (NC) – 4 

• Oportunidades de melhoria (OM) – 8 

• Área sensível – 1 

 

Nos gráficos abaixo é possível verificar o serviço que identificou o RO, a origem dos mesmos, bem 

como as decisões tomadas. 

 

Gráfico 13 - Origem dos RO’s por serviço. 
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Gráfico 13 – Ações desencadeadas consoante o tipo de ocorrência.  

Como é possível verificar, nove ocorrências provêm da auditoria externa, três de processos internos 

e uma de sugestão. Da resolução das mesmas procedeu-se a três ações corretivas, cinco ações de 

correção, seis ações de melhoria e três arquivamentos.  

Refira-se que das 13 ações, seis ações encontram-se por concluir e sete estão concluídas.  

Um relatório de ocorrência encontra-se em fase de análise.    

 

6.2.8 Reclamações 

No ano de 2018, foram registadas e tratadas pela Divisão da Qualidade 81 reclamações, 45 

denúncias, 21 folhas de reclamação provenientes de diversos operadores e prestadores de serviços 

nos setores que a DRET tem competência e 15 reclamações proferidas no livro de reclamações da 

DRET.  

Destas 61, referem-se a serviços prestados por prestadores de serviços e as restantes 20 estão 

diretamente relacionados com os serviços prestados pela DRET. 

Os dados apresentados como relativos a 2018 foram contabilizados tendo como referência a data de 

entrada da reclamação na DRET, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2018, o que nem sempre é 

coincidente com a data em que é efetuada a reclamação. 

No gráfico seguinte apresenta-se a distribuição das reclamações por setor de atividade.  
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Gráfico 15 – Número de reclamações por setor de atividade. 

Relativamente ao motivo principal, destaca-se problemas relativos à qualidade do atendimento, 

bem como problemas com a emissão de títulos/licenças. No gráfico seguinte podemos verificar o 

motivo principal das reclamações. 

 
Gráfico 15 – Distribuição das reclamações por motivo principal 
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Analisadas as reclamações diretamente relacionadas com a DRET, , verificamos que uma parte 

significativa das reclamações é relativa à emissão de títulos/licenças. Todas as situações foram 

devidamente analisadas e procedeu-se às devidas ações de correção e /ou ações corretivas. 

 

Gráfico 17 – Distribuição das reclamações da DRET por motivo principal 

No que se refere aos serviços prestados pela DRET e que fazem parte do âmbito da certificação, 

apenas contabilizou-se uma reclamação, processo n.º 66/2018/RECL, relativa à disponibilização de 

um dado pessoal no portal da qualidade (telemóvel associado a uma empresa). Entretanto o portal 

sofreu uma alteração e deixou-se de disponibilizar esses dados sem a devida autorização. 

 

6.2.9 Auditorias da qualidade 

Auditorias Internas  

No programa de auditorias estavam previstas a execução de 15 auditorias internas, sendo que 

foram realizadas 12 auditorias (80%).  

O programa anual previa auditoria ao PT DSC 09 – Licenciamento de importação de produtos 

agrícolas e têxteis, contudo a mesma não foi realizada, uma vez que não se registaram processos. 

Estava igualmente prevista a auditoria ao Orçamento/Receita, contudo o procedimento ainda está 

em fase de desenvolvimento, não tendo sido possível a concretização da auditoria. 

Auditoria 

n.º 
Âmbito 

Data da 

auditoria 

Relatório 

n.º 

1 PT DSC 01 – Licenciamento comercial 23/02/2018 1 

2 PT LMM 03 – Licenciamento de cisternas 15/03/2018 2 

3 
PT GQ 01 – Planeamento, controlo, revisão e 

melhoria do SGQ  
17/04/2018 3 
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Auditoria 

n.º 
Âmbito 

Data da 

auditoria 

Relatório 

n.º 

4 PT DSI 02 – Regime de declaração prévia 22/10/2018 5 

5 PT DRET 01 – Fiscalização (DSE) 26/10//2018 7 

6 PT DRET 03 – Contraordenações gerais 14/11/2018 11 

7 PT LMM 01 – Controlo metrológico  15/11/2018 12 

8 Sistema de Gestão (geral) 17/05/2018 4 

9 
PT DSE 01 – Licenciamento de instalações elétricas 

do tipo A e B 
25/10/2018 6 

10 
PT DSE 06 – Licenciamento de instalações por cabo 

para transporte de pessoas 
25/10/2018 6 

12 PT DSAE 01 – Gestão de recursos humanos 13/11/2018 8 

13 PT DSAE 04 – Aquisições de bens e serviços 13/11/2018 9 

15 PT DSI 06 - Pedreiras 14/11/2018 10 

Tabela 13 – Lista de auditorias realizadas. 

Todos os relatórios de auditoria foram entregues dentro da data prevista. 

No que se refere à avaliação das equipas auditoras, verifica-se que os auditados estão satisfeitos 

com os auditores, tendo classificado o seu trabalho como bom (1 avaliação) e as restantes como 

muito bom. 

Através do gráfico seguinte é possível verificar o número e tipo de ocorrências detetado para cada 

um dos procedimentos auditados, no total de 23 OM e 19 NC. 

 

Gráfico 18 – Tipo de ocorrência detetado por cada procedimento auditado. 

Abaixo é apresentado o gráfico que ilustra as ações resultantes das auditorias, sendo que no total 

foram identificadas 24 ações, nomeadamente 20 ações de correção, duas ações corretivas e duas 

ações de melhoria. 
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Gráfico 19 – Tipo de ação resultante por procedimento auditado. 

Na tabela seguinte é possível comparar o resumo dos resultados obtidos em 2016 e 2018 

Coluna1  2016 2017 2018 

% execução  68,75% 84,60% 80,00% 

n.º de auditorias realizadas  11 11 12 

n.º OM registadas  17 18 23 

n.º NC registadas  20 15 19 

n.º Ação de correção  22 18 20 

n.º Ação corretiva  8 7 2 

n.º Ação de melhoria  4 2 2 

Tabela 14 – Resumo de resultados. 

Auditoria Externa ao SG 

A auditoria externa de acompanhamento do SG foi realizada pelo Eng. Hélder Estradas, nos dias 

6, 7 e 8 de junho de 2018, o respetivo relatório foi analisado pelo Conselho da Qualidade a 24 de 

julho. 

Foram registadas sete oportunidades de melhoria, uma não conformidade e uma área sensível, as 

quais deram origem a seis ações de melhoria, quatro ações de correção e três ações corretivas. 

 

6.2.10 Estado das ações 

No ano 2018 foram identificadas 49 novas ações, sendo que duas foram anuladas e 20 estão por 

concluir. 

Na tabela seguinte é possível verificar o tipo de ações desencadeadas (correção, corretiva, 

melhoria ou de continuidade), a origem das ações (relatórios de auditoria (RA), atas de reunião, 

relatórios de ocorrências (RO) e Auditoria Externa (AE), Plano de transição 9001, rotina, matriz 

R&O) e o estado das ações (anulada, por concluir e concluído). 
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Contagem de Tipo de Ação  Estado    

Tipo de Ação Origem Anulado Concluído 
Por 
concluir 

Total 
Geral 

continuidade 
Plano transição 
9001  4  4 

continuidade Total   4  4 

Correção ATA 1 6 4 11 

 Manutenção SG  1  1 

 RA  5 3 8 

 RO  5 2 7 

 Rotina  2  2 

Correção Total  1 19 9 29 

Corretiva ATA 1 1 6 8 

Corretiva Total  1 1 6 8 

Melhoria ATA  2 3 5 

 Matriz R&O DRET   1 1 

 RO  1 1 2 

Melhoria Total   3 5 8 

Total Geral  2 27 20 49 

 

Tabela 15 – Origem, tipo e estado das ações. 

Decorrente dos anos anteriores estava igualmente prevista a execução de mais nove ações durante 

o ano 2018, sendo que seis foram, entretanto, anuladas e três continuam por concluir. 

Em termos de análise de eficácia da ação, durante o ano 2018, foram avaliadas duas ações 

corretivas, uma foi considerada eficaz (Rever a metodologia de tratamento de reclamações) e outra 

não eficaz (Serviço de vigilância para o edifício sede). Relativamente a esta última estava prevista 

no orçamento um montante para a contratatação de uma empresa para prestação deste serviço, 

contudo a verba não foi disponibilizada. Para minimizar os constrangimentos desta situação, 

atualmente existe um colaborador que se encontra na entrada do edifício a direcionar os clientes. 

Na tabela seguinte estão identificadas as ações que transitam para 2019. 

N.º ORIGEM TIPO DE 

AÇÃO 
AÇÃO RESPONSÁVEL  

59/2016 Ata 

5/2016 

Melhoria Potencializar o uso da matriz de competências, 

no que se refere à aplicação do SIADAP 

DRET 

15/2017 RA 

3/2017 

Melhoria Adaptação da BD do comércio DSC 

26/2017 RA 

6/2017 

Corretiva Prever no programa de fiscalização ações de 

fiscalização a instalações elétricas do tipo B 

DSE 

27/2017 Ata 

3/2017 

Corretiva Recrutar um colaborador (TS) para a DSE DSE 

29/2017 Ata 

3/2017 

Corretiva Garantir a formação específica sobre teleféricos 

para o técnico superior Eng. Fernando Silva. 

DSE 

12/2018 ATA 

1/2018 

Correção Ação de sensibilização Outlook DQ 

17/2018 RA 

2/2018 

Correção Rever o PT LMM 03 LMM 
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N.º ORIGEM TIPO DE 

AÇÃO 
AÇÃO RESPONSÁVEL  

21/2018 Ata 

2/2018 

Corretiva Maximização do uso do Kélio DSAE 

26/2018 Ata 

2/2018 

Correção Obras de reparação do LMM DSI 

27/2018 Ata 

2/2018 

Corretiva Reparação dos portões do LMM DSI 

28/2018 Ata 

2/2018 

Corretiva Rever a forma de atendimento telefónico na sede DSAE 

32/2018 Ata 

2/2018 

Corretiva Recrutamento DSI DSI 

39/2018 RO 

5/2018 

Correção Rever IT GQ 01 04 DQ 

41/2018 RO 

8/2018 

Melhoria Criar um guia descritivo das rotinas para 

abertura e encerramento do edifício sede da 

DRET 

DQ 

43/2018 Ata 

3/2018 

Melhoria Análise das situações descritas nos relatórios 

RO 2/2018 e RO12/2018 

DSAE 

46/2018 Ata 

3/2018 

Melhoria Estabelecer contactos por forma a realizar 

formação interna em ética no serviço público 

DQ 

47/2018 Ata 

3/2018 

Melhoria Contabilizar a taxa de execução orçamental por 

projeto PIDAR 

DSAE 

48/2018 RA 

6/2018 

Correção Rever o PT DSE 01, por forma a incluir a Lei n.º 

61/2018, de 18 de julho, e as Declarações de 

Retificação n.º 29/2017, de 3 de outubro, e 

33/2017, de 9 de outubro 

DQ 

 

 Tabela 16 – Ações que transitam para 2018. 

 

6.2.11 Formação  

Durante o ano 2018 foram realizadas 28 ações de formação as quais se lista de seguida: 

N.º Formação N.º 

colaboradores 

Formação 

planeada 

1 Workshop "A Disciplina da Mudança" 3 Não 

2 Implementação do Sistema HACCP 2 Sim 

3 Formação inicial para dinamizadores da qualidade de serviço - Nível 

1 

3 Não 

4 Formação para avaliadores no âmbito do sistema de reconhecimento 

da qualidade e excelência de serviço 

3 Não 
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5 FORGEP 1 Sim 

6 Formação on the job na área de vacuómetros e manovacuómetros 1 Não 

7 Sistema de Licenciamento Externo 1 Não 

8 Regulamento Geral de Proteção de Dados 3 Não 

9 Plataforma Contraordenações Rodoviárias 21 Parcialmente 

10 Segurança informática 57 Não 

11 Idok 36 Não 

12 Lei de Compromissos e Pagamentos em Atraso e sua Regulamentação 1 Não 

13 Controlo da Boa Gestão Financeira 1 Não 

14 Contabilidade analítica 1 Não 

15 O Regime Geral da Proteção de Dados - O RGPD na Administração 

Pública 

2 Não 

16 Entrevista de Avaliação de Competências 2 Não 

17 Sistema de Controlo interno na Administração Pública 1 Não 

18 Relações Interpessoais 2 Não 

19 Lei geral do trabalho em funções públicas: Regime de férias, faltas e 

licenças 

1 Não 

20 Regime de parentalidade: Proteção na maternidade, paternidade e 

adoção 

1 Não 

21 Código do Procedimento Administrativo 2 Não 

22 Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na RAM 1 Não 

23 Desenvolver a Inteligência Emocional  1 Não 

24 QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização (SIADAP) 1 Não 

25 Sistema de Normalização Contabilística - AP 1 Não 

26 Lei geral do trabalho em funções públicas 1 Não 

27 Atendimento ao público 46 Parcialmente 

28 Equipas 1ª intervenção 16 Parcialmente  

Tabela 17 – Ações de formação realizadas em 2018. 

 

No que se refere ao plano de formação, ficaram por realizar no ano 2018 a seguintes ações de 

formação: 

- Aplicação gestão da documentação (1 colaborador) 

- Atendimento ao público (1 colaborador que não participou na formação de 2018) 

- Coaching (3 colaboradores) 

- Código de Procedimento Administrativo (6 colaboradores) 

- Comunicação assertiva (1 colaborador) 

- Desenvolver resiliência em contextos desafiantes (1 colaborador) 

- Estilos de competências de liderança (1 colaborador) 

- Excel básico e excel avançado (4 colaboradores) 

- Gestão eficaz do relacionamento interpessoal (1 colaborador) 
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- IGEST (3 colaborador) 

- Inteligência emocional (4 colaboradores) 

- Lei geral do trabalho em funções públicas (1 colaborador) 

- Liderança e gestão de equipas (1 colaborador) 

- Organização e técnicas de arquivo (1 colaborador) 

- Outlook (2 colaboradores) 

- Plataforma contraordenações rodoviárias (2 colaboradores que não participaram na formação de 

2018) 

- PLC – Plataforma de Licenciamento e Certificação (6 colaboradores) 

- Segurança, higiene e saúde no trabalho a implementar nos estabelecimentos industriais (1 

colaborador) 

- SICC Sistema de Informação de Cartas de Condução (15 colaboradores) 

- Sistema integrado de avaliação de desempenho (1 colaborador) 

- Word (6 colaboradores) 

- Word avançado (4 colaboradores) 

Analisando ainda o plano de formação pode-se concluir que existiam 61 ações de formação previstas 

(contagem por colaborador), foram efetuadas 32, o que perfaz uma taxa de execução de 52,5%, 

atingindo-se desta forma a meta desejada. 

Refira-se ainda que no ano 2018, 91 colaboradores foram abrangidos pela formação/ação de 

sensibilização. 

 

6.2.12 Infraestruturas/Ambiente de trabalho  

A 19 de outubro procedeu-se à revisão do PT GQ 03 – Gestão de infraestruturas e ambiente de 

trabalho, com algumas alterações, nomeadamente: 

 - A lista de infraestruturas, Imp GQ 03 01, passou a designar-se como lista e programa de inspeções 

e manutenção de equipamentos e infraestruturas, permitindo identificar as infraestruturas e 

equipamentos da DRET, calendarizar as manutenções preventivas, bem como identificar os 

respetivos responsáveis. 

- Ocorreu a revisão dos planos de inspeção e manutenção, contemplando neste as infraestruturas 

que estão sujeitas a manutenção preventiva, respetivas ações e periodicidade. 

- Foi criado um impresso (Imp GQ 03 05) para registar eventuais eventos/anomalias. Não houve, 

entretanto, situações dignas de registo. 

Na tabela abaixo regista-se a situação sobre a execução dos diversos Planos de Manutenção 

Preventiva (PMP) existentes na Direção Regional. 

PMP Descrição Obs. 

1 Sistema de iluminação de emergência PMP cumprido 

2 Sistema automático de deteção de incêndios PMP cumprido 

3 Extintores PMP cumprido 

Foram detetadas quatro situações de mal 

posicionamento do extintor, duas com baixo risco e 

duas com risco moderado.  
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PMP Descrição Obs. 

Foi proposta ação de melhoria a 6/11/2018  

4 Bocas de incêndio armadas PMP cumprido 

Foram detetadas duas situações com baixo risco, 

sem previsão de ação. 

5 Hidrantes exteriores PMP parcialmente cumprido (falta ação anual da 

empresa) 

6 Instalações elétricas PMP parcialmente cumprido (falta ação anual da 

empresa) 

7 Sinalização de segurança PMP cumprido 

8 Portas de segurança, molas de recuperação e 

barras antipânico 

PMP cumprido 

Foram detetadas quatro situações com baixo risco  

Foi proposta uma ação de melhoria a 6/11/2018 

9 Caminhos de evacuação e acesso aos meios PMP cumprido 

Foi detetada uma situação com risco moderado e 

proposta ação de melhoria a 6/11/2018 

10 Locais de risco PMP cumprido 

Foi detetada uma situação com risco moderado e 

proposta ação de melhoria a 6/11/2018, situação 

entretanto corrigida 

11 Limpeza do edifício PMP cumprido 

12 Viatura – Camião Mercedes Benz PMP cumprido 

13 Viatura Citroen 05-98-SB PMP cumprido 

Tabela 18 – Lista de infraestruturas com plano de manutenção preventiva associado. 

 

Para além das manutenções preventivas que se encontram associadas a um PMP existem ainda 

outras manutenções que são asseguradas por entidades externas, das quais se faz o seguinte ponto 

de situação: 

- Segurança do edifício do LMM, encontra-se a ser assegurada pela Provise, sem ocorrências dignas 

de registo. 

- Limpeza do edifício LMM, assegurada pela empresa Servinasa, sem ocorrências dignas de registo. 

- Neste momento é necessário reparar as avarias existentes no sistema de AVAC instalado no LMM, 

mas por falta de disponibilidade financeira e aos cortes consecutivos dados nesta rubrica, o mesmo 

não foi possível realizar. 

 Alerta-se novamente para o elevado estado de degradação do edifício do LMM, tendo-se procedido 

a diversas diligências no sentido de corrigir esta situação, contudo até à data não se procedeu a 

obras de melhoria. 

Refira-se que as algumas das manutenções anuais dos edifícios foram asseguradas através de uma 

prestação de serviço única (nomeadamente com a Extinfogo), uma vez que a PATRIRAM, entidade 

responsável pela manutenção do sistema de deteção de incêndios, extintores e ar condicionado não 

conseguiu garantir esta execução. No que se refere ao contrato de manutenção da PATRIRAM com 

a Schindler (empresa de manutenção do elevador da Sede) este não foi renovado no ano 2018, pelo 
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que a manutenção não foi efetuada nesse ano, tendo o elevador estado inoperacional nos últimos 

meses do ano.. 

Relativamente à manutenção dos equipamentos informáticos da responsabilidade da DRPI, a 

mesma tem sido asseguradas de forma eficiente por dois técnicos desta entidade que se encontram 

a prestar serviço nas nossas instalações. 

 

6.3 Laboratório de Metrologia da Madeira 
Os Serviços do Laboratório de Metrologia da Madeira desenvolveram a sua atividade nas seguintes 

áreas de intervenção: 

6.3.1 Licenciamento de Cisternas 

Foram emitidas treze renovações de utilização de cisternas para o transporte rodoviário de matérias 

perigosas. 

 
Gráfico 20 – Evolução do número de renovações de utilização de cisternas emitidos nos últimos três anos. 

 

6.3.2 Qualificação de Entidades 

No âmbito da atividade de qualificação de entidades a DRET, através do serviço do LMM, tem uma 

intervenção reduzida, limitando-se a fazer a ponte entre a entidade e o Instituto Português da 

Qualidade - IPQ. Desde 2015, que as auditorias são feitas em conjunto com o IPQ, ou seja, o IPQ é 

quem lidera os processos e é quem tem o poder de decisão, o LMM tem apenas um papel de 

observador em todo este processo. 

A 11 de outubro a DRET acompanhou o IPQ na auditoria de Renovação da Qualificação à empresa 

Aferições – Prestação de Serviços, Lda., Serviço Concelhio de Metrologia, à qual é reconhecida a 

qualificação para execução de verificações metrológicas nos domínios de instrumentos de pesagem 

de classe III e IV até 2000kg e contadores de tempo de bilhar e ténis de mesa, em todos os concelhos 

da Região. 
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6.3.3 Controlo Metrológico 

O quadro abaixo reflete a atividade ao nível das verificações metrológicas, distribuídas pelos vários 

instrumentos de medição.  

 

Gráfico 21 – Evolução do número de verificações metrológicos nos últimos três anos. 
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Instrumentos de Medição 

N.º de Verificações 

Metrológicas 
Totais 

Parciais 
% 

LMM Aferições 

Balanças 184 1524 1708 35% 

Contadores de tempo de bilhar  2 2 0% 

Sistemas de Medição de Distribuição de Combustíveis 779  779 16% 

Manómetros Industriais 445  445 9% 

Manómetros para Pneumáticos 79  79 2% 

Básculas 51  51 1% 

Massas 181  181 4% 

Taxímetros 845  845 18% 

Analisadores de Gases de Escape 17  17 0% 

Parquímetros 241  241 5% 

Sistemas de Gestão de Parques de Estacionamento 418  418 9% 

Opacímetros 16  16 0% 

Produtos Pré-embalados 32  32 1% 

Instrumentos de Pesagem de Funcionamento Automático 11  11 0% 

TOTAL 3299 1526 4825 100% 

Tabela 19 – Distribuição do número de verificações metrológicas realizadas por tipo de instrumento de 

medição e por entidade que atua na área. 
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6.3.4 Equipamentos Sob Pressão 

A tabela 20 reflete a atividade de registo e licenciamento de equipamentos sob pressão. 

Atividade Número 

Registo 25 

Autorização Prévia de Instalação 11 

Certificado de Autorização de Funcionamento 102 

Tabela 20 – Número de processos de acordo com a atividade desenvolvida. 

 

 

Gráfico 22 – Evolução da atividade dos Equipamentos Sob Pressão. 

 

Os 25 equipamentos registados em 2018 dizem respeito a diferentes tipos de equipamentos sob 

pressão conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Tabela 21 –Número de registos de acordo com o tipo de ESP. 

 

Dos 102 certificados de autorização de funcionamento emitidos ao longo deste ano, 52 foram de 

renovação e encontram-se distribuídos, relativamente ao tipo de equipamento, conforme a tabela 

seguinte:  
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Reservatórios de ar comprimido (RAC)  9 

Reservatórios de gases de petróleo liquefeito (GPL) 12 

Geradores de Vapor (GV) 4 

TOTAL 25 
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 Tabela 22 - 

Número de licenciamentos de acordo com o tipo de Equipamento Sob Pressão. 

No decurso de 2018, por motivos de segurança foram realizadas 10 vistorias e 9 fiscalizações a 

instalações de equipamentos sob pressão, no âmbito do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 

de julho. 

 

6.4 Direção de Serviços do Comércio 
Esta Direção de Serviços pautou a sua atuação, em termos de atividade desenvolvida, nas seguintes 

áreas de intervenção: 

6.4.1 Regime de preços 

 

Preços máximos 

Os preços de venda ao público da gasolina sem chumbo IO95, do gasóleo rodoviário e do gasóleo 

colorido e marcado encontram-se sujeitos ao regime de preços máximos de venda ao público 

(conforme determinado pela Portaria nº 99-A/2008, de 31 de julho, alterada e republicada pela 

Portaria nº 152/2015, de 28 de agosto), e são atualizados semanalmente por despacho do Vice-

presidente do Governo Regional. 

 No decurso do ano em análise foram elaborados 50 despachos. 

As oscilações dos preços das gasolinas IO 95 e 98, dos gasóleos rodoviário, colorido e marcado e de 

aquecimento ao longo do ano 2018, encontram-se representadas nos seguintes gráficos: 

 

Gráfico 23 – Oscilações preços gasolina 

Tipo de ESP Número 

Reservatórios de gases de petróleo liquefeito (GPL) 53 

Reservatórios de ar comprimido (RAC) 32 

Geradores de Vapor (GV)  3 

Outros (amoníaco e criogénicos) 14 

TOTAL 102 
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Gráfico 24 – Oscilações preços gasóleo 

 

Preços convencionados 

Iniciou-se o processo de negociação com as duas Associações representativas do sector dos táxis, a 

AITRAM e a ASAT, para a elaboração de nova Convenção, para a fixação dos novos preços dos 

serviços prestados pela indústria de exploração de transportes de aluguer em automóveis ligeiros 

de passageiros, com ou sem distintivo, para o ano 2019.  

Preços vigiados 

Procedeu-se ao acompanhamento dos preços praticados, por várias empresas, referentes aos 

seguintes produtos: 

• Combustíveis Líquidos e Gasosos: 

• Cimentos; 

• Pão; 

• Rações; 

• Farinha de Trigo; 

• Refrigerantes e Cervejas: 

 

No mês de outubro efetuou-se a recolha dos preços praticados nos estabelecimentos comerciais com 

maior impacto na Madeira. Realizaram-se recolhas em 12 estabelecimentos, distribuídos 

geograficamente por seis concelhos da Madeira, da seguinte forma: 

Concelhos Total 

Calheta 1 

Ribeira Brava 1 

Câmara de Lobos 2 

Funchal 5 

Santa Cruz 1 

Machico 2 

Total 12 
Tabela 23 – Recolha de preços por concelho 

 

Na escolha dos produtos optou-se por um cabaz o mais comum possível às cadeias alimentares, 

agrupados em dois grupos: 
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Grupos de produtos N.º  % 

Produtos de alimentação e bebidas 113 80,14% 

Carnes 28 19,56% 

Total 141 100% 
Tabela 24 – Recolha cabazes 

Os resultados encontram-se no relatório “Recolha de Preços por Grupos Económicos”. 

 

6.4.2 Regime específico abastecimento – POSEI 

 

Registo de operadores POSEI 

O registo dos operadores que pretendem introduzir na RAM produtos ao abrigo do REA – Regime 

Específico de Abastecimento / POSEI foi criado pela Portaria nº 137/2009, de 13 de outubro. 

Verificou-se a inscrição de seis operadores económicos, perfazendo um total de 49 operadores ativos 

no Registo de Operadores POSEI.  

 

 

Gráfico 25   - Evolução de operadores triénio 2016-2018 
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Contingentes aprovados  

 

 

Tabela 25 - Quantidades aprovadas para satisfazer as necessidades de abastecimento da RAM dos produtos 

do REA 

  

CE PT CE PT PT CE PT

Cereais - consumo humano:Trigo Mole, 

Trigo Duro, Cevada, Milho
17.900.000,00 _ 3.293.094,00 -372.000,00 20.821.094,00 _

Matérias-primas – transformação 

consumo animal: Trigo Mole, Trigo Duro, 

Cevada, Milho, Centeio, Bagaços de Soja, 

Luzerna Desidratada e Feno, Soja mesmo 

triturada, Bagaço e outros resíduos sólidos, 

Óleo de Soja, Aveia, Grumos Sêmolas e pellets 

de cereais e Palha, Preparações dos tipos 

utilizados na alimentação de animais – outras 

20.950.000,00 _ 1.063.282,00 20.000,00 22.033.282,00 _

Matérias primas - fatores de produção 

agrícola:  Milho, Centeio, Bagaços de Soja, 

Luzerna Desidratada, Feno, Soja, mesmo 

triturada, Bagaço e outros resíduos sólidos,  

Aveia, Grumos, sêmolas e pellets de cereais,  

Palha e Grãos de cereais trabalhados de outro 

modo…

3.500,00 _ 3.500,00

Sêmolas de Milho, Malte, Lúpulo e Cevada 2.300.750,00 _ -20.000,00 -81.000,00 2.199.750,00 _

Arroz 2.600.000,00 1.000.000,00 -300.000,00 2.300.000,00 1.000.000,00

Arroz indústria transformadora 270.000,00 _ -19.000,00 -35.000,00 216.000,00 _

Azeite/Virgem/Azeite 1.500.000,00 _ -400.000,00 1.100.000,00 _

Óleos vegetais (com exceção do azeite): 1.600.000,00 _ 1.600.000,00 _
Frutas e outras partes comestíveis de plantas,

preparadas ou conservadas de outro modo,

com ou sem adição de açúcar ou de outros

edulcorantes ou de álcool, não especif icadas

nem compreendidas noutras posiçoções

400.000,00 _ -35.000,00 365.000,00 _

Sumos concentrados para transformação 75.000,00 _ -20.000,00 55.000,00 _

Açúcar consumo direto e transformação 4.600.000,00 3.000.000,00 -400.000,00 4.200.000,00 3.000.000,00

Leite em pó desnatado e completo 0,00 _ 0,00 _

Manteiga 650.000,00 _ -20.000,00 630.000,00 _

Manteiga para indústria transformadora 0,00 _ 0,00 _

Queijos 1.800.000,00 _ -50.000,00 1.750.000,00 _
Carnes de animais da espécie bovina, frescas, 

refrigeradas ou congelada
4.600.000,00 3.550.000,00 -457.616,00 4.142.384,00 3.550.000,00

Carnes de animais da espécie suína 

doméstica, frescas, refrigeradas ou 

congeladas - consumo directo e 

tarnsformação

6.000.000,00 _ -963.681,00 372.733,00 5.409.052,00 _

Carnes de Peru, de Pato, de ganso  ou de 

pintadas, frescas, refrigeradas ou congeladas

500.000,00 _ 500.000,00 _

Carnes de Coelho ou lebre,  frescas, 

refrigeradas ou congeladas
75.000,00 _ -35.000,00 40.000,00 _

Carnes de animais das especíes ovina ou 

caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas
180.000,00 _ -13.000,00 167.000,00 _

Batata de semente 1.200.000,00 _ -400.000,00 300.000,00 1.100.000,00 _

Bovinos para engorda 2.800,00 _ -200,00 100,00 2.700,00 _

Designação
 Aprovado 2018 Final 2018Alteração novembroAlteração agosto
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Alterações ao Sub-Programa 

Foram notificadas à Comissão Europeia duas propostas de alterações ao programa global, referentes 

aos contingentes de certos produtos abrangidos pelo REA, que visavam essencialmente, a rentabilização 

do plafond atribuído à Região Autónoma da Madeira, de modo a ir de encontro às necessidades de 

abastecimento da Região até final da Campanha POSEI-REA 2018, em conformidade com a alínea a) do 

número 3 do artigo 40º do Regulamento (CE) nº 180/2014 da Comissão, de 20 de fevereiro, alterado pelo 

Regulamento de Execução (UE) 2018/920 da Comissão de 28 de junho de 2018. 

Para a divulgação destas alterações ao programa global, foram elaborados os respetivos despachos, 

publicados no site da DRET. 

 

Medidas de Assistência Técnica 

Relatório de Avaliação 

Para a realização do estudo sobre o impacto do Regime Específico de Abastecimento nas produções locais 

e a avaliação da efetiva repercussão das vantagens do regime no utilizador final, elaborado por uma 

entidade externa, em conformidade com o disposto no artigo 39º do Regulamento (CE) nº 180/2014, de 

20 de fevereiro, alterado pelo Regulamento de Execução (UE) 2018/920 da Comissão de 28 de junho de 

2018, forneceram-se os elementos necessários.  

 

Expansão da aplicação informática – POSEI 

A entrada em funcionamento da plataforma informática de gestão do Regime Específico de 

Abastecimento, permitiu a desmaterialização completa de todos os procedimentos administrativos, 

nomeadamente, o pedido e emissão dos certificados de importação, pedidos imputação POSEI, 

reexpedições/reexportações, quantidades máximas, inutilizações e desimputações. 

A entrada em produção desta plataforma, permitiu dotar todos os intervenientes do Regime Específico 

de Abastecimento de um sistema robusto, seguro, fiável e integrado, que garante a execução dos 

processos de forma simples, eficaz e com o mínimo de burocracia com a desmaterialização dos processos, 

maximizando o potencial dos recursos materiais e humanos existentes, melhorando a resposta de todos 

os serviços perante os operadores económicos, contribuindo para um maior número de pedidos de 

certificados e permitindo uma rentabilização da execução do REA. 

Como resultado de um levantamento das necessidades pelos utilizadores das entidades envolvidas e 

operadores económicos, foram introduzidas novas funcionalidades na plataforma, nomeadamente: 

• Reformulação do fluxo de gestão de alterações temporárias de estimativas de abastecimento 

• Introdução do ecrã de registo de alterações temporárias de estimativas de abastecimento; 

• Integração das funcionalidades e acesso das Direções Regionais (DR) no Portal Aduaneiro; 

• Reformulação do fluxo de Pedidos de Imputação POSEI (PIP) 

• Lançamento de imputação a zero; 

• Disponibilidade do campo de fundamentação do controlo, independentemente do seu resultado; 

• Ordenação da lista de certificados associados a um PIP durante as várias fases de tramitação do 

mesmo; 

• Alteração ao fluxo do CAP (controle à posteriori); 

• Adequação de comunicação com o IFAP – Criação de Histórico de Informação comunicada ao 

IFAP; 

• Numeração dos pedidos de utilização única por ano, região, estância aduaneira e tipo de 

utilização (Expedição/Exportação; Quantidades Máximas; Inutilização/Devolução); 
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• Registo e tramitação de pedidos de expedição/exportação Sem POSEI; 

 

Execução financeira 

O montante utilizado no âmbito das Medidas de Assistência Técnicas, previsto no art.º 9º do 

Regulamento Delegado (UE) nº 179/2014, de 4 de março, foi de 13.930,00 € (treze mil novecentos e trinta 

euros), referente à execução do Relatório do ano 2016. 

 

Total de certificados emitidos 

Em 2018 foram emitidos 9.202 (nove mil duzentos e dois) certificados, correspondendo a um acréscimo 

de 0,32% em relação ao ano anterior, tal como se pode verificar no gráfico seguinte: 

 

Gráfico 26 – N.º de certificados emitidos 

Montante dos benefícios 

O montante das ajudas pagas pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) 

totalizaram € 11.867.693.40, (onze milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa três 

euros e quarenta cêntimos). No quadro seguinte estão discriminados os benefícios totais, resultantes da 

aplicação do POSEI-REA na RAM. 

GRUPO DE PRODUTOS 
MONTANTE AJUDAS 

PAGO (€) 

ISENÇÃO 

DIREITOS (€)(1) 

TOTAL DE 

BENEFÍCIOS (€) 

BOVINOS PARA ENGORDA 425.992,00  425.992,00 

LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS 895.362,05  895.362,05 

MATÉRIAS PRIMAS - 

TRANSFORMAÇÃO, CONSUMO 

ANIMAL 

3.014.720,28  3.014.720,28 

ÓLEOS VEGETAIS 202.836,72  202.836,72 

SÊMOLAS, MALTE E LÚPULO 182.398,16  182.398,16 

CARNES DE SUÍNOS 871.106,65  871.106,65 

ARROZ 357.499,64 8.820,00 366.319,64 

CEREAIS - CONSUMO HUMANO 2.993.565,12  2.993.565,12 
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GRUPO DE PRODUTOS 
MONTANTE AJUDAS 

PAGO (€) 

ISENÇÃO 

DIREITOS (€)(1) 

TOTAL DE 

BENEFÍCIOS (€) 

AZEITE 241.043,95  241.043,95 

CARNES DE BOVINOS 1.660.331,18 6.183.915,67 7.844.246,85 

CARNES DE COELHO OU LEBRE 7.466,00  7.466,00 

BATATA DE SEMENTE 127.957,80  127.957,80 

CARNES DE PERÚ, PATO, GANSO 

OU PINTADAS 
101.822,70  101.822,70 

CARNES DE OVINOS E CAPRINOS 31.884,84  31.884,84 

MATÉRIAS PRIMAS – FPA 229.071,00  229.071,00 

AÇÚCAR 465.628,82  465.628,82 

SUMOS CONCENTRADOS 10.578,02  10.578,02 

FRUTAS  48.430,47  48.430,47 

TOTAL 11.867.693,40 6.192.735,67 18.060.429.07 

(1) Dados fornecidos pela Alfândega do Funchal 

Tabela 26 – Benefícios totais POSEI-REA 

 

Gráfico 27 – Evolução das quantidades exportadas e expedidas 

Reexpedições / reexportações 

Produtos transformados e produtos inalterados 

Nos termos do nº 5 do artigo 13.º do Regulamento de Execução (CE) n.º 180/2014 da Comissão, de 20 de 

fevereiro, alterado pelo Regulamento de Execução (UE) 2018/920 da Comissão de 28 de junho de 2018, 

os operadores económicos da RAM inscritos no Registo de Operadores POSEI, podem reexportar ou 

reexpedir produtos transformados que incorporem matérias-primas e produtos inalterados ou 

acondicionados, introduzidos na RAM ao abrigo do Regime Específico de Abastecimento, POSEI, 

efetuando o reembolso da ajuda concedida. 

Neste âmbito, foram autorizados 116 pedidos de reexportações, nas quais foram utilizadas matérias-

primas importadas ao abrigo do Regime, nomeadamente, sêmolas de milho, malte, açúcar, queijo, 

manteiga, trigo mole, carne de suíno, azeite e sumos concentrados, para os seguintes destinos: 
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PRODUTO DESTINO QUANTIDADE 

Produtos 

Restauração 
Portugal 

50,00 kgs 

390,00 Lt 

374,80 Un 

Cerveja 

China 1.571.328 Lt 

Japão 2.772,60 Lt  

Noruega 1.425,60 Lt 

Suíça 554,40 Lt  

Refrigerantes 

Suíça 1.276,00 Lt 

África do Sul 23.220,00 Lt 

Canadá 21.432,00 Lt 

EUA 15.552,00 Lt 
Tabela 27 – Reexpedições e reexportações 

 

 
 

Gráfico 28 – Evolução das quantidades exportadas, 2016-

2018 

 

O Regulamento de Execução (UE) nº 180/2014 da Comissão, de 20 de fevereiro, alterado pelo 

Regulamento de Execução (UE) 2018/920 da Comissão de 28 de junho de 2018, atualizou a partir do ano 

2014, as quantidades de produtos transformados que podem ser reexpedidas ou reexportadas no âmbito 

de correntes comerciais tradicionais ou do comércio regional, sem devolução das ajudas recebidas, 

diminuindo desta forma os entraves colocados às empresas regionais na colocação de produtos 

transformados no exterior que incorporam matérias importadas ao abrigo do Regime. 

 

Produtos tradicionais  

Os produtos transformados que contenham matérias-primas que tenham beneficiado do regime 

específico de abastecimento, podem ser exportados ou expedidos no âmbito de correntes comerciais 

tradicionais ou do comércio regional, dentro dos limites anuais das quantidades previstas, nos termos 

do art.º 15º do Regulamento (CE) 180/2014 da Comissão, de 20 de fevereiro. 

As quantidades expedidas para países comunitários e exportadas para países terceiros foram as 

seguintes: 

Países comunitários 

 

 

 

NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

110100 110220 1704 190219 1905 2009 2202 2203 2208 

far./trigo far./milho rebuçados massas b/bolos s/concent. refrigerantes cerveja licor 

Contingente (Kgs) 

 

3.000,00 

 

13.000,00 

 

871.500,00 

 

468.000,00 

 

116.500,00 

 

13.500,00 

 

752.500,00 

 

592.000,00 

 

25.000,00 

Quantidades 
reexpedidas 

 

2.570,00 

 

910,00 

 

871.457,292 

 

208.434,00 

 

116.497,89 

 

2.340,00 

 

470.485,08 

 

151.749,84 

 

12.933,90 

* Os códigos NC 2009, 2202, 2203 e 2208, reportam-se a litros 

     
 

Tabela 28 – Quantidade expedida para países comunitários 
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Países terceiros 

  

  

  

NC  NC  NC  NC  NC  

1704 190219 2202 220300 2208 

rebuçados massas refrigerantes cerveja licores 

Contingente (Kgs) 
 

67.500,00 

 

94.000,00 

 

42.500,00 

 

591.500,00 

 

31.000,00 

Quantidades reexportadas 
 

--- 

 

--- 

 

40.617,60 

 

182.193,60 

 

17.043,00 

* Os códigos NC  2202, 2203 e 2208, reportam-se a litros 

Tabela 29 – Quantidade reexportada para países terceiros 

 

Expedições – Produtos transformados 

Matérias-primas submetidas ao R.E.A. - POSEI 
As alíneas b) e c) do nº 2 do artigo 14º do Regulamento 228/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 13 de março, permitem a expedição de produtos transformados entre as regiões ultraperiféricas que 

incorporem produtos que tenham beneficiado do regime específico de abastecimento, sem o reembolso 

da ajuda recebida. 

O regime permite assim, expedições de produtos transformados para a Região Autónoma dos Açores e 

as Ilhas Canárias, ou vice-versa. 

Foram reexpedidos para estas regiões, as seguintes quantidades de produtos transformados: 

Produto (Kgs) Açores Canárias 

 

Farinha de Milho 

 

273.500,00 

--- 

 

Rebuçados 

 

7.068,00 

--- 

 

Massas 

 

75.218,00 

--- 

 

Farelos 

 

 

3.147.830,00 

--- 

 

Produtos de Confeitaria 

 

129,00 

--- 

 

Refrigerantes (lts) 

 

943.470,00 

--- 

Tabela 30 – Reexpedição Açores e Canárias 

Matérias-primas não submetidas ao R.E.A. – POSEI 

Os operadores económicos da Região Autónoma da Madeira, exportaram ou reexportaram durante o ano 

2018, produtos transformados que continham matérias-primas que não beneficiaram do Regime 

Específico de Abastecimento – POSEI, nas quantidades descritas no quadro seguinte: 
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Dados fornecidos pela Autoridade Tributária e Aduaneira 
Tabela 31 – Lista de matérias primas não sujeitas a REA - POSEI 

Publicitações do Regime Específico de Abastecimento 

Plano de previsões 

Procedeu-se à elaboração do Subprograma do Regime Específico de Abastecimento do Programa Global 

POSEI para o ano 2019, em articulação com a Direção Regional da Agricultura, nos termos do artigo 3º 

do Regulamento (CE) nº 228/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de março de 2013, que 

inclui um plano das previsões de abastecimento da Região Autónoma da Madeira, com a indicação dos 

produtos, as respetivas quantidades e os montantes das ajudas para o abastecimento a partir da 

Comunidade, bem como, os produtos e quantidades, importados de países terceiros. 

Foi notificada à Comissão Europeia duas propostas de alterações às estimativas do REA/2018, com a 

finalidade de assegurar as necessidades de abastecimento da Região até ao final do corrente ano. 

Para a divulgação destas alterações e do programa global para 2019, foram elaborados 3 despachos: 

• Despacho n.º 20/2018/DRET, de 24 de agosto 

• Despacho n.º 21/2018/DRET, de 16 de novembro 

• Despacho n.º 22/2018/DRET, de 27 de dezembro 

 

Comunicações 

Procedeu-se à elaboração mensal de mapas estatísticos referentes à execução do regime POSEI, enviados 

à Comissão Europeia, via Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e Instituto Financiamento 

Agricultura e Pescas, IP (IFAP). 

Efetuou-se a recolha dos dados relacionados com os indicadores de eficiência e eficácia do Regime 

Específico de Abastecimento, definidos pela Comissão Europeia e comuns a todas as regiões 

ultraperiféricas, nomeadamente, a taxa de cobertura das entradas de mercadorias ao abrigo do Regime 

Código Pautal Designação Produto Quantidade

10019190 Trigo e mistura de trigo com centeio 20 Kgs

11010015 Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio 14.090 Kgs

17011490 Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura 2.334,5 Kgs

17049071 Produtos de confeitaria, sem cacau 965.176,92 Kgs

19019099 Extratos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, etc 5.833,25 Kgs

19021910 Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas 190 kgs

19053119 Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos 765.956,16 kgs

20071091 Doces, geleias, marmelades, purés e pastas de fruta, obtidos por cozimento 1.620,303 kgs

21050010 Sorvetes, mesmo que contenham cacau 4,5 kgs

22021000 Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas 32.931,36 lt

22051010 Vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados 283,5 lt

22087010 Aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas 3.232,8 lt
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Específico de Abastecimento, nos termos do Anexo VIII do Regulamento (CE) nº 180/2014, de 20 de 

fevereiro, alterado pelo Regulamento de Execução (UE) 2018/920 da Comissão de 28 de junho de 2018. 

Foram enviados à Comissão Europeia os dados estatísticos de controlo, em conformidade com o artigo 

32.º, n.º 2, do Regulamento 228/2013 e o artigo 39.º, n.º 1, do Regulamento 180/2014, devido a uma maior 

necessidade de informações e dados de gestão adequados, sobre cada uma das medidas relativas às 

despesas, cuja responsabilidade de gestão é partilhada pela Comissão, incluindo o REA – POSEI.  

Elaborou-se os trabalhos e relatórios anuais da Campanha, a fim de satisfazer a informação sobre a 

execução do regime. 

 

Auditorias 

A gestão do Regime Específico de Abastecimento, não foi alvo de missões de auditorias por parte da DG-

AGRI Comissão Europeia. 

No âmbito da certificação de contas do FEAGA, foram fornecidos todos os elementos solicitados pelos 

auditores da Inspeção Geral de Finanças (I.G.F.). 

 

Outras intervenções 

-Parecer sobre o projeto do protocolo de articulação funcional e de delegação de tarefas, no âmbito do 

Regime Específico de Abastecimento (REA) do Programa Global POSEI, a estabelecer entre o IFAP, I.P. 

e a Direção Regional Apoio ao Investimento e à Competitividade (DRAIC) e a DRET. 

-Parecer sobre projeto de revisão do Regulamento (CE) n.º 180/2014, com o envio de contributos para as 

propostas concretas de redação dos artigos e respetiva justificação, com vista a uma melhor clarificação 

e simplificação do regime. 

-Aplicação das novas Instruções de aplicação do Regime Específico de Abastecimento POSEI em 

colaboração com a Autoridade Tributária e Aduaneira e a DRAIC.  

-Trabalhos preparatórios para a inclusão do Reino Unido na lista dos países constantes do Anexo VI do 

Regulamento (CE) nº 180/2014, de 20 de fevereiro, alterado pelo Regulamento de Execução (UE) 

2018/920 da Comissão de 28 de junho de 2018, por força da ocorrência da sua saída da União Europeia 

(Brexit) 

-Análise e verificação dos documentos que constituem os pedidos de ajudas, confrontando-os com os 

dados do pedido de emissão do certificado, introduzidos pelos operadores POSEI na plataforma 

informática de gestão do Regime Específico de Abastecimento, previsto no art.º 8.º do Regulamento de 

Execução (UE) n.º Regulamento (CE) nº 180/2014, de 20 de fevereiro, alterado pelo Regulamento de 

Execução (UE) 2018/920 da Comissão de 28 de junho. 

-Acompanhamento da implementação na Zona Franca da Madeira, da extinção dos procedimentos 

específicos, ficando determinado que as mercadorias a sujeitar ao regime e que se destinem a empresas 

aí sediadas, estão integralmente sujeitas aos procedimentos gerais aduaneiros, comos os existentes na 

Alfândega do Funchal. 
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Outras autorizações de importações 

 Certificados de importação 

Ao abrigo dos contingentes pautais específicos por países do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras de 

Comércio (GATT), e dos Regimes Diferenciados decorrentes de compromissos multilaterais, de acordo 

com a Organização Mundial do Comércio (OMC), foram emitidas autorizações de importação de países 

terceiros correspondentes às quantidades a seguir indicadas: 

Produto Regulamento Origem Nº 

Certificados 

Quantidades 

(kg) 

Carne de 

Bovino 

Nº 431/2008 Brasil 5 107.667 

 

Carne de 

Aves 

Capoeira 

Nº 616/2007 Brasil 107 4.247.874 

Tailândia 1332 10.063.726 

Argentina 0 0 

China 927 435.278 

N.º 533/2007 Brasil 414 201.990 

N.º 1385/2007 Brasil 394 193.671 

Tailândia 394 59.659 

Argentina 394 38.710 

N.º 2015/2078 Ucrânia 418 673.060 

TOTAL 4385 16.021.635 

Tabela 32 - Número de certificados de importação 

 

Gráfico 39 – Evolução do número de autorizações  

 

6.4.3 Licenciamento comercial 

No decurso do ano 2018, foram rececionados quatro pedidos para a instalação de estabelecimentos de 

comércio a retalho, abrangido pelo Decreto Legislativo Regional nº 11/2013/M, de 8 março: 

Ramo de atividade Concelho Área de venda Taxa 

Comércio a retalho de vestuário para adultos Funchal 830,00 m2 € 25.215,40 
Comércio a retalho de material de bricolage, 
equipamento sanitário, ladrilhos e materiais 
similares 

Funchal 9.798,00 m2 € 297.663,24 
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Ramo de atividade Concelho Área de venda Taxa 
Comércio a retalho em estabelecimentos não 
especializados, sem predominância de produtos 
alimentares, bebidas ou tabaco 

Santa Cruz 1.020,00 m2 € 30.610,20 

Comércio a retalho de artigos de desporto, de 
campismo e lazer 

Santa Cruz 979,00 m2 € 29.379,79 

Tabela 33 

6.4.4 Atividade leiloeira  

No decurso do ano 2018, foi rececionado um pedido da empresa Século Passado, Unipessoal, Lda, para 

o exercício da atividade leiloeira, nos termos do Decreto-Lei nº 155/2015, de 10 de agosto, o qual foi 

autorizado em 12 abril de 2018 

A empresa Splendid Perspective – Unipessoal, Lda, efetuou a cessação do exercício da atividade de 

leiloeira em 25 janeiro 2018. 

 

6.4.5 Atividade prestamista  

No decurso do ano 2018, não foram rececionados pedidos para o exercício da atividade de prestamista, 

nos termos do Decreto-Lei n.º 160/2015, de 11 de agosto. 

 

6.4.6 Registos de estabelecimentos de comércio 

Com a entrada em vigor do Decreto Legislativo Regional n.º 30/2016/M, procedeu-se à adaptação à 

Região Autónoma da Madeira do regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços 

e restauração (RJACSR). Desta forma foi introduzida a sistematização de alguns diplomas referentes a 

atividades de comércio, serviços e restauração da área da economia num único regime jurídico. 

No decurso do ano 2018, efetuaram-se 291 registos nos estabelecimentos de comércio, serviços e 

restauração, distribuídos da seguinte forma: 

Comércio Serviços Restauração Sex-Shop 

32 13 244 2 

Tabela 34 

 

Gráfico 30 – Evolução registos de estabelecimentos de comércio 
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6.4.7 Registo dos vendedores ambulantes e feirantes 

Em 2018, foram efetuados 39 registos para o exercício da atividade de vendedor ambulante e verificou-

se o mesmo número de cessações. 

Durante o ano 2018, foram realizadas trimestralmente fiscalizações administrativas à situação 

cadastral no portal da autoridade tributária e aduaneira, dos 521 registos que constam na base de 

dados       

 

Gráfico 31 – Evolução de registos e cessação de vendedores ambulantes/ feirantes 

6.4.8 Registo de agências funerárias 

No decurso do ano 2018, não ocorreu registos de agências funerárias. Verificou-se apenas a substituição 

de um responsável técnico 

 

6.4.9 Balcão do Empreendedor 

A partir do dia 09 março de 2018, os empresários que pretendam requerer à DRET a exploração de 

estabelecimentos de comércio a retalho, isoladamente considerados ou inseridos em conjuntos 

comerciais, que tenham uma área de venda igual ou superior a 750 m2 e os conjuntos comerciais que 

tenham uma área bruta locável igual ou superior a 6.000m2, podem efetuar os pedidos online através do 

balcão do empreendedor. 

No mesmo dia entrou em produção no balcão do empreendedor, para o Município da Ribeira Brava, as 

comunicações previstas no regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e 

restauração, bem como, os pedidos para ocupação do espaço público. 

A implementação do balcão do empreendedor na Região Autónoma da Madeira, consta no programa de 

Governo e visa a desmaterialização dos procedimentos administrativos e a centralização da submissão 

de pedidos e comunicações no «Balcão do empreendedor», proporcionando um serviço em linha 

fundamental para os operadores económicos, reduzindo substancialmente os seus custos, encargos e 

tempos de espera, constituindo elemento fundamental de desburocratização das relações estabelecidas 

com a Administração Pública.  

Deu-se continuidade ao papel da DRET na coordenação dos trabalhos de adesão dos municípios ao 

“balcão do empreendedor”, que decorre da obrigatoriedade legal, através do princípio “digital como 

regra”, consagrado no Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de maio e do balcão único eletrónico, isto é, da 
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existência de um sítio único na Internet para os agentes económicos interagirem com toda a 

Administração Pública Regional e Local.  

No decurso do ano 2018, foram comunicados a esta Direção Regional através do Balcão do Empreendedor 

o exercício / instalação das seguintes atividades: 

Exercício / instalação Número 

Feirante e/ou vendedor ambulante 39 
Atividade de leiloeira e envio do seguro/caução 2 
Instalação de estabelecimentos /Ribeira Brava 7 
Instalação de Sex-Shop 1 
Instalação de grande superfície comercial 1 

Total 50 
Tabela 35 - Número de comunicações do balcão do empreendedor 

 

6.4.10 Outras atividades desenvolvidas 

✓ Elaboração do relatório sobre a participação da RAM no processo de construção da União 

Europeia, Comissão Regional para os Assuntos Europeus e a Cooperação Externa (CRAECE), 

relativo ao ano 2017. 

✓ Participação e acompanhamento dos trabalhos da Comissão Regional de Índices e Fórmulas de 

Empreitadas (CRIFE), conforme o disposto na Portaria 255/2016, de 4 de julho. 

✓ Adaptação dos serviços à gestão on-line do Regime Específico de Abastecimento, nomeadamente, 

elaboração de novos procedimentos de trabalho, redistribuição de tarefas e reorganização da 

área administrativa. 

✓ Coordenação dos trabalhos de transposição da Diretiva de Serviços do Mercado Interno, Diretiva 

2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006. 

✓ Fornecimento de dados estatísticos sobre o cadastro dos estabelecimentos comerciais da RAM. 

✓ Elaboração do relatório sobre as estatísticas do cadastro comercial da RAM.  

✓ Elaboração de relatório “Recolha de preços por grupos económicos”, efetuadas em outubro de 

2017. 

✓ Elaboração de relatório “Produtos Petrolíferos e Energéticos - 2017”. 

✓ Estatísticas da evolução dos preços dos combustíveis na RAM, Portugal Continental e RAA. 

✓ Estatísticas dos consumos de combustíveis líquidos e gasosos na RAM. 

✓ Estatísticas dos consumos e preços de comercialização dos cimentos na RAM. 

✓ Compilação das estatísticas sobre os regimes de preços (vigiados e convencionados), existentes 

na RAM. 

✓ Fornecimento de conteúdos para atualização do site da DRET. 

✓ Atualização das taxas previstas no artigo 23º do Decreto Legislativo Regional nº 11/2013/M, de 

8 de março. 

✓ Atualização das taxas previstas n.º 1 do ponto 5.º da Portaria n.º 99-A/2008, de 31 de julho. 

✓ Concretização da atualização do Plano de Abastecimento da Região Autónoma da Madeira. 
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✓ Presença nas ações de formação realizadas pela Direção Serviços de Licenciamento nas 

instalações da Autoridade Tributária e Aduaneira em Lisboa, sobre o novo Sistema de 

Licenciamento Externo a utilizar na Região Autónoma da Madeira, o qual prevê a 

desmaterialização deste processo, com vantagens acrescidas no que respeita à eficiência do 

serviço. 

✓ Elaboração de proposta de Portaria e três despachos internos, que dispensa os veículos elétricos, 

do cumprimento do previsto na Portaria n.º 9/2007, de 17 de janeiro, até ao términus do projeto 

Porto Santo Smart Free Fossil Island 

✓ Elaboração de duas propostas de portarias para a revogação de 17 diplomas, que submetiam a 

controlo administrativo de preços alguns bens e serviços. 

 

Foram ainda emitidos os seguintes pareceres: 

✓ Parecer sobre a proposta de alteração à Resolução n.º 451/2004, do Conselho do Governo de 1 de 

abril, sobre a compensação financeira ao gasóleo das pescas. 

✓ Parecer sobre a remodelação de um espaço destinado a restaurante designado por “PIZZARI 

AROMI”  – Edifício Continente, piso 2, piso 1, fração 2F001, situado à Rua Dr. João Abel de 

Freitas, freguesia de São Roque. 

✓ Parecer sobre a ratificação formal dos requisitos previstos no Estatuto dos Benefícios Fiscais 

pela empresa SAIPEM (Portugal) Comércio Marítimo, Sociedade Unipessoal, Lda. 

✓ Parecer sobre a construção de um supermercado, a levar a efeito na Estrada do Penedo, Porto 

Santo. 

✓ Emissão de parecer sobre o projeto de Decreto-Lei n.º 192/2018, que transpõe oito diretivas 

comunitárias para o ordenamento jurídico português. 

✓ Emissão de parecer ao projeto de Decreto-Lei do Governo da República que altera os artigos 11.º 

e 18.º do Decreto-Lei n.º 251/98, de 1 de agosto (taxímetros). 

✓ Elaboração de parecer sobre a proposta de Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia. 

✓ Emissão de parecer sobre o projeto de Declaração Política sobre a relação futura União Europeia 

- Reino Unido. 

 

6.5 Direção de Serviços da Indústria 

Esta Direção de Serviços pautou a sua atuação em termos de atividades desenvolvidas nos seguintes 

domínios. 

6.5.1 Licenciamento industrial 

Foram registados nestes Serviços dez processos referentes a diferentes tipos de estabelecimentos 

industriais conforme tabela abaixo: 
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Atividade Quantidade % 

Tratamento e revestimento de metais 1 10,0 

Panificação – fabrico de bolo do caco 1 10,0 

Serralharia civil / Caixilharia de alumínio 1 10,0 

Serralharia civil 2 20,0 

Carpintaria 2 20,0 

Pastelaria 2 20,0 

Produção de licores e de outras bebidas 

destiladas  

1 10,0 

Total 10 100,0 

Tabela 36 - Processos de licenciamento industrial por atividade. 

Tal como pode ser constatado no gráfico seguinte, verificou-se o mesmo número de processos de 

licenciamento de estabelecimentos industriais que em 2017. 

De acrescentar que, da totalidade dos processos registados, apenas um refere-se a um estabelecimento 

da tipologia 2 – Regime de Declaração Prévia, os restantes referem-se a processos da tipologia 3 – 

Regime de Registo. 

 

Gráfico 32 – Evolução do número de registos de processos nos últimos três anos. 

Foram emitidos 17 títulos de exploração industrial, de acordo com a tabela seguinte:  

Títulos de exploração Nº de processos 

Tipo 3 - Registo 9 

Tipo 3 - Alteração 2 

Tipo 2 - Declaração prévia 2 

Tipo 2 - Reexame 4 

Total 17 
Tabela 37 – Número de títulos de exploração. 

As unidades industriais do tipo 2 estão sujeitas a vistorias de reexame global, para verificação das 

condições de exploração, após decorridos sete anos da emissão do respetivo título, tendo no ano em 

análise ocorridos quatro atualizações, correspondendo assim a 23,5 % dos títulos de exploração emitidos. 
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De realçar que, procedeu-se à alteração das licenças de exploração emitidas, face ao exercício de novas 

atividades exercidas no mesmo estabelecimento e não previstas inicialmente, nomeadamente na área 

da panificação/pastelaria. Esta situação ocorreu para dois estabelecimentos industriais. 

Verifica-se que, 64,7 % dos processos de licenciamento industrial referem-se ao regime de registo, 

enquadrados assim na tipologia 3, sendo apenas de 11,8% a percentagem de processos sujeitos a 

alteração da licença de exploração. 

No decurso do ano em análise, ocorreram três processos relativos ao exercício de atividade produtiva 

local, referentes a pastelaria e fabricação de produtos de confeitaria e à produção de licores e de outras 

bebidas destiladas, os quais estão sujeitos ao procedimento de registo simplificado. 

 

Gráfico 33 – Número de títulos de exploração emitidos. 

No último triénio tem havido um ligeiro aumento no número de emissão de títulos de exploração, reflexo 

da retoma económica que se tem feito sentir. 

Após a emissão do título de exploração industrial, são realizadas vistorias de controlo aos 

estabelecimentos industriais, para verificação do cumprimento dos condicionamentos legais. 

O gráfico seguinte apresenta o número de vistorias realizadas no último triénio: 

 
Gráfico 34 – Evolução do número de vistorias realizadas nos últimos três anos. 

Verificou-se um acréscimo do número de vistorias realizadas no ano de 2018 face aos dois anos 

anteriores. No entanto, para algumas situações os industriais fizeram prova do cumprimento das 

condições impostas, pelo que atendendo ao tipo de requisitos em causa, considerou-se não ser necessário 

a realização de nova vistoria confirmativa da implementação das condições. 

Relativamente ao tipo de vistorias realizadas as mesmas podem ser visualizadas através da seguinte 

representação: 
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Gráfico 35 – Tipo de vistorias realizadas. 

 

Constata-se assim que, no decurso de 2018 nenhum estabelecimento industrial foi submetido a 3ª 

vistoria de controlo, ficando os mesmos sujeitos apenas às duas primeiras. 

Foram realizadas seis vistorias a estabelecimentos industriais do tipo 2, no âmbito do reexame global 

das condições de exploração, após terem decorrido sete anos da emissão da licença. 

No decurso do ano em análise deu-se continuidade à realização das vistorias de alteração efetuadas aos 

estabelecimentos industriais, na sequência de ações de fiscalização realizadas, nas quais constatou-se 

ter ocorrido alteração à atividade desenvolvida, nomeadamente na área da panificação/pastelaria. 

Ainda em relação ao exercício de atividades industriais foram apresentadas sete reclamações, sendo que 

a sua maioria não sendo da competência destes Serviços, foram tratadas de igual modo, nomeadamente 

a incomodidade sonora provocada pelo funcionamento de equipamento diverso, associado a 

estabelecimentos com fabrico próprio de panificação e pastelaria, bem como de atividades relacionadas 

com a construção civil e oficinas de automóveis. 

A evolução do número de reclamações rececionadas no último triénio, encontra-se explanado no seguinte 

gráfico:  

 

Gráfico 36 – Número de reclamações rececionadas no último triénio. 
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Com o objetivo de proceder a esclarecimentos diversos acerca dos processos de licenciamento industrial, 

foram ainda realizadas durante o ano de 2018, 32 reuniões nos Serviços. 

Realizaram-se 12 visitas a unidades industriais, no sentido de in loco avaliar-se em conjunto com os 

agentes económicos a implementação de medidas adequadas ao bom funcionamento, garantindo-se 

assim as condições de segurança e saúde no trabalho, bem como o respeito pelas normas ambientais, 

minimizando as consequências de eventuais impactes. 

Ainda relacionado com o exercício da atividade industrial foram efetuadas 115 ações de fiscalização, das 

quais 50,0 % são definidas nos respetivos Programas de Fiscalização elaborados trimestralmente. 

Estas ações têm por objetivo prestar informação aos industriais dos requisitos mínimos de laboração, 

bem como das disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

De acrescentar que, ocorreu um acréscimo do número de fiscalizações realizadas no ano de 2018 face ao 

número de fiscalizações realizadas nos anos de 2016 e 2017, tendo a equipe sido reforçada, com um 

técnico superior em regime do Programa Operacional de Desempregados e um outro em regime de 

mobilidade, entre o 2º semestre de 2017 e 2018. Contudo, este número não foi superior em virtude da 

colaboração desenvolvida por um dos técnicos ter sido cessada antecipadamente. 

 
Gráfico 37 – Número de fiscalizações realizadas no último triénio. 

De realçar que, na sequência destas ações de fiscalização realizadas e de modo a agilizar-se a instrução 

processual, tem sido desencadeada pelos Serviços a solicitação dos pareceres quanto à localização a 

emitir pelas referidas Autarquias, tendo o mesmo sido efetuado para 17 processos de licenciamento, dos 

quais 2 foram solicitados à Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas. 

Caso o parecer emitido pela Câmara Municipal seja favorável, o industrial é informado com uma 

listagem dos documentos/elementos instrutórios ao processo de licenciamento industrial. 

Por outro lado, caso o parecer seja desfavorável, o industrial é alertado a proceder ao 

encerramento/desativação da atividade industrial ou a respetiva transferência para outro local 

adequado ao exercício da mesma, nomeadamente os Parques Empresarias, (num prazo nunca inferior a 

15 meses). 

 

6.5.2 Licenciamento de parques empresariais 

No decurso de 2018 foi renovado por novo período de seis anos, os alvarás relativos aos Parques 

Empresariais da Camacha e de Santana, na sequência da realização da respetiva vistoria. Refira-se 

ainda de que, foi licenciado por um período de seis anos, o Parque Empresarial de Câmara de Lobos. 
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Faz-se notar que, a maioria dos parques empresariais existentes na Região já se encontram licenciados, 

ficando os mesmos sujeitos às vistorias sucessivas realizadas de dois em dois anos, após a emissão da 

licença definitiva. 

Apesar de estar prevista a realização de vistorias sucessivas aos Parques Empresariais do Porto Moniz, 

Calheta e Parque Empresarial da Zona Oeste - PEZO, as mesmas não se concretizaram atendendo que, 

não ocorreram alterações significativas nos Parques, que justificasse a concretização daquelas. 

 

6.5.3 Pedreiras 

O acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos nas diversas explorações foi efetuado através de 22 

ações de fiscalização, as quais constam no Programa de Fiscalização elaborado semestralmente. 

Apenas duas das ações realizadas foram feitas como não programadas. 

De referir que, atendendo ao número de pedreiras em exploração, o número de ações realizadas no ano 

em análise foi de 10 por semestre, em detrimento das anteriores 12 efetuadas no ano anterior. 

 
Gráfico 38 – Número de fiscalizações realizadas no último triénio. 

Licenciamento de Pedreiras 

Durante o ano de 2018, procedeu-se ao licenciamento de duas pedreiras, uma localizada no sítio do Vale 

Paraíso, Camacha, pertencente à Ecobasalto, Lda. e a outra localizada no sítio das Matas, Porto Santo, 

pertencente à Sahara – Areias, Britas e Betões, Lda. 

Declaração para Utilização de Explosivos 

Foram emitidas duas declarações para utilização de explosivos na pedreira localizada no sítio da 

Malhadinha - Canhas, pertencente à Madeira Inerte - Extracção de Saibro, Lda. e na pedreira localizada 

no Montado do Coelho – Monte pertencente à Tecnovia Madeira, S.A.  

Relatório Técnico Anual 

Foram entregues cinco relatórios técnicos anuais referentes à exploração de pedreiras em atividade na 

Região Autónoma da Madeira, para análise e remessa à entidade responsável pelo acompanhamento da 

recuperação paisagística das mesmas. 

Faz-se notar que, três exploradores informaram estes Serviços, não terem efetuado qualquer extração 

de material no ano em referência (2017), razão pela qual não procederam à entrega do respetivo 

relatório. 
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Mudança de Responsável Técnico 

Foi analisada e autorizada a mudança de responsável técnico da pedreira localizada no Castelejo, 

Estreito de Câmara de Lobos, pertencente à firma José Avelino Pinto - Construção e Engenharia, S.A.  

Revisão do Plano de Pedreira  

Foi analisado o pedido de revisão do Plano de Pedreira da pedreira localizada na Fundoa de Cima, São 

Roque, tendo sido solicitado à empresa Brimade - Sociedade de Britas da Madeira, S.A. a entrega de 

alguns elementos em falta/esclarecimento. 

De realçar que, em algumas unidades de transformação de pedra, continua a ser utilizado material 

proveniente quer da limpeza das ribeiras, quer de obras afetas às respetivas empresas. 

 

6.5.4 Outras atividades desenvolvidas 

• Elaboração dos Despachos referentes à atualização das taxas de licenciamento dos 

estabelecimentos industriais, parques empresariais e pedreiras. 

• Fornecimento de dados estatísticos sobre o cadastro dos estabelecimentos industriais na RAM. 

• Participação na 1ª reunião do Grupo de Trabalho relativo ao Enquadramento Jurídico dos 

Recursos Hidrogeológicos, Mineroindustriais e Geotérmicos, coordenada pela Direção Geral de 

Energia e Geologia, na qual foi apresentada a proposta de diploma referente às águas minerais 

naturais. 

• Emissão de pareceres no âmbito dos documentos constituintes do novo Plano Regional de 

Ordenamento do Território da RAM – PROTRAM. 

• Participação nas reuniões de trabalho no âmbito da Estratégia RIS3 do Espaço MAC. 

• Participação em reuniões de trabalho no âmbito da proposta de elaboração do Programa Setorial 

para as Unidades Industriais do Setor da Construção – PSUISC. 

 

Emissão de pareceres: 

Foram emitidos 16 pareceres sobre assuntos diversos, nomeadamente a revisão do PDM do Funchal, 

exercício de atividades industriais a desenvolver na Zona da Franca da Madeira, extração de inertes, 

adaptação de espaços ao exercício de atividades industriais, etc. 

 

6.6 Direção de Serviços de Energia 
Esta Direção de Serviços pautou a sua atuação em termos de atividades desenvolvidas nos seguintes 

domínios. 

6.6.1 Energia Elétrica  

Atividade Quantidade 

Processos de instalações elétricas de serviço particular do tipo A (grupos geradores) 0 

Processos de instalações elétricas de serviço particular do tipo B (postos de transformação) 7 
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Atividade Quantidade 

Processos de instalações elétricas de serviço público (Subestações) 0 

Processos de instalações elétricas de serviço público (Postos de transformação Públicos) 27 

Processos de instalações elétricas de serviço público (Linhas elétricas) 2 

Processos de fiscalização a Técnicos Responsáveis e às Instalações do Tipo C 97 

Vistorias trienais a teleféricos 1 

Processos de ascensores 22 

Licenças de exploração de instalações elétricas de serviço particular do tipo A (grupos geradores) 0 

Licenças de exploração de instalações elétricas de serviço particular do tipo B (postos de 

transformação) 
14 

Licenças de exploração de instalações elétricas de serviço público (Subestações) 0 

Licenças de exploração de instalações elétricas de serviço público (Linhas elétricas) 0 

Inscrição de técnicos responsáveis por instalações elétricas de serviço particular 26 

Vistorias a pontos de carregamento de veículos elétricos 0 

Licenciamento de operadores de pontos de carregamento 0 

Fiscalização não programada á atividade das Entidades Inspetoras de ascensores 8 

Tabela 38 – Número de processos de acordo com a atividade desenvolvida. 

 

Nos gráficos seguintes é possível verificar a evolução dos resultados ao longo do último triénio. 

 

Gráfico 39 – Evolução do número de processos de instalações elétricas do Tipo A e Tipo B. 



 

 

Gráfico 40 – Evolução do número de processos de 

ascensores. 

 

Gráfico 41 – Evolução do número de inscrições de 

TRIESP. 

 
Gráfico 42 – Evolução do número de fiscalizações do 

Tipo C. 

 

 
Gráfico 43 – Evolução do número de vistorias trienais a 

teleféricos. 

 

 
Gráfico 44 – Evolução do número de instalações de serviço público 
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Tarifa social de energia elétrica 

Ao abrigo da Portaria n.º 178-B/2016, de 1 de julho, a DRET é a entidade responsável pelo processo de 

atribuição da tarifa social de energia elétrica na RAM, conforme podemos verificar no quadro abaixo 

referido. 

A DRET com o apoio da Direção Regional do Património e Informática (DRPI), comunica à Empresa de 

Eletricidade da Madeira a identificação dos respetivos clientes finais elegíveis para benefício da tarifa 

social, por transmissão eletrónica de dados. 

Tarifa social 2017 2018 

Universo de Clientes    11142       22705    

Confirmado pela AT      3770       15306    

Confirmado pela SS      7372         3043    

Confirmado pela SS e AT           -           4346    

Comprovativo de vulnerabilidade económica           -      10 

Tabela 39 - N.º de beneficiários da tarifa social de energia elétrica na RAM 

 

Concelho 2017 2018 

Funchal 3 710 7 155 

Câmara de Lobos 2 084 3 202 

Ribeira Brava 690 1 399 

Ponta do Sol 359 1 153 

Calheta 506 1 745 

Porto Moniz 143 314 

São Vicente 245 684 

Santana 352 1 056 

Machico 1 079 1 901 

Santa Cruz 1 838 3 771 

Porto Santo 136 325 

Total 11 142 22 705 

Tabela 40 - N.º de beneficiários da tarifa social de energia elétrica por concelho 

 

MOBI.E  

Continuamos a acompanhar a atividade da Mobilidade Elétrica, nomeadamente a instalação dos pontos 

de carregamento de veículos elétricos e evolução de vendas de veículos elétricos na RAM. 

No âmbito do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública, apoiado através do 

Fundo Ambiental, o Governo Regional da Madeira recebeu três viaturas (Renault ZOE) 100% elétricas. 

Uma das viaturas está ao serviço da DRET, e o respetivo ponto de carregamento foi instalado no 

Laboratório de Metrologia da Madeira (LMM). 

No gráfico abaixo, apresentamos a evolução do número de pontos de carregamento de veículos elétricos 

instalados na RAM 
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Gráfico 45 - Número de pontos de carregamento de veículos elétricos instalados na RAM 

O número de vendas de veículos elétricos aumentou de 2017 para 2018, tal como se pode verificar no 

gráfico seguinte.  

 

Gráfico 46 - Número de vendas de veículos elétricos na RAM 

 

ECO-AP 

No âmbito do ECO-AP encontra-se em revisão o Caderno de Encargos de Contrato de Desempenho 

Energético das Piscinas Olímpicas da Penteada com o objetivo de estar em consonância com as 

alterações do novo Código dos Contratos Públicos, bem como a revisão de algumas alíneas. 

No âmbito do ECEE-RAM- Eficiência no Consumo de Energia Elétrica na Administração Pública da 

Região Autónoma da Madeira, foram concluídos até ao final de 2018, 18 diagnósticos energéticos (12 

completos e 6 simplificados), permanecendo em elaboração um último diagnóstico “Edifício Zarco-Vice-

Presidência”: 

• Escola Básica do 1º Ciclo com pré-Escolar Ribeira Brava e Conservatório; 

• Escola Básica do 1º Ciclo com pré-Escolar Eng. Luís Santos Costa; 

• Estação de Serviços da Horários do Funchal -Fundoa 

• Edifício Loja do Cidadão 

• Centro de Saúde de Machico; 

• Centro Saúde de Santana; 

• Hospital João de Almada; 

• Centro de Saúde de Santo António; 

• Centro de Saúde de São Vicente; 

• Edifício Paços do Concelho do Funchal; 

• Escola Básica do 1º Ciclo com pré-Escolar da Ladeira; 

• Instalações da Direção de Serviços de Materiais e Equipamentos (DSME); 
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• Instalações do Laboratório Regional de Engenharia Civil; 

• Instalações da Central de Britagem e de Betão Betuminoso do Porto Novo; 

• Campo de Golfe do Porto Santo; 

• Parque Temático da Madeira; 

• Fórum Machico; 

• Piscinas da Ribeira Brava.  

 

No âmbito do ECEE-RAM- Eficiência no Consumo de Energia Elétrica na Administração Pública da 

Região Autónoma da Madeira , encontra-se em elaboração 19 Planos de Ação de Eficiência Energética 

(PAECEE) para as instalações com diagnósticos energéticos, bem como estamos a finalizar a preparação 

de Caderno de Encargos e Programa de Procedimento para o Contrato de Desempenho Energético nas 

Piscinas da Ribeira Brava; 

Levantamento dos consumos de energia das frotas do Governo Regional, SESARAM e APRAM, 

realização de Documentos de orientação para a introdução de veículos elétricos nestas frotas e 

preparação de um “Guia para a Mobilidade Elétrica”; 

Elaboração do Caderno de Encargos para a eficiência energética da iluminação pública do Porto Santo. 

 

ENERMAC 

Foi adjudicado ao INESC TEC – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tenologia e 

Ciência, a elaboração do Projeto de Regulamento da Rede de Distribuição de Energia Elétrica na RAM, 

no âmbito do projeto ENERMAC. 

O referido Regulamento da Rede de Distribuição, irá definir os requisitos técnicos a impor a novas 

instalações de produção, face à potência a ligar e o nível de tensão. 

A definição dos requisitos técnicos a impor será orientada por princípios de transparência e de não 

discriminação no que concerne à identificação das soluções a regulamentar para as novas instalações de 

produção de eletricidade que explorem recursos renováveis. 

Os requisitos visam permitir atingir as metas de política energética da RAM, assegurando uma 

exploração mais robusta dos sistemas elétricos da Região, como também se pretende identificar e definir 

procedimentos de operação que garantam mais segurança de exploração do sistema elétrico regional. 

 

6.6.2 Combustíveis 

A tabela seguinte apresenta as ações realizadas no âmbito do licenciamento da Instalação de 

Armazenagem e inscrições de Técnicos e Entidades ligados à atividade. 

Atividade Quantidade 

Inscrições de entidades na área dos combustíveis 2 

Renovações/inscrições de técnicos na área dos combustíveis 28 

Vistorias realizadas a instalações de armazenagem 24 

Licenças de exploração 7 

Autorizações de exploração 16 

Inspeções Periódicas a instalações de armazenagem 8 
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Atividade Quantidade 

Certificados de conformidade/inspeção  7 

Total de entradas de processos de licenciamento de armazenagem de combustíveis 4 

Fiscalização não programada á Instalações de Gás 7 

Fiscalização não programada á instalações de Armazenamento de Combustíveis 2 

Tabela 41 – Número de processos de acordo com a atividade desenvolvida. 

 

 
Gráfico 47 – Evolução da atividade dos combustíveis. 
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6.7 Direção de Serviços dos Transportes Terrestres e Viação 
 

6.7.1 Transportes 

 

6.7.1.1 Transportes rodoviários em veículos pesados de passageiros 

Transportes públicos de passageiros 

No setor dos transportes públicos de passageiros em veículos pesados existem 56 empresas a operar no 

mercado das quais duas foram licenciadas em 2018, de acordo com a tabela abaixo apresentada. 

Tipo Ano N.º total de 

empresas 2016 2017 2018 

Concessionário de transporte coletivo  0 0 0 6 

Agências de viagem 1 2 0 31 

Animação turística 1 1 0 12 

Outras 0 1 2 7 

Total 2 4  2 56 

Tabela 42 – Tipo e número de empresas de transporte público de passageiros. 

 

Relativamente aos transportes coletivos de passageiros, existem seis empresas (valor acumulado) a 

operar e encontram-se licenciados 483 veículos, cinco dos quais no ano em apreço com uma idade média 

de 16 anos por veículo. 

Empresa 
N.º de veículos 

licenciados 

Idade média dos 

veículos 

N.º de veículos 

novos/Ano 

2016 2017 2018 

Horários do Funchal 169 16,9 3 0 2 

Caniço 19 11,1 5 0 0 

SAM 98 11,5 0 0 0 

São Gonçalo 88 20,0 0 0 0 

Rodoeste 88 16,0 2 0 0 

Moinho (porto santo) 21 18,5 1 1 3 

Total 483 15,7 11 1 5 

Tabela 43 – Dados sobre os transportes coletivos de passageiros. 

 

Transportes particulares de passageiros 

Relativamente aos transportes particulares de passageiros, em 2018 existem 31 veículos tendo se 

verificado um aumento de cerca de 19,2% no n.º de certificados de veículos comparativamente a 2016.  
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Setor de atividade N.º de veículos/Ano 

2016 2017 2018 

Hotelaria  6 6 7 

Construção Civil 7 13 17 

Outros setores 13 9 7 

Total 26 28   31 
Tabela 44 – Dados sobre os transportes particulares de passageiros. 

 

6.7.1.2 Atividade de transportes em táxis na RAM 

Na RAM, cumulativamente e até o ano 2018, existe um total de 801 empresas de transportes em táxis, 

de acordo com a tabela abaixo apresentada 54% destes veículos têm registo no concelho do Funchal, 

seguido de Santa Cruz (12%) e Machico (8%). 

 

Tabela 45 – Dados sobre a atividade de transportes em táxis na RAM. 

 Durante o ano em análise, realizaram-se 83 exames para obtenção de capacidade profissional para 

motoristas de táxi e foram emitidas 76 novas certificados de motoristas de táxis (CMT). 

Na RAM, cumulativamente existem 2129 CMT. 

 

6.7.1.3 Atividade de transportes em veículos ligeiros de passageiros (letra T) 

Na RAM existe um total acumulado de 18 empresas/ veículos ligeiros de passageiros letra T.  Os veículos 

estão afetos à única zona turística existente que é no concelho do Funchal.  

 

6.7.1.4 Aluguer de veículos sem condutor 

Na RAM, foram licenciadas 19 empresas para aluguer de veículos de passageiros (rent-a-car). 

No ano em apreço, registou-se um aumento de 100% no número de licenciamento de empresas para 

veículos de passageiros relativamente a 2017. 

Concelho

Até o ano 

2018

(n.º de táxis)

Funchal 454

Câmara de Lobos 45

Ribeira Brava 32

Ponta do Sol 19

Calheta 39

Porto Moniz 10

São Vicente 15

Santana 32

Machico 65

Santa Cruz 104

Porto Santo 19
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Gráfico 48 – Evolução do número de licenciamentos de empresas de aluguer de veículos sem motorista. 

 

6.7.1.5 Atividade de transporte coletivo de crianças 

Na RAM, as entidades transportadoras que se dedicam ao transporte coletivo de crianças fazem com 

atividade acessória, certificando veículos e motorista de acordo com a tabela abaixo. 

Atividades Ano Total 

2016 2017  2018 

Veículos 

licenciados 

160 

(emissões iniciais e 

renovações) 

150 

(emissões iniciais e 

renovações) 

277 

(emissões iniciais 

e renovações) 

430 

Motoristas 

certificados 

270 

(86 correspondem a 

primeira emissão) 

71 

(33 correspondem a 

primeira emissão) 

86 

(65 correspondem 

a primeira 

emissão) 

960 

Tabela 46 – Dados sobre a atividade de transporte coletivo de crianças. 

 

6.7.1.6 Transportes rodoviários de mercadorias 

Na RAM, em 2018, existia um total de 1262 veículos licenciados para o transporte de mercadorias 

distribuídos por 307 empresas licenciadas das quais 66 possuem veículos ligeiros e 237 veículos ligeiros 

e pesados. 

Atividades Ano Total 

2016 2017 2018 

Veículos licenciados 0 305 278 1262 

Empresas licenciadas 8 9 7 307 

Com veículos ligeiros 4 7 3 66 

Com veículos ligeiros e pesados 4 2 4 237 
Tabela 47 – Dados sobre a atividade de transportes rodoviários de mercadorias na RAM. 

 

 

6.7.1.7 Transportes rodoviários de mercadorias perigosas 

No ano em apreço, existe um total de 155 veículos licenciados para o transporte de mercadorias perigosas 

na RAM, estando distribuídos por 39 empresas licenciadas. 
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 2017 2018 

Veículos licenciados 63 155 

Empresas licenciadas 14 39 

Tabela 48 

 

6.7.1.8 Atividade transitária 

Durante o ano em análise foi licenciada uma empresa, contabilizando-se um total de 15 empresas 

transitárias licenciadas na RAM.  

 

6.7.1.9 Inspeções e homologações 

  

Inspeções e homologações TOTAL 

Indivisíveis  114 

ADR-Mercadorias Perigosas 90 

Serviço Público  368 

Transporte de Crianças 94 

Total inspeções especiais 666 

Matricula-usado de passageiros  186 

Matricula-usado de mercadorias  11 

Matricula-usado Motociclos e Ciclomotores 54 

Matricula-novo de passageiros  0 

Matricula-novo de mercadorias  1 

Matricula-novo Motociclos e Ciclomotores 0 

Outra (Máquinas/Tratores Agrícolas) 0 

Total inspeções de matrícula 252 

Instalação/Alteração de caixas 108 

Colocação de Peliculas 235 

Vin Regrav 48 

GPL e Motor  7 

Total inspeções de alteração de características 398 

Total Homologações 12 

TOTAL INSPEÇÕES/HOMOLOAÇÕES 1328 

Tabela 49 – Quadro resumo de inspeções e homologações. 
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Gráfico 49 – Evolução do n.º de inspeções especiais entre 2016 e 2018. 

 
Gráfico 50 – Evolução do n.º de inspeções de matrícula entre 2016 e 2018. 
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Gráfico 51 – Evolução do n.º de inspeções de alteração de características entre 2016 e 2018. 

 

Gráfico 52 – Evolução do n.º de homologações entre 2016 e 2018. 
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6.7.2 Condutores 

6.7.2.1 Exames multimédia 

 

Tabela 50 – Dados exames multimédia 

Verifica-se que durante o ano de 2018, na RAM, 59,3% dos candidatos presentes a exame multimédia 

foram aprovados (n=3675) sendo que na Ilha da Madeira este valor atingiu 59,5% e na Ilha do Porto 

Santo 46,6%.  

O mês de agosto (n=670) foi o que registou mais candidaturas na Ilha da Madeira no entanto na Ilha do 

Porto Santo esta situação verificou-se no mês de Fevereiro (n=23). 

 Sessões marcadas Sessões realizados 

Funchal 522 514 

Porto Santo 25 25 
Tabela 51 – Número de sessões marcadas e realizadas 

Conclui-se que no ano em apreço realizaram-se 98,5% das sessões marcadas para realização de exames 

multimédia. 

 

 

 

 

Jan Madeira 421 402 229

Fev Madeira 455 442 273

Mar Madeira 456 445 273

Abr Madeira 467 454 287

Mai Madeira 571 552 320

Jun Madeira 500 486 283

Jul Madeira 580 566 343

Ago Madeira 670 643 404

Set Madeira 631 603 366

Out Madeira 606 587 331

Nov Madeira 501 487 266

Dez Madeira 441 429 252

Madeira - Total 6299 6096 3627

Fev Porto Santo 23 22 12

Abr Porto Santo 4 3 0

Mai Porto Santo 7 7 4

Jun Porto Santo 19 18 10

Ago Porto Santo 14 12 3

Set Porto Santo 5 5 3

Out Porto Santo 14 14 7

Nov Porto Santo 10 10 4

Dez Porto Santo 12 12 5

Porto Santo - Total 108 103 48

Total RAM 6407 6199 3675

MÊS Centro Candidatos Presentes Aprovados
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6.7.2.2 Exames profissionais 

 

 

Tabela 52 – Dados exames profissionais  

Relativamente aos exames profissionais 88,6% dos candidatos presentes foram aprovados (n=396), 

sendo que foi no mês de agosto que se registaram mais candidaturas (n=74).  

Das sessões que foram marcadas para o efeito, 97% efetivaram-se. 

 

6.7.2.3 Exames práticos 

 

 

Tabela 53 – Número de aprovações e reprovações por categoria na ilha da madeira 

Relativamente aos exames práticos realizados na Ilha da Madeira no ano em apreço, sabe-se que a 

categoria B representou 79% dos exames práticos realizados onde 63% dos candidatos foram aprovados. 

Verificou-se que 68,4% dos candidatos foram aprovados, sendo que destes 61% dos aprovados eram do 

género masculino.  

Jan 44 35 31

Fev 7 7 7

Mar 65 62 59

Abr 65 49 35

Mai 60 57 53

Jun 24 23 22

Jul 27 26 22

Ago 74 71 64

Set 35 35 32

Out 33 32 31

Nov 31 31 25

Dez 26 19 15

TOTAL 491 447 396

MÊS Região

Madeira - 

Funchal

Candidatos Presentes Aprovados

Categoria Aprovado Reprovado Total

AM 44 24 68

A1 159 37 196

A2 199 21 220

A 155 16 171

B 2169 1248 3417

B1 6 3 9

BE 7 0 7

C 109 4 113

CE 55 6 61

D 59 7 66

Total 2962 1366 4328



Relatório de atividades 2018 Página 92 de 123 

 

No ano em análise e de acordo com os registos obtidos através dos exames práticos efetuados, sabe-se 

que dos 8 tipos de falhas existentes, 49% corresponderam às falhas “Incumprimento do código e seus 

regulamentos” seguido do “Arranque em declive” e “Imprudência” com 21%, 14% e 13% respetivamente. 

  

Gráfico 53- Tipo de falha por exame prática 

 

6.7.2.4 Emissão cartas de condução 

Em média no ano 2018, e de acordo com todas as categorias, foram emitidas, em média, 1673 cartas de 

condução, sendo que novembro foi o mês que mais emissão de cartas registou (inclui todo o tipo de 

emissões). 

2018 CARTAS DE CONDUÇÃO EMITIDAS 
(TODO TIPO DE EMISSÕES)  

N.º total 

JANEIRO 1761 

FEVEREIRO 1462 

MARÇO 1654 

ABRIL 1504 

MAIO 1774 

JUNHO 1529 

JULHO 1620 

AGOSTO 1716 

SETEMBRO 1848 

OUTUBRO 1810 

NOVEMBRO 1879 

DEZEMBRO 1396 
Tabela 54 – Número de cartas emitidas por mês 

Desde 2013, cumulativamente, foram emitidas pela primeira vez 22443 cartas de condução (incluindo 

as trocas de cartas de estrangeiros), sendo que relativamente ao ano em apreço registou-se um aumento 
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no número de emissões total de cerca de 81%. Das licenças de aprendizagem emitidas em 2018, 

efetivaram-se cerca de 51%.  

 

Gráfico 54 – Número de cartas emitidas pela primeira vez. 

 

Troca de cartas de estrangeiros 

Durante o ano 2018 procedeu-se à troca de 2545 cartas estrangeiras. No gráfico 51 é possível verificar a 

proveniência da área geográfica. 

Salienta-se que a Venezuela, no global, representa 81% do volume de trocas de cartas e 98% das trocas 

na área geográfica da América do Sul. 

A receita estimada foi calculada tendo como referência que cada troca equivale a 30€. 
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Gráfico 55 – Número de trocas de cartas estrageiras e valor estimado da receita 

 

6.7.2.5 Certificação de motoristas 

Carta de Aptidão de Motoristas/ Carta de Qualificação de Motoristas 

A certificação de CAM/CQM iniciou-se no ano 2010, existindo atualmente 2554 Cartas de Qualificação 

de Motoristas referentes a mercadorias (categoria C) e 1560 referentes a passageiros (categoria D).  

Em 2018, realizaram-se 54 cursos de formação para a certificação de motoristas de veículos pesados de 

mercadorias e 62 cursos de formação para a certificação de motoristas de veículos pesados de passageiros 

(CAM/CQM).  

Em 2018, realizaram 257 exames CAM. 

Formação motoristas pesados de 

mercadorias 

Formação motoristas pesados de 

passageiros 

  
Gráfico 56 e 57 – Cursos de formação para motoristas de veículos pesados de mercadorias e passageiros 

CAM e CQM.  



Relatório de atividades 2018 Página 95 de 123 

 

Através dos gráficos acima verifica-se que foram efetuados 14 cursos de formação inicial tanto para 

motoristas pesados de mercadorias como para motoristas pesados de passageiros, tendo 160 e 123 

participantes, respetivamente. 

Relativamente à formação contínua, foram realizados 40 cursos para motoristas pesados de mercadorias 

e 48 cursos para motoristas pesados de passageiros. Nesta formação participaram 668 e 418 

respetivamente. 

 

Motoristas de veículo de transportes de mercadorias perigosas 

Na RAM existem 369 motoristas certificados.  

Em 2018, realizaram 98 exames ADR. 

Comparativamente ao ano transato, verificou-se uma diminuição de 67% no número de certificados de 

motoristas de veículos de transportes de mercadorias perigosas.  

 

Gráfico 58 – Número de certificados de motoristas de veículo de transportes de mercadorias perigosas (ADR). 

 

6.7.3 Viação 

6.7.3.1 Cartão de estacionamento para pessoa com mobilidade reduzida 

Até 2018 foram emitidos 482 cartões para este efeito, distribuídos por concelho de acordo com a tabela 

abaixo apresentada, sendo que, comparativamente a 2016, estes cartões aumentaram em cerca de 71%. 

A maior representatividade de emissão destes cartões pertence ao concelho do Funchal com 53%, seguido 

dos concelhos de Santa Cruz e Câmara de Lobos com 17% e 7% respetivamente. 
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Tabela 55 – N.º de cartões de estacionamento emitidos por concelho. 

 

6.7.3.2 Atribuição de matrícula nacional a veículos 

Durante o ano de 2018 foram emitidas 348 matrículas, mais 44% comparativamente a 2016. 

 

Gráfico 56 – Evolução do n.º de matrículas atribuídas no último triénio. 

 

6.7.3.3 Autorizações especiais de trânsito 

Comparativamente a 2016, as autorizações especiais de trânsito aumentaram em cerca de 21%, sendo 

que as mercadorias indivisíveis ou trânsito de máquina anual e os veículos para participar no rali 

representam 83% do total de autorizações emitidas em 2018.  

Concelho 2016 2017 2018

Total de 

cartões 

emitidos

(N.º)

Funchal 34 57 52 257

Câmara de Lobos 6 4 9 34

Ribeira Brava 5 3 6 18

Ponta do Sol 1 2 0 12

Calheta 2 0 6 11

Porto Moniz _ 1 0 2

São Vicente 1 0 2 2

Santana 5 2 2 15

Machico 3 5 21 28

Santa Cruz 8 12 13 82

Porto Santo 1 2 2 21

Total 66 88 113 482
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 Tabela 56 – Tipo de autorizações especiais de trânsito. 

 

6.7.4 Contraordenações rodoviárias 

De acordo com o gráfico abaixo representado e de acordo com os três graus de infrações em apreço e 

crimes, registou-se na sua maioria infrações “leves” sendo que comparativamente ao ano anterior 

diminuíram em 53% e no geral em 51%.  

De registar que em 2018 foram registados 448 crimes. 

Relativamente à infração “Muito graves” registou um decréscimo em 1 ano de cerca de 52%.  

 

Gráfico 57 - Infrações por grau, RAM, 2017 e 2018 

 

 

Autorizações 2016 2017 2018

Mercadorias indivisíveis ou trânsito 

de máquinas: Ocasional 
37 39 18

Mercadorias indivisíveis ou trânsito 

de máquinas: Anual
102 119 112

Veículos para participar no cortejo 24 26 23

Veículos para participar no rali 33 52 85

Total 196 236 238
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6.8 Direção de Serviços de Gestão Integrada de Transportes e Mobilidade 

Esta Direção de Serviços pautou a sua atuação em termos de atividades desenvolvidas nos seguintes 

domínios: 

Ao nível dos recursos humanos, no ano de 2018 registaram-se as seguintes alterações: 

• Saída de três assistentes técnicos para área de atendimento e BackOffice do Subsídio Social de 

Mobilidade – Porto Santo, por ter caducado o Contrato estabelecido com o IEM, no âmbito da 

Medida de Apoio à Integração de Subsidiados (MAIS); 

• Saída de uma técnica superior da área dos projetos cofinanciados da DSGITM; 

• Saída de uma técnica superior para tarefas transversais a todo o setor dos transportes devido à 

caducidade do Contrato celebrado com o IEM ao abrigo do Programa de Ocupação Temporária 

de Desempregados. 

 

6.8.1 Regulação/gestão do Setor dos Transportes 

 

6.8.1.1 Pareceres e contributos emitidos 

No âmbito da regulação/gestão e acompanhamento do setor dos transportes e mobilidade a DSGITM 

emitiu diversos pareces e análises em 2018, assim como contribuiu e participou em diversas iniciativas 

e eventos abaixo elencados. 

• Projeto de decreto legislativo regional da autoria do PCP intitulado "Interdição das áreas 

portuárias da RAM a navios que transportem substâncias poluentes ou perigosas". 

• Proposta apresentada pelo grupo municipal do Partido Social Democrata na Assembleia 

Municipal sobre "ligações marítimas entre as ilhas do Porto Santo e da Madeira"- janeiro 2018 

• Solicitação da Comissão Europeia sobre estudos e dados estatísticos que permitam servir de 

apoio na reunião sobre a implementação da nova estratégia da UE para a s RUP. Encontrar um 

indicador que demonstrasse o peso que o transporte aéreo de um passageiro residente na RAM 

assume no seu respetivo rendimento (indicador de distância relativa). O objetivo é calcular o 

valor final (s/ subsídios) ou o custo de transporte de um passageiro, em percentagem do 

rendimento médio dos residentes nos Arquipélagos (neste caso, dos trabalhadores por conta de 

outrem da RAM). Com a colaboração do Eng.º Nuno Jesus do Gabinete da VP, foi possível apurar 

o seguinte: 

o Distâncias relativas, temos, em milhas, as seguintes: 

▪ FNC-LIS: 600 

▪ FNC-OPO: 741 

▪ FNC-PDL: 612 

▪ LIS-PDL: 901 

▪ LIS-TER: 965 

▪ LIS-HOR: 1050 

▪ LIS-PIX: 1040 

▪ LIS-SMA: 865 

▪ LIS-PXO: 564 
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Período 

Rendimento médio 
mensal líquido da 

população empregada 
por conta de outrem, em 

euros 

Custo/valor médio 
mensal de transporte 

aéreo de um passageiro 
entre a região e Lisboa 
(ida/volta/ida e volta) 

Distância relativa … 

Açores Madeira Açores Madeira Açores Madeira 

Euros (€) Euros (€) Percentagem (%) 

4.º Trimestre de 2016 788 784 153,20 234,67 100,0% 65,9% 

1.º Trimestre de 2017 805 782 118,60 164,42 100,0% 65,9% 

2.º Trimestre de 2017 794 793 190,60 288,42 100,0% 65,9% 

3.º Trimestre de 2017 801 796 229,52 303,84 100,0% 65,9% 

Tabela 57 – Dados estatísticos 

• Resposta à queixa apresentada ao Provedor de Justiça: Processo Q-485/18 (RAM) - princípio da 

continuidade territorial - paragem do navio "Lobo Marinho". 

• Contributos para o Relatório sobre a participação da RAM no processo de construção da União 

Europeia: ano 2017. 

• Projeto de resolução apresentado pelo JPP sobre a correção do zonamento tarifário Santa Cruz, 

incluiu contatar a TIS sobre o estudo de Estruturação do Sistema Tarifário dos Transportes 

Públicos de Passageiros (Regionais) da Região da Madeira - 2004” de onde resultou, para além 

de um novo sistema tarifário, um mapa de zonamento tarifário da Ilha da Madeira 

• Envio de contributos sobre a Rede de Parceria Temática do Fundo Social Europeu (PTN) – 

revisão do Código Europeu de Conduta da Parceria (ECCP) com o objetivo de fornecer uma série 

de recomendações atinentes ao funcionamento das Parcerias e respetivos desafios e necessidades 

na implementação do Princípio da Parceria no próximo período de programação; 

• Resposta ao Requerimento da JPP - Monitorização das tarifas aéreas 2016 e 2017; 

• Resposta/análise ao Projeto de Resolução n.º 1267/XIII/3.ª (PSD) - AR, sobre Posição 

geoestratégica dos Açores:  

• Acompanhamento do acatamento das recomendações formuladas pelo Tribunal de Contas no 

Relatório n.º 3/2016-FS/SRMTC - Auditoria ao controlo da receita das concessões na 

Administração Regional Direta. 

• Resposta/análise sobre as recomendações respeitantes ao funcionamento das Parcerias e 

respetivos desafios e necessidades na implementação do Princípio da Parceria no próximo 

período de programação. 

• Resposta ao questionário no âmbito da XXII Conferência dos Presidente das Regiões 

Ultraperiféricas (CPRUP), realizada na Guiana, de 26 a 27 outubro, mandatou no Comité de 

Acompanhamento RUP várias missões, designadamente a de “Analisar as respostas dadas às 

dificuldades de transporte nas RUP”.  

• Transporte flexível – dois privados demonstraram interesse em realizar transporte flexível na 

ilha da Madeira. Contudo, o requerimento foi indeferido por não estar instruído com os 

elementos solicitados pela lei. 

• Continuação da Monitorização e Acompanhamento do PIETRAM. 

• Resposta à Comissão Europeia (Direção Geral de Política Regional e Urbana), através do 

consórcio COWI contratado para o efeito, sobre o “Estudo sobre a acessibilidade física das 

Regiões Ultraperiféricas. O objetivo era efetuar uma análise exaustiva das ligações de 

transportes entre o continente e as Regiões Ultraperiféricas da UE, entre estas próprias, e entre 

estas e as regiões vizinhas. 

• Preenchimento do inquérito destinado ao levantamento dos auxílios aos transportes nas RUP 

no âmbito do Comité de Seguimento da CP RUP. 
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• Preparação do dossier, na parte relativa às competências da DSGITM, para o debate na ALR 

sobre Economia com Presidente e Vice-Presidente GR - 27 de fevereiro. 

• Preparação do dossier de apoio à participação no programa RTP M sobre o processo ferry – abril. 

• Parecer com a colaboração do Eng.º Nuno Jesus sobre a “Proposta de diretiva sobre instalações 

portuárias de receção de resíduos gerados por navios e carga”. 

• Envio de contributos para o Relatório anual sobre as despesas de Auxílios de Estado 2017. 

• Envio de contributos para o Memorando MAC - destinado a suscitar junto da UE a revisão da 

política de financiamento à renovação das frotas de veículos de transporte coletivo de 

passageiros. 

• Emissão de parecer sobre as candidaturas do Município da Ribeira Brava: Madeira 14-20 – Eixo 

Prioritário 4 (06 - Mobilidade Sustentável). 

• Parecer e envio de ofício à ANA, acerca do estudo viário completo para as acessibilidades 

rodoviárias ao posto de abastecimento de combustíveis a levar a cabo na área concessionada. 

• Contributos para a Conta da RAM a 31-12-2017. Património Financeiro Regional e fluxos 

financeiros entre o Orçamento Regional e as entidades participadas (direta e indiretamente) 

pela Região. 

• Contributos para o Orçamento retificativo. 

• Envio de contributos para os diversos artigos de imprensa, solicitados pelo Gabinete da VP. 

• Envio de contributos para o próximo período de programação dos fundos europeus. 

• Análise aos Projetos de Resolução n.º 1644/XIII/3.ª (PEV) e n.º 1645/XIII/3.ª (PEV), o primeiro 

sobre a proteção dos passageiros em caso de inoperacionalidade do aeroporto e o segundo sobre 

a introdução de restrições à liberalização do transporte aéreo na linha LIS/FNC/LIS. 

• Análise ao Projeto de Resolução n.º 1668/XIII/3.ª (PS) - ALM, sobre a Inoperacionalidade do 

Aeroporto da Madeira.  

• Envio de contributos para o Orçamento de Estado 2019. 

• Análise ao Projeto de Resolução n.º 1757/XIII/3.ª (PSD) - Recomenda que o Governo promova 

junto da ANAC o estudo da otimização da operacionalidade do Aeroporto Madeira. 

• Análise ao Projeto de Resolução n.º 1756/XIII/3.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que adote 

medidas para corrigir as anomalias nos voos e a prestação de assistência adequada aos 

passageiros para as Regiões Autónomas.   

• Envio de contributos, para em articulação com a EEM e com a DSE, elaborar o Programa para 

a Mobilidade Elétrica. 

• Envio de contributos para a elaboração da proposta de Orçamento Regional – 2019.  

• Resposta ao pedido do IMT sobre a idade média da frota de veículos em circulação nas Regiões 

Autónomas, enquadrado no In-Country Review efectuado pela Convenção Quadro das Nações 

Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC) na qual foram debatidos os processos de 

cálculo das emissões de Gases com Efeito de Estufa do setor dos Transportes. 

• Análise ao Projeto de Resolução, da autoria do grupo parlamentar do JPP (2ª C - Of. 5328), que 

”recomenda ao Governo da República a inscrição do subsídio social de mobilidade para a linha 

ferry da Região Autónoma da Madeira no Orçamento de Estado para 2019”, 

• Análise ao Projeto de Resolução, (PCP - 5ª C - Of. 5355) que recomenda ao Governo Regional a 

alteração do tarifário do Transporte Público, mais concretamente a alteração dos critérios de 

atribuição do Passe Social Pensionista e do Passe Social Sénior, no sentido de qualquer pessoa 

com mais de 65 anos, poder ter acesso àqueles passes independentemente de ser reformada ou 

não, bem como todas as pessoas com menos de 65 anos já reformadas. 

• Análise ao Projeto de Resolução, (PCP - 6ª C - Of. 5351) em que o grupo parlamentar do PCP, 

através do Projeto de Resolução em apreço, recomenda ao Governo Regional a gratuitidade do 

passe a todos os estudantes com ASE já no próximo ano, bem como o desconto gradual de 25% 

em cada ano para os restantes estudantes até ficar totalmente gratuito.” 



Relatório de atividades 2018 Página 101 de 123 

 

• Elaboração da resposta e junção de todos os anexos para responder ao pedido do grupo 

parlamentar dos JPP - notificação à Comissão Europeia Ferry. 

• Envio de contributos para a elaboração do dossier destinado ao “Debate Potestativo Concessões 

de Serviço Público - nov/18” 

• Análise ao Projeto de Resolução (PS) - 2ª C - Of. 5433 - Criação Plano contingência Aeroporto da 

Madeira. 

• Elaboração da resposta e junção de todos os anexos para responder ao pedido do grupo 

parlamentar do PS - sobre o contrato concessão Aeroportos da RAM. 

• Cálculo da sobretaxa de combustível de novembro 2018, a aplicar às viagens da concessão da 

Porto Santo Line. 

• Análise ao Proposta de alteração da Lei n.º 156/XIII (Orçamento do Estado para 2019) da autoria 

do CDS sobre a revisão do subsídio social de mobilidade. 

• Emissão de parecer sobre o pedido de isenção do ISP para Empresas de Transportes Públicos 

Coletivos. 

 

6.8.1.2 Projetos Interreg III e outros 
 

A DRET associou-se a parceiros de Canárias e dos Açores, e candidatou-se enquanto parceira aos 

projetos abaixo elencados, cuja aprovação ocorrerá apenas em 2019: 

• MAC-CONECT - Conectividade na Macaronésia (Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde). 

Objetivo geral: Disponibilização de um serviço inovador, através de uma plataforma digital 

interativa centrada nas opções de transporte marítimo e aéreo de mercadorias entre os 

arquipélagos da Macaronésia que potencie a internacionalização das PME e as relações 

comerciais entre as RUP. 

 

• DATATRANSPORT - Implementação de uma plataforma de gerenciamento de dados de 

transporte da Macaronésia. (Madeira, Açores e Canárias). Visa aumentar a transferência e 

difusão de tecnologia e cooperação entre empresas e universidades e outros centros de pesquisa 

em áreas prioritárias dos transportes e mobilidade. Com um bom sistema e ferramentas de 

gerenciamento e análise de dados massivas, focados em mobilidade e transporte, poder-se-á lidar 

com vários desafios, tais como; redução e otimização do tempo de transporte, diminuição do 

impacto ambiental e custos operacionais como um todo, maior adaptabilidade para a gestão da 

mudança constante, planeamento de rotas de proximidade, rede viária, saturação de tráfego, 

etc.. 

 

• MOVISMAC - Observatório de mobilidade sustentável da Macaronésia (Madeira, Açores, 

Canárias e Cabo Verde). Tem por base a necessidade de explorar o conceito de sustentabilidade 

aplicado aos modos de transporte e mobilidade, através da implementação de uma rede de 

cooperação entre as principais autoridades públicas da região macaronésia, com competências 

no âmbito do projeto. Irá assim promover processos de abordagem, encontro e cooperação entre 

os diferentes agentes envolvidos, promovendo a realização de acordos, estabelecendo e 

implementando estratégias conjuntas de Governança transnacional. Irá ainda preparar projetos 

comuns e aumentar a capacidade de criação e treinamento comum, na área de prioridade de 

mobilidade e transportes na Macaronésia. 

 

• Participação no projeto MIND4SEA, com a AREAM como coordenador. A candidatura foi 

efetuada no programa Horizonte 2020 no tópico LC-SC3-ES-4-2018-2020: Decarbonising energy 

systems of geographical Islands, denominada MIND4SEA -  Mobilising Islands for Sustainable 



Relatório de atividades 2018 Página 102 de 123 

 

Energy Actions. Visa: 1) Definir um caminho fiável e a longo prazo de transição de energia fóssil 

para energia limpa em duas ilhas líderes, sendo uma delas o Porto Santo, indo de encontro à 

iniciativa Porto Santo Sustentável – Smart Fossil Free Island; 2) Permitir que outras 4 ilhas 

europeias tomem como exemplo as práticas implementadas nas ilhas líderes e estabeleçam um 

plano de ação de transição de energia limpa e confiável a ser implementado após o término do 

projeto; 3) Identificar e elaborar modelos comerciais efetivos para apoiar os programas de 

financiamento públicos e privados para a replicação das intervenções de descarbonização nas 

ilhas lideres e nas ilhas seguidoras. Este projeto não mereceu a aprovação da Comissão 

Europeia. 

 

• Participação no DESTI-SMART (Horizonte 2020), e visa a melhoria das políticas de transporte 

e turismo no destino, integrando estratégias para a mobilidade sustentável, a acessibilidade e 

viagens conscientes no desenvolvimento do turismo sustentável. Este projeto esta intimamente 

ligado ao CIVITAS DESTIMATIONS. 

 

6.8.1.3 Outros 

• Foram realizadas várias reuniões e troca de informação com o IDR no âmbito do Programa 

MADEIRA 14-20, sobre abertura de candidaturas na área da Mobilidade Sustentável, ou seja, 

sobre o enquadramento das ações da Prioridade 4.e do Madeira14-20 no PIETRAM. Foi 

necessário colaborar com o IDR no sentido de ser providenciada um ajustamento ao Programa 

Madeira 14-20. 

• Preparação visita Oficial do Senhor Presidente da RA dos Açores à RAM de 23 a 26 de janeiro 

de 2018: levantamento áreas/temas relevantes para cooperação 

• Participação na Ação de formação em matéria de auxílios de Estado - 23 de fevereiro de 2018 - 

Comissão Europeia 

• Em 2018 iniciaram-se os trabalhos de preparação à implementação do Programa de Redução de 

Passes Sociais no Transporte Rodoviário de Passageiros, previsto no artigo 62.º do DLR do 

ORAM2019. 

• Elaboração da apresentação para a participação da Diretora Regional como oradora numa sessão 

da Secção de Transportes da Sociedade de Geografia de Lisboa, referente a Políticas de 

Transportes nas Regiões Autónomas (20 de fevereiro). 

• Preparação e participação na reunião geral com operadores de transporte público a 18/04/2018. 

• Participação no Seminário Marítimo 22/03/ 2018 - Porto. 

• Participação nas Reuniões da Comissão Consultiva do PSOEM (Plano de Situação do 

Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional) da Subdivisão da Madeira – abril e maio. 

• Participação no 12.º Encontro Nacional da Transportes Revista - MOBITRANS - 24 e 25 maio, 

Porto. 

• Participação no evento promovido pela EISAP - European International Shipowners Association 

of Portugal sobre o sector do shipping - Funchal, 10 e 11 de maio. 

• Participação presencial no Portugal Air Summit, bem como através do envio de notas e 

informações para a participação Sr. VP no painel Liberalização do Transporte Aéreo: vantagens 

para a economia e Turismo, 24 de maio. 

• Criação do perfil da VP/DRET no Balcão2020. 

• Participação no encontro de trabalho com Canárias e Açores – 18 julho - sobre Transportes. 

Mobilidade e candidaturas MAC. 

• Visita à fábrica de autocarros elétricos da Caetanobus, no Porto, 9 de outubro. 

• Publicação do Despacho da DRET n.º 19/2018, de 26/07, para a manutenção, em regime de 

exploração provisória, dos títulos de concessão para a exploração do Serviço Público de 
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Transporte Público das empresas de Transporte Público: SAM, EAC, CCSG e Moinhos rent-a-

car e Horários do Funchal, até dezembro de 2019. 

• Participação numa reunião na Escola Bartolomeu Perestrelo (06/08), onde a AREAM apresentou 

os resultados do estudo de mobilidade da escola Bartolomeu Perestrelo e promoveu uma 

primeira discussão sobre as propostas de ações a incluir no plano de mobilidade da escola. 

• Participação no teste de um miniautocarro elétrico na Madeira, promovido pela Horários do 

Funchal e pela AREAM, ente 11 e 17 de setembro. 

• Participação na apresentação do MAC1420-CA-0001, ou seja, no lançamento da segunda 

Convocatória de Projetos do Programa de Cooperação Territorial INTERREG V-A MAC 2014-

2020 - 17 de setembro. 

• Participação na FORMAÇÃO CIVITAS PROSPERITY sobre Sustainable Urban Mobility Plans 

(SUMP), correspondentes, em Portugal, aos Planos de Mobilidade e Transportes (PMT), 

organizado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT, I.P.), com o apoio da Câmara 

Municipal de Lisboa (C.M. Lisboa), entre 15 e 18 de outubro de 2018. 

• Continuação da campanha da mobilidade, através de Banners no diário on-line (5 sobre 

mobilidade elétrica e 5 sobre Civitas); de Spot Rádio TSF Madeira;  

• Participação na Conferência Mobilidade Urbana no Funchal: Gestão Inteligente e 

Desenvolvimento Sustentável – 20/set. 

• Participação na conferência sobre concurso público vs ajuste direto no âmbito da 

contratualização do serviço público de transportes, dezembro, Lisboa. 

• Participação na ação de Formação sobre matéria de Auxílios de Estado: 31/out, Funchal. 

• Participação na 46.ª Assembleia-Geral da Conferência das Regiões Periféricas Marítimas da 

Europa, no Funchal - outubro. 

 

6.8.2 Transportes Marítimos 

6.8.2.1 Ligação marítima entre a Madeira e o Continente 

No regresso do ferry à região autónoma, depois do fim abrupto da ligação em 2012, o processo seguiu 

diversos trâmites, tendo percorrido as seguintes fases: 

• Consulta pública aos armadores no final de 2015, a qual não produziu quaisquer resultados, 

provando, assim, que a linha não é sustentável em condições de mercado normais. 

• Primeiro semestre de 2016 ocorreram diversos contactos adicionais com determinados 

armadores, confirmando a inviabilidade de exploração da linha sem apoio público. 

• Finais de 2016, instrução do pedido de autorização junto da CE tendo em vista à validação para 

a atribuição de apoios públicos (fundos do GRM) à exploração da linha. 

• Abril de 2017: CE “aprova” a atribuição de apoios públicos, calculados com base nos passageiros 

transportados, numa lógica de evitar distorção de concorrência face aos operadores de linhas de 

carga já instalados no mercado. 

• No final de agosto, foi lançado um 1.º concurso público internacional. A 1.ª data limite para a 

entrega de propostas era 3/11/2017, mas foi prorrogado até 18/12/2017. Não foram apresentadas 

propostas. 

• Alteração do tarifário da APRAM, reduzindo de forma muito significativa as taxas portuárias 

sobre a operação de navios ferry, mais precisamente alteração da TUP /carga e da taxa de tráfego 

de passageiros para os navios roll-on-roll-off (Portaria n.º 323/2017, de 1/9). 

• Em 29/12/2017, é autorizado o lançamento de novo concurso público internacional (3 milhões/ano 

para o mínimo de 12 viagens de ida e volta). 

• Em resultado de dois requerimentos do concorrente ENM, o 2.º concurso foi prorrogado em 

fevereiro/2018 por 30 dias adicionais e depois por mais 40 dias, mas este último foi, entretanto, 
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interrompido 7 dias depois, para reiniciar nova contagem de 42 dias, em resultado da alteração 

das peças do procedimento. A data final para a entrega de propostas foi a 04-05-2018. 

• A concessão foi adjudicada à única empresa que apresentou propostas, a ENM. 

• Assinatura de contrato a 04/06/2018. 

• Visto prévio do Tribunal de Contas: 26/06/2018. 

• O primeiro ano da operação de transporte marítimo de mercadorias e passageiros entre o 

arquipélago e o continente terminou a 26/09/2018.  

• O balanço é positivo, mas é necessário o apoio de Lisboa para alargar a operação a todo ano. Por 

esta razão, foi entregue uma proposta de alteração ao OE2019 nesse sentido. 

 

N.º de viagens entre Funchal e Portimão 24 (12 por trajeto) 

Passageiros transportados 10.424 passageiros 

Automóveis carregados 2.300 

Indemnizações compensatórias 3.000.000€ 
Tabela 58 – Dados ferry  

Este processo envolveu muito tempo de trabalho da DSGITM, na medida em que o serviço esteve 

envolvido de forma ativa e intensa. A participação iniciou-se com a preparação das peças concursais, 

pedidos de parecer à AMT, lançamento e intervenção na plataforma AcinGov, no júri elaborando as atas 

e analisando a proposta, na assinatura do contrato, na preparação do processo para envio ao Tribunal 

de Contas e respetivos esclarecimentos, no processamento das indemnizações, na análise e 

acompanhamento da reclamação de uma passageira acidentada, etc..  

 

6.8.2.2 Interrupção da ligação marítima entre a o Funchal e o Porto Santo – manutenção do 

navio Lobo Marinho  

A substituição do navio em janeiro, apenas ficou prevista no contrato na parte que diz respeito ao 

transporte de mercadorias (assegurado o transporte de carga 1 x semana). Os passageiros não ficaram 

protegidos nesse 2.º aditamento ao contrato de concessão. Assim, a Porto Santo Line (PSL) tem vindo a 

minimizar a situação, por sua conta, assegurando aos residentes no Porto Santo cerca de 50 lugares em 

cada sentido na ligação aérea, pelo preço idêntico ao praticado na viagem marítima.  

Em 2018, para além do transporte de carga regular via marítima 1 x semana foi também assegurado, a 

expensas da PSL, o transporte de carga via aérea (avião cargueiro) 1 x semana. Numa análise 

custo/benefício, conjugada com interesse público em sentido amplo, conclui-se que os custos do 

fretamento de um navio são demasiado elevados (rondam os 20.000 € por dia) face ao número de 

passageiros transportados no mês de janeiro. De salientar que esses custos, de acordo com o estipulado 

no contrato, são da responsabilidade do Governo Regional enquanto concedente, e não da Porto Santo 

Line (PSL). 

Neste período de 2018 a AeroVip realizou voos adicionais, para assegurar a disponibilidade dos 50 

lugares para residentes no Porto Santo, a preços do navio Lobo Marinho, sendo o diferencial de preços 

assegurado pela PSL. Naquele período, a capacidade oferecida no geral, quer pela PSL têm sido 

suficientes para a procura que existe no mês de janeiro, ie, a taxa de utilização dos bilhetes 

disponibilizados na PSL nos voos foi de 54%, 73% e 69% nos anos de 2016, 2017 e 2018 respetivamente. 

 

6.8.2.3. Outros 

Na sequência da Ação Administrativa n.º 288/17.8BEFUN, movida pela associação cívica “Mais Porto 

Santo, foi necessário proceder à abertura de um procedimento de contratação do mandatário. A 
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adjudicação do mandato foi atribuída ao Dr. Guilherme Silva, com quem a DSGITM trabalhou para 

juntar os argumentos e documentação necessária à instrução da contestação. 

É efetuada a monitorização trimestral do n.º de movimentos de passageiros e carga nas ligações 

marítimas entre a Madeira e o Porto Santo. 

 

6.8.3 Transportes Aéreos 

Nesta temática foram efetuadas as seguintes atividades: 

• Acompanhamento permanente da concessão dos Aeroportos da Madeira e Porto Santo e das 

questões e pareceres solicitados no âmbito da mesma. 

• No que concerne à proposta e participação na negociação de novas rotas aéreas para a RAM, é 

uma matéria que tem se mantido a nível dos Gabinetes, anteriormente do Secretário Regional 

da Economia, Turismo e Cultura, e agora do Vice-Presidente e da atual SRTC, sem reporte à 

DSGITM. 

• Participação nas reuniões com as companhias aéreas sobre o Plano de Contingência dos 

Aeroportos da Madeira. A partir de julho este assunto passou definitivamente para o Gabinete 

da VP. 

• Conclusão da “Operação Charter Natal": o Governo Regional, através da DRET decidiu 

assegurar, pontualmente, um voo charter destinado, preferencialmente, aos estudantes 

madeirenses que frequentam estabelecimentos do ensino superior fora da Região. Para tal, 

encontrou uma solução extraordinária para esses estudantes, que dado os elevados preços e 

indisponibilidade de passagens aéreas para a Madeira, se viam impedidos de passarem esta 

quadra natalícia junto das suas famílias. Assim, a DSGITM efetuou em dezembro a aquisição 

dos serviços de “Aluguer de equipamento para transporte aéreo, com tripulação e 

comercialização de um voo round trip, entre Lisboa e a ilha da Madeira, para o período de Natal 

e Fim do ano”; 

• No período da Páscoa, foi igualmente lançada nova operação charter, para apoiar os estudantes 

universitários. Apesar de ter sido assegurado um primeiro voo em condições satisfatórias para 

os estudantes na quadra Pascal, tornou-se necessário um segundo voo na sequência da enorme 

contestação pública e das reclamações recebidas, por terem ficado de fora do 1.º voo imensos 

estudantes. 

• Participação da Diretora Regional, como membro do júri, no concurso público internacional, 

lançado pelo Governo da República, iniciado em outubro/2017 e concluído em dezembro/2018 

para a adjudicação da exploração dos serviços aéreos regulares, em regime de concessão, na rota 

Porto Santo/Funchal/Porto Santo. 

• Análise e envio de contributos para a discussão do Plano de Estratégico da ANA Aeroportos de 

Portugal - 2018 / 2022; 

• Monitorização e registo do preço das tarifas aéreas, ao longo de todo o ano e de forma 

ininterrupta. 

• Na sequência das comunicações recebidas dos CTT, foram encaminhadas para as entidades 

competentes várias denúncias relativamente a burlas no Subsídio Social de Mobilidade. 

• No que concerne ao Programa Estudante Insular, trata-se de uma medida do GRM 

implementada em novembro/2018, através do Gabinete da VP, que permite ao estudante pagar 

apenas o valor líquido correspondente ao custo final que lhe cabe no âmbito do Subsídio Social 

de Mobilidade (DL134/2015), ou seja, 65€ por viagem de ida e volta. A DRET, na medida do 

possível, contribui com a disponibilidade do espaço, impressoras e de um técnico superior que 

passou a estar afeto em 100% do seu atual horário de trabalho, a esta medida do Gabinete da 

VP. 
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• Monitorização do n.º de movimentos de aeronaves e de passageiros nas ligações aéreas entre a 

Madeira e o Porto Santo. 

 

6.8.3.1 Ligações aéreas entre o Porto Santo e a Madeira  

Foi aberto concurso para a concessão, por parte da SEI – Secretaria de Estado das Infraestruturas. A 

DRET foi membro do júri deste concurso. Existiram oito entidades interessadas no concurso (adquiriram 

caderno de encargos). A concessão terá a duração de três anos e que o preço base é 5,8 M euros, 1,9 M 

euros por ano (5.577.900 euros, 1.859.300 euros por ano). A adjudicação foi efetuada à Binter Canárias 

embora tenha sido contestada pela Aeropvip. 

A situação foi minimizada através da realização de 2 ajustes diretos com a própria Binter. A 5 de 

dezembro, o Governo da República assinou o contrato definitivo com a Binter. O GRM, apesar de estar 

a acompanhar o processo, e de em diversas vezes ter interpelado a SEI para que tomasse diligências 

para evitar a rutura nas ligações áreas, desconhece pormenores sobre a assinatura do contrato. 

 

6.8.4 Empresas Públicas do Setor dos Transportes 

Em 2018, concluiu-se atribuição de Prestações Suplementares de Capital da “Horários do Funchal - 

Transportes Públicos, S.A.”, iniciado em dezembro de 2017. Neste mesmo ano e por via a negociação do 

Contrato de Concessão, a Horários do Funchal, apresentou um plano de investimentos 2019-2020 onde 

prevê, entre outros, a renovação da sua frota. 

No que diz respeito a outras questões, bem como ao acompanhamento das restantes empresas públicas 

do setor dos transportes, cujas competências estão adstritas à DSGITM1, de acordo com a Portaria n.º 

129/2016, de 6 de abril, o Gabinete da Vice-Presidência deu orientações para que estas matérias fossem 

acompanhadas e tratadas a nível do Gabinete. Neste sentido, nada mais há a reportar. 

 

6.8.5. Transporte Rodoviário de Passageiros – Serviço Público 

• Em 2018, ficou concluído o relatório referente ao teste do autocarro elétrico na Madeira e no 

Porto Santo, da Caetano Bus, com a DRET a colaborar na qualidade parceira e Autoridade de 

Transporte na RAM, numa parceria com a AREAM que tomou a responsabilidade da iniciativa 

no âmbito do Civitas Destination. 

• Sistema de bilhética: em termos de bilhética, no caderno de encargos da nova concessão para os 

transportes terrestres de passageiros, está previsto criar uma bilhética integrada associada a 

um sistema de informação integrado, com inclusão da comercialização de títulos e a criação do 

SCIIM - Sistema Central Integrado e Intermodal e Multisserviços. Este será o sistema, a 

desenvolver pela RAM ou por entidade por si designada, que assegurará a interoperabilidade 

entre os sistemas de bilhética dos vários operadores da RAM – dependendo do modelo de 

negócios que vier a ser decidido. 

• Nova rede de transportes terrestres de passageiros: o GRM está a trabalhar na reestruturação 

da rede de carreiras, que a tornará mais eficiente e chegará mais longe, utilizando a faculdade 

do transporte flexível previsto na lei n.º 52/2015, de 9 de junho. Esta nova rede será lançada no 

concurso público para a concessão de serviço público de transporte rodoviário de passageiros da 

RAM (exceto Funchal), e com essa adjudicação espera-se obter ganhos de produtividade. 

                                                      
1 “Acompanhar, avaliar e controlar as atividades e a situação económico-financeira das empresas 

públicas do setor dos transportes”, 
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• No caderno de encargos do concurso da futura concessão, estão previstas obrigações que 

permitirão ainda uma eficaz interconexão entre toda a rede, incluindo a integração da 

informação ao público e da bilhética, dirigida a residentes e turistas, estando também prevista 

uma imagem uniforme para todos os autocarros. Há ainda a obrigatoriedade da renovação das 

frotas de transportes públicos, incluindo a utilização de autocarros elétricos em algumas 

carreiras, como por exemplo, no aerobus. Este será um processo em que a VP se debruçará no 

início de 2019. 

• Foram realizadas reuniões com a CMF sobre a interface dos transportes públicos interurbanos 

e urbanos, que se preconiza ficar entre a estação do teleférico e a EEM. 

• Participação na Sessão de Apresentação do Plano de Ação para a Mobilidade Urbana 

Sustentável – Funchal. 

• Análise ao pedido de alteração da carreira n.º 77 da CCSG. 

• Efetuada a Reconciliação das Indemnizações Compensatórias de 2015. 

• Em julho, submissão da candidatura, ao  Fundo de Transportes (nacional) via IMT, que mereceu 

aprovação em outubro, tendo ficado sem efeito na medida em que o procedimento de contratação 

se atrasou e o projeto não pode estar concluído até 15/12/18. O Projeto visava o controlo de 

entrada de passageiros, de fraudes e de informação sobre a matriz de deslocações dos 

utilizadores de transporte público, através de sistemas automáticos de transferência da 

informação operacional por parte dos operadores à autoridade de transportes. Trata-se de um 

projeto piloto, que depois irá disseminar-se pela restante frota, com ajustes ou não, dependendo 

do diagnóstico e conclusões apresentadas no relatório final do período de experiência. Na sua 

essência o projeto visa o controlo de entrada, de fraudes e de informação sobre a matriz de 

deslocações dos utilizadores de transporte público, através da utilização de sistemas automáticos 

de transferência da informação operacional dos operadores para a autoridade de transportes, 

neste caso, Governo Regional. 

 

6.8.5.1 Contratos interadministrativos 

Em 2015 foram iniciadas as diligências com vista à implementação, na RAM, da Lei n.º 52/2015, de 9 de 

junho, que aprovou o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP) e 

revogou a Lei n.º 1/2009, de 5 de janeiro, e o Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto n.º 

37272, de 31 de dezembro de 1948). Em 2017 concluíram-se as reuniões com a maior parte dos 

municípios da RAM (10), enquanto Autoridades de Transporte Municipal, com vista à partilha de 

competências com o Governo Regional. Apenas o Contrato Interadministrativo com o Município do 

Funchal foi assinado em 2018. 

  Município Data de assinatura 

1 Calheta 28/12/2016 

2 Câmara de Lobos 28/12/2016 

3 Santa Cruz 29/12/2016 

4 Ribeira Brava 29/12/2016 

5 Ponta do Sol 05/04/2017 

6 São Vicente 17/04/2017 

7 Machico 19/04/2017 

8 Porto Santo 28/04/2017 

9 Santana 13/06/2017 

10 Porto Moniz 27/06/2017 

11 Funchal 13/06/2018  

Tabela 59 – Contratos interadministrativos no âmbito do Transporte Público de Passageiros na RAM. 
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6.8.5.2 Contratos de Prestação de Serviço 

Depois dos contratos interadministrativos terem sido celebrados com os municípios, foram assinados os 

contratos de prestação de serviço público em 30/10/2017, com efeitos retroativos a 01/01/2016, com os 

seguintes operadores: 

• Companhia dos Carros de São Gonçalo, S.A. 

• SAM - Sociedade de Automóveis da Madeira, Lda. 

• EAC - Empresa de Automóveis do Caniço, Lda. 

• Rodoeste - Transportadora Rodoviária da Madeira, Lda 

Estes contratos tiveram um 1.º Aditamento assinado a 24-09-2018, que incorporou a prorrogação do 

serviço público até dez/2019. Esta prorrogação foi efetuada em articulação com o Despacho da DRET n.º 

19/2018, de 26 de julho, para a manutenção, em regime de exploração provisória, dos títulos de concessão 

para a exploração do Serviço Público de Transporte Público das empresas de Transporte Público: SAM, 

EAC, CCSG e Moinhos rent-a-car e Horários do Funchal, até dezembro de 2019. 

Assim, tratam-se de contratos “em regime de exploração provisória” até que seja lançado concurso 

público de concessão do serviço de transporte público interurbano da RAM. Este procedimento que já 

esteve para ser lançado em outubro de 2017, mas dada a mudança de tutela da DRET, em outubro de 

2017, a Vice-Presidência promoveu a reanálise daquele concurso público, e nesse sentido as orientações 

superiores ditaram o lançamento do concurso público em 2019.  

 

6.8.5.3 Contrato de Concessão Horários do Funchal 

Em 2018, depois da assinatura do contrato interadministrativo com o Município do Funchal por um 

período de 12 anos, estavam reunidas as condições para avançar com a assinatura do contrato de 

concessão com os Horários do Funchal. Na medida em que, nos termos do artigo 3.º do Regime Jurídico 

do Serviço Público de Transporte de Passageiros, os Horários do Funchal são considerados “Operador 

Interno”, não foi necessário recorrer a um concurso público para escolher a empresa que prestaria o 

serviço público de transporte rodoviário de passageiros no Funchal. Neste caso, o serviço pôde ser 

“adjudicado” por ajuste direto, pela autoridade de transportes competente (DRET), ao operador interno, 

nos termos do artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 1370/2007 e no respeito pelo disposto no Código dos 

Contratos Públicos. 

O contrato de concessão também foi celebrado pelo período de 12 anos, atendendo à necessidade de 

amortização dos ativos que resultam de avultados investimentos, designadamente na renovação da frota 

utilizada na exploração do Serviço Público. 

 

6.8.5.4 Indemnizações compensatórias 

A fórmula de cálculo e de pagamentos das indemnizações compensatórias devidas pela prestação do 

serviço público de transporte rodoviário de passageiros, ficou estabelecido contratualmente. Abaixo, 

apresenta-se um resumo dos montantes de indemnizações compensatórias atribuídos aos operadores de 

serviço público de transporte rodoviário de passageiros na RAM:  
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Tabela 60 – Montantes de indemnizações compensatórias atribuídos aos operadores de serviço público de 

transporte rodoviário de passageiros na RAM 

 Observações: 

• O valor previsto no protocolo da EAC para 2012 e 2013 = 296.595,29€.                                                  

• Entre 2001 e 2005, o GRM  quis dar um importante impulso na efetiva promoção da utilização 

do transporte público coletivo de passageiros, consubstanciado no congelamento do tarifário em 

vigor, beneficiando desse modo a política de apoio social.       

• Desde 2008, os preços com os combustíveis verificaram agravamentos substanciais, tendo 

repercussões diretas na estrutura de custos das empresas sem que estas pudessem repercutir 

esses aumentos no tarifário praticado, o que também beneficiou desta forma a população.                                                                                                  

• Desde 2006 e até 2012 os aumentos verificados no tarifário aplicado às ligações urbanas não 

cobriram, os custos acumulados de tal período de congelamento. 

• empresa Moinho Rent a Car, Lda. deixou de receber IC, porque não entregou a documentação 

para o efeito.                                                                                                           

• A Horários do Funchal não pôde assinar o contrato de concessão para 2017, na medida em que 

o contrato interadministrativo com o Município do Funchal não estava concluído e porque a CMF 

não se decidiu quanto à assunção de competências como Autoridade de Transporte nesse ano. 

Devido a estes factos, a HF fechou o exercício de 2017 com um prejuízo de 960 mil euros (não 

recebeu as IC´s).  Como o contrato entre o GRM e o MF foi só assinado a 4/06/2018 e pese embora 

tivesse efeitos retroativos a 01/01/2018, o exercício económico de 2017 não pôde ficar coberto e a 

empresa perdeu assim direito à IC daquele ano. Refira-se ainda que foi assinado entre a HF e o 

GRM o Contrato de concessão de Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros no 

Município do Funchal a 02/10/2018, no valor total de 54.525.250,70 euros, distribuídos pelos 12 

anos da concessão e onde se inclui uma parcela para o investimento. 

Ano

Horários do 

Funchal - 

Transportes 

Públicos, S.A.

Companhia dos 

Carros de São 

Gonçalo, S.A.

SAM - Sociedade 

de Automóveis da 

Madeira, Lda

EAC - Empresa de 

Automóveis do 

Caniço, Lda.

Rodoeste - 

Transportadora 

Rodoviária da 

Madeira, Lda

Moinho Rent a 

Car, Lda.

 (Porto Santo

Soma/ano

1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2000 328 728,08 67 978,05 53 217,50 18 538,74 87 665,69 4 192,40 560 320,46

2001 562 330,58 131 570,20 95 229,52 39 189,33 156 361,52 7 902,02 992 583,17

2002 928 586,55 191 262,95 196 549,03 77 793,76 287 462,95 26 043,06 1 707 698,30

2003 1 277 347,86 286 433,58 292 851,99 116 943,50 457 422,65 34 938,68 2 465 938,26

2004 1 834 984,00 397 339,05 407 727,96 171 199,18 648 038,42 0,00 3 459 288,61

2005 2 373 996,47 557 214,16 592 357,76 254 829,92 956 249,08 0,00 4 734 647,39

2006 3 542 871,20 805 284,67 990 061,30 353 172,52 1 416 762,91 0,00 7 108 152,60

2007 3 788 464,53 963 139,04 1 124 182,71 357 964,97 1 481 670,63 0,00 7 715 421,88

2008 3 874 887,59 918 985,94 1 287 019,66 399 306,91 1 348 074,42 0,00 7 828 274,51

2009 3 912 384,29 802 145,57 1 124 258,34 346 275,55 859 165,20 0,00 7 044 228,95

2010 3 869 908,60 816 195,79 1 081 641,21 348 935,65 742 571,25 0,00 6 859 252,50

2011 3 676 413,17 775 386,00 1 027 559,14 331 488,86 618 537,52 0,00 6 429 384,69

2012 3 289 422,31 693 766,42 919 395,02 167 188,60 553 428,31 0,00 5 623 200,66

2013 3 289 422,31 693 766,42 919 395,02 231 686,30 553 428,31 0,00 5 687 698,36

2014 3 289 422,31 693 766,42 919 395,02 167 188,60 553 428,31 0,00 5 623 200,66

2015 3 371 164,51 731 174,12 880 216,39 170 231,57 470 414,06 0,00 5 623 200,65

2016 2 865 489,83 758 852,46 906 860,05 186 471,68 399 851,95 0,00 5 117 525,97

2017 * 0,00 758 852,46 906 860,05 186 471,68 399 851,95 0,00 2 252 036,14

2018 * 2 865 489,83 758 852,46 906 860,05 186 471,68 399 851,95 0,00 5 117 525,97

Soma 48 941 314,02 11 801 965,76 14 631 637,72 4 111 349,00 12 390 237,08 73 076,16 91 949 579,74

INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS ATRIBUÍDAS ÀS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PELA PRESTAÇÃO DESTE SERVIÇO 

PÚBLICO Unid.: Euro
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6.8.5.4 Passe Sub23@superior.tp 

Em abril de 2018, foi implementado o Passe Sub23@superior, na RAM. 

O Governo da República deixou de fora os alunos universitários da Região, ou seja, estes não podiam 

usufruir dos mesmos descontos que os alunos que estudam no continente.  

O passe sub23@superior, criado através do Decreto-Lei n.º 203/2009, de 31 de agosto e regulamentado 

pela Portaria n.º 982-B/2009, passará a ser aplicável aos serviços de transporte coletivo de passageiros 

autorizados ou concessionados pelos organismos da administração regional através da proposta de 

aditamento do Bloco de Esquerda à Proposta de Lei n.º 100/XIII/3.ª do Orçamento de Estado para 2018. 

O passe sub23@superior representa, no continente português, um desconto de 60% sobre o tarifário base 

aplicável aos estudantes com Ação Social Escolar e um desconto de 25% para os restantes estudantes. 

Todos os estudantes são abrangidos até completarem os 23 anos de idade. 

Embora o passe sub23@superior seja legalmente extensível às Regiões Autónomas por via do texto do 

OE2018, conclui-se que não foi inscrita verba destinada a este fim, apesar do ensino superior ser 

competência do Governo Português.  

Além disso e posteriormente, foi publicada a 02/09/2018 a Portaria 249-A/2018, que ao invés de 

acomodar e operacionalizar a alteração do âmbito territorial do “passe sub23@superior.pt” e de garantir 

o suporte financeiro a essa extensão de âmbito territorial, veio transferir por via administrativa e ao 

arrepio das disposições de norma legal, a responsabilidade pelo pagamento dos custos associados ao 

“passe sub23@superior.tp” aos Governos Regionais da Madeira e Açores através da adição de um número 

7 ao artigo 6.º da Portaria 982-B/2009. 

Mês 

SAM EAC Rodoeste CCSG HF Total 

N.º  Valor a 

pagar (€) 

N.º  Valor a 

pagar (€) 

N.º  Valor a 

pagar (€) 

N.º  Valor a 

pagar (€) 

N.º  Valor a 

pagar (€) 

N.º  Valor € 

Maio 54 2 081,85 30 836,00 49 1 746,95  17 527,25 363 6 129,90 513 11 

321,95  
Junho 44 1 725,90  25 728,75  45 1 645,75  16 524,05 284 5 044,55 414 9 669,00  

Julho 19 816,05 13 409,75 27 1 002,25  5 195,60 135 3 022,75 199 5 446,40  

Agosto 10 446,45  9 258,50 20 738,80  3 129,60 96 2 261,90 138 3 835,25  

Setembro 49 1 390,80  19 396,00  42 772,15 22 432,95 293 3 571,45 425 6 563,35  

Outubro 90 1 895,30  41 563,75 99 1 816,55  26 478,65 623 5 578,15 879 10 332,40 

Novembro 97 2 758,35  47 992,75  104 2 730,10  34 833,40 640 8 070,30 922 15 384,90 

Dezembro 90 3 199,65 44 1 067,00  106 3 559,45  32 960,80 656 10 336,15 928 19 123,05 

2018 453 14 314,35  228 5 252,50  492 14 012,00  155 4 082,30  3 090 44 015,15 4 418 81 676,30  

Tabela 61 - Relação entre o n.º de passes vendidos e valor a pagar à empresa 

Neste âmbito, preparou-se e foi publicada a Portaria n.º 145/2018, de 26/04, que criou o título de 

transporte destinado a todos os estudantes que frequentem o ensino superior na Região Autónoma da 

Madeira, designado por passe sub23@superior.tp. Foi igualmente preparado e publicado o Despacho n.º 

166/2018, da DRET, que aprovou o modelo de declaração comprovativa de inscrição no ensino superior 

em conformidade com o disposto na Portaria n.º 145/2018. 

Depois foram assinados acordos com todos os operadores para a implementação deste passe e efetuadas 

diversas reuniões com operadores, e as 3 instituições do ensino superior. 

mailto:sub23@superior.tp
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 A DRPI foi igualmente envolvida na medida em que foi criada uma plataforma para suportar a troca 

de documentação e validação subjacente ao passe. 

 

6.8.6 Subsídio Social de Mobilidade (SSM) 

No âmbito do apoio que compete à DSGITM prestar aos cidadãos no que respeita ao Subsídio Social de 

Mobilidade, quer naquele que diz respeito às ligações com o Porto Santo, quer naquele que diz respeito 

ao Decreto Lei n.º 134/2015 referente às ligações entre o continente português e a RAM e entre esta e a 

RAA, foi providenciada a abertura de um balcão de atendimento na loja do cidadão, em março de 2017 

que se manteve em 2018. Para além dos posto de atendimentos da Rua do Seminário, e do atendimento 

telefónico e por correio eletrónico (mobilidade@madeira.gov.pt) já existentes, criou-se um novo ponto de 

contacto com o cidadão em horário alargado que vai para além do da função pública. A DSGITM tem 

colocado bastante enfoque na seleção de colaboradores nestas funções de front office, na medida em que 

exigem competências específicas para lidar com todo o tipo de público e com as mais variadas disposições 

emocionais.  

6.8.6.1 Ligações entre a Madeira e o Porto Santo  

Este apoio foi implementado pelo Governo Regional a partir de 1 de fevereiro de 2016, mais uma 

iniciativa que contribui para Programa de Governo, no que concerne ao desenvolvimento económico e 

social da ilha do Porto Santo.  

À DSGITM compete a receção dos pedidos, validação, o processamento e o envio para pagamento deste 

Subsídio Social de Mobilidade - Porto Santo, o que envolve a gestão de uma logística considerável e 

colaboração com a rede dos serviços locais de Finanças/Autoridade Tributária na ilha da Madeira e na 

doo Porto Santo. 

O SSM nas ligações entre a Madeira e Porto Santo, é atribuído ao passageiro e não depende de qualquer 

companhia/operador. Tanto se aplica ao transporte aéreo como ao marítimo. O valor atribuído é fixo, no 

montante de 25€ adulto, 12,50€ criança e 4€ bebé (ida e volta), independentemente do tipo de tarifa 

(económica ou executiva). 

Ano N.º de reembolsos pagos Total pago 

2016 27.853 637.677,17€ 
2017 32.795 763.379,00€ 
2018 41.527 971.685,25€ 

Soma total 102.175 2.372.741,42€ 
Tabela 62 – reembolsos SSM 

Salienta-se o aumento de 49% de 2016 para 2018 no número de reembolsos. 

No âmbito do grupo de trabalho para a Modernização Administrativa, está a ser trabalhada uma solução 

para simplificar o processo e autonomizá-lo quer, para os cidadãos, quer para a DRET em termos do 

processamento do pedido. 

 

6.8.6.2 Ligações aéreas entre o Continente, RAM e RAA 

O SSM referente às ligações entre o continente português e a RAM e entre esta e a RAA, está 

regulamentado no Decreto Lei n.º 134/2018, de 24de julho e nas Portarias n.º 260-C-2015, de 24 de agosto 

e n.º 387-A/2015, de 28 de outubro. 

As entidades nacionais com competência legal em matéria de subsídio social de mobilidade, são 

designadamente, a Inspeção Geral de Finanças (IGF) e a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC),  
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bem como a Secretaria de Estado das Infraestruturas/ Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, 

pois são quem gere a atribuição do subsídio em apreço. Os serviços dos CTT são a entidade contratada 

pelo Ministério das Finanças para efetuar o serviço de pagamento do subsídio.  

À DRET e não obstante as suas limitações em termos de competência legal para intervir diretamente 

nesta matéria, compete estar ao dispor da população prestando os esclarecimentos possíveis e efetuando 

a ponte com as entidades nacionais. Esta assistência de primeira linha é efetuada através do posto de 

atendimento da Loja doo Cidadão, e do atendimento telefónico, bem como do endreço de correio 

eletrónico (mobilidade@madeira.gov.pt) criado para o efeito. 

A DRET disponibilizou ainda na página online várias informações, bem como a legislação e perguntas 

frequentes que também podem ser consultadas.  O link é o seguinte: 

https://www.madeira.gov.pt/dret/Estrutura/Mobilidade/FAQs-Mobilidade.  

No âmbito da revisão do Subsídio Social de Mobilidade, a DRET participou nas reuniões do “Grupo de 

Trabalho” constituído na sequência do acordado entre o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas 

e o Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira, para estabelecer os termos em que poderia ser 

concretizada a passagem da responsabilidade pelo Subsídio Social de Mobilidade para a Região 

Autónoma da Madeira, bem como o montante de comparticipação financeira a atribuir pelo Estado à 

Região para fazer face a essa responsabilidade. No seguimento das orientações políticas da Presidência 

do Governo Regional, o Grupo de Trabalho deu por terminadas as negociações em março.  

 

6.8.7. Civitas Destinations 

O projeto Civitas Destinations, de forma muito sucinta, visa promover a mobilidade sustentada em 

regiões turísticas, quer para residentes quer para os visitantes, e integra cerca de 20 parceiros, 

distribuídos entre Malta, Chipre, Elba, Madeira e Canárias. A Horários do Funchal é o parceiro 

coordenador do projeto a nível global.  

A DRET participa no projeto através do parceiro SRTC sua área de atuação, mobilidade e transportes, 

sendo ainda líder regional da comunicação e disseminação do projeto. 

No que respeita à Gestão do projeto foram desenvolvidas as seguintes tarefas: 

• Realização de várias reuniões com os parceiros locais, para além das reuniões parciais com o 

coordenador, isto é, Horários do Funchal; 

• Participação em reuniões através de internet; 

• Elaboração dos relatórios intercalares internos (fevereiro e agosto); 

• Elaboração de vários “deliverables”, nomeadamente relacionados com a comunicação, avaliação, 

etc.; 

• Participação no Fórum Civitas na Suécia, em setembro; 

• Colaboração em vários eventos/ações/iniciativas promovidas pelos parceiros locais; 

• Foram realizadas várias reuniões e troca de emails/ ofícios com vista à operacionalização da cisão. 

• Participação no encontro anual de parceiros em Malta, 21-22-23 de março. 

• Participação numa reunião na Escola Bartolomeu Perestrelo (06/08), onde a AREAM apresentou os 

resultados do estudo de mobilidade da escola Bartolomeu Perestrelo e promoveu uma primeira 

discussão sobre as propostas de ações a incluir no plano de mobilidade da escola. 

• Celebração de um contrato-programa com a Horários do Funchal que visa a formalização da 

comparticipação financeira para comparticipar as despesas inerentes à execução da tarefa 

"Integrated system to collect data from public transport operator and mobility touristic operators 

in Madeira”  que competia à DRET no âmbito do projeto CIVITAS DESTINATIONS (Grant 

Agreement n.º 689031) de modo a que a mesma possa ser executada e implementada pela HF, como 
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um módulo de uma plataforma tecnológica mais abrangente e com funcionalidades acrescidas em 

matéria de mobilidade sustentável, ambientalmente mais eficiente. 

 

Durante o ano de 2018 foram efetuadas as seguintes iniciativas no âmbito do projeto: 

• Conclusão do acompanhamento e colaboração nos testes do autocarro elétrico na Madeira, 

promovido no âmbito do projeto pela AREAM, em dezembro 2017. A colaboração passou pela 

celebração de protocolo de várias entidades, entre as quais a Vice-presidência, preparação do evento 

de apresentação do autocarro e colaboração com a VP na comunicação da iniciativa. 

• Efetuada uma visita em outubro às instalações da Caetano Bus, Porto. 

• O Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável da Região Autónoma da Madeira (PAMUS 

RAM) que inclui o estudo da Mobilidade Turística, foi uma das iniciativas que estavam previstas 

no projeto Civitas Destinations, no entanto, por uma questão de otimização do seu financiamento, 

esta iniciativa acabou por ser cofinanciada no âmbito do PO Madeira 14-20. 

• Quanto ao Plano de Mobilidade para Eventos previsto neste projeto, inclui a elaboração de vários 

planos de mobilidade específicos, para eventos que ocorram na região e condicionem a mobilidade 

normal de residentes e de turistas. Também se enquadra aqui a elaboração de planos que permitam 

criar melhores acessibilidades, a por exemplo, pontos de interesse turístico. No entanto, o início do 

procedimento para a contratação desta assessoria, transitou para 2019, na medida em que este 

depende da conclusão do PAMUS RAM, de forma a poder incorporar algumas das medidas aí 

previstas. 

• Estas ações demonstram bem a preocupação do GRM com as questões ambientais e a 

sustentabilidade da mobilidade. 

 

6.8.8. PAMUS 

O Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável da Região Autónoma da Madeira, foi adjudicado 

em junho de 2018. O contrato de prestação de serviços foi assinado a 26 de julho e neste momento a 

ainda decorrerem os trabalhos, na medida em que os contributos dos municípios não têm sido enviados 

em tempo oportuno. O relatório da Fase 1 Diagnóstico foi entregue em dezembro e o relatório 2 foi 

entregue a 3 de janeiro de 2019, já tendo sido apresentados à comissão Técnica e Executiva de 

acompanhamento do PAMUS a 11 de janeiro. A sua conclusão está prevista para março, com possível 

apresentação em março/abril. 

O PAMUS pretende identificar os principais problemas, definir objetivos e delinear um plano de ação 

para o sistema de acessibilidades e transportes da RAM, tendo presente que o mesmo deve contribuir 

para a melhoria da mobilidade da população (residente e visitante) e para as metas de descarbonização 

definidas para a Região. Este plano contemplará ainda planos de ação à escala municipal, para os vários 

municípios da Região, que ainda não tenham desenvolvido o seu próprio PAMUS e que queiram delinear 

uma estratégia de intervenção neste domínio, integrando neste documento as ações na área da 

mobilidade e transportes. Apesar de se pretender obter um plano abrangente, o documento enquadrará 

os projetos a candidatar aos vários instrumentos de financiamento comunitário, incluindo os do poder 

local. Incluirá ainda um Estudo da Mobilidade Turística, que responda às necessidades específicas dos 

visitantes da RAM e que se pretende que contribua para melhorar a sua experiência na RAM. 

Optou-se por incluir o estudo da mobilidade turística no PAMUS, de forma a podermos estudar a 

mobilidade sustentável no seu todo, incluindo a mobilidade dos residentes e dos turistas.  

Foi submetida ao PO Madeira 14-20 a candidatura com este projeto, a qual mereceu a aprovação do IDR. 

Em 2018, foi efetuado um pedido de pagamento. 
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6.9 Direção de Serviços de Assuntos Económicos 

Desde janeiro de 2018, com a integração da DRET na Vice-Presidência do Governo Regional, esta 

Direção de Serviços viu-se confrontada com a necessidade de alargar a sua atividade as novas áreas de 

intervenção, passando a abranger as áreas de recursos humanos, da contabilidade, da receita e das 

aquisições. A portaria n.º 94/2019, de 7 de março aprovou a nova designação desta direção de serviços: 

Direção de Serviços de Gestão. 

6.9.1 Recursos orçamentais e financeiros 

6.9.1.1 Receita 

Em 2018, a DSAE reforçou a sua equipa nesta área, através da mobilidade de um técnico superior da 

SRTC, em abril de 2018, com vista a permitir a coordenação e controlo da receita da DRET, atividade 

que até aí se encontrava à responsabilidade da ex-SRETC.  

Deu-se continuidade à receção e gestão da receita através da aplicação de faturação IGEST, tendo sido 

introduzidos novos procedimentos para a melhoria do controlo dos recebimentos e da entrega da receita 

na Tesouraria do Governo Regional, bem como para a introdução da nova aplicação de gestão das 

contraordenações rodoviárias. Foi efetuada uma proposta de criação de Instrução de Trabalho para a 

área da Receita da DRET, consubstanciando os novos circuitos internos, encontrando-se a mesma ainda 

em fase de revisão.  

Elaborou-se os Mapas mensais de Recebimentos em Atraso, e procedeu-se ao lançamento no Portal da 

Autoridade Tributária, das certidões de dívida no âmbito dos processos de execução fiscal, cumprindo os 

novos procedimentos da Autoridade Tributária neste domínio. 

Coordenou-se a substituição de alguns terminais de pagamento automático existentes em alguns balcões 

da DRET que apresentavam problemas técnicos.  

A DSAE elaborou uma nova proposta de despacho de abono para falhas com vista a tornar o atendimento 

ao cliente mais rápido e eficiente.  

Através dos dados retirados do sistema de faturação iGest, a DRET arrecadou o montante de 

4.125.915,30€ da seguinte forma. 

Área Serviço 
Receita 

2016 2017 2018 

DSC 

Autorização de instalação ou modificação de 

estabelecimentos de comércio a retalho alimentar ou 

misto e não alimentar, comércio por grosso em livre 

serviço e de conjuntos comerciais 

25.791,42€ 76 657,54 € 382 868,63 € 

Penalizações em processos de importação 19.778,55€ 90 010,42 € 225 499,75 € 

DSI 

Apreciação do projeto de instalação de licenciamento 

industrial 
2.328,90€ 1 985,15 € 2 113,79 € 

Vistorias de controlo 4.104,28€ 5 627,75 € 6 991,99 € 

Vistorias de reexame 2.218,84€ 1 212,75 € 3 342,86 € 

Vistorias de renovação - - 2 145,92 € 

1ª vistoria de licenciamento industrial - - 446,44 € 
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Área Serviço 
Receita 

2016 2017 2018 

2ª vistoria de licenciamento industrial _ 661,50 € - 

Apreciação dos pedidos de instalação ou alteração - 

parques empresariais 
_ _ - 

Vistorias relativas ao processo de licenciamento de 

parques empresariais 
2.130,84€ 3 674,03 € 3 909,36 € 

Vistorias sucessivas _ 3 719,51 € - 

Averbamento da transmissão da licença industrial 166,35 € _ 1 138,42 € 

Pedreiras: Desvinculação da caução 941,56 € _ - 

Pedreiras: Pedido de atribuição de explosivos _ 124,73 € 251,74 € 

Pedreiras: Pedido de atribuição de licença de exploração - - 2 050,10 € 

Pedreiras: taxa de vistoria trienal para verificação do 

programa 
_ 313,58 € - 

Pedreiras: taxa de mudança de responsável técnico - - 313,58 € 

Pedreiras: taxa de revisão do plano de pedreira - - 4 125,00 € 

Cópias autenticadas _ 10,44 € 20,88 € 

DSE 

Averbamento 440,00 € 380,00 € 480,00 € 

Taxa de apreciação de projeto de instalações elétricas de 

serviço particular 
16.033,00€ 14 455,00 € - 

Taxa de Auditoria (EMIE) _ _ - 

Taxa de estabelecimento 7.847,00€ 14 878,50 € 460,00 € 

Taxa de Estabelecimento de Grupos Geradores 109,00 € 367,80 € - 

Taxa de exploração das instalações elétricas do 3.º grupo 187.841,55€ 188 483,63 € 140 582,50 € 

Taxa relativa às instalações por cabo para o transporte 

de pessoas 
3.450,00€ 1 725,00 € 1 725,00 € 

Renda de Parque(s) Eólico(s) 259.573,66€ 203 011,34 € 75 544,95 € 

Venda de energia (fotovoltaico) _ _ - 

Taxa de instalação de armazenagem de combustíveis 6.060,00€ 7 224,00 € 4 620,00 € 

Taxa de apreciação do projeto de instalações elétricas de 

serviço público 
_ 8 823,00 € 692,00 € 

Taxa de exploração das instalações elétricas 2º grupo 30.137,00€ 29 268,00 € 31 192,00 € 

Taxa de inscrição/renovação entidades _ 1 005,00 € 1 005,00 € 

Taxa de inspeção/reinspeção periódica ao(s) elevador(es) 4.900,00€ _ - 

Taxa de vistoria de instalações elétricas de serviço 

particular que não carecem de licença de 

estabelecimento 

2.592,00€ 5 140,00 € 4 032,00 € 

Taxa de autoconsumo 595,00 € 175,00 € 1 025,00 € 

LMM 

Controlo Metrológico: Verificação de massas 202,50 € 293,76 € 210,66 € 

Controlo Metrológico: Verificação de taxímetros 44.074,14€ 96 237,54 € 46 024,22 € 

Controlo Metrológico: Produtos pré-embalados 3.138,06€ 4 241,77 € 4 462,75 € 
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Área Serviço 
Receita 

2016 2017 2018 

Controlo Metrológico: Utilização por terceiros de 

equipamento metrológico 
60,00 € 215,00 € 2 490,51 € 

Controlo Metrológico: Verificação de opacímetros 1.312,74€ 1 307,58 € 2 348,48 € 

Controlo Metrológico: Verificação de sistemas de gestão 

de parques de estacionamento 
5.446,27€ 5 930,38 € 6 417,72 € 

Controlo Metrológico: Verificação de analisadores de 

gases de escape 
2.733,37€ 2 917,00 € 3 330,27 € 

Controlo Metrológico: Verificação de contadores líquidos 2.552,92€ 5 297,24 € 1 032,05 € 

Controlo Metrológico: Verificação de instrumentos de 

pesagem 
27.967,21€ 23 025,32 € 25 729,58 € 

Controlo Metrológico: Verificação de manómetros 

industriais 
6.019,33€ 1 633,34 € 7 863,03 € 

Controlo Metrológico: Verificação de manómetros para 

pneumáticos 
1.515,66€ 1 829,85 € 1 838,85 € 

Controlo Metrológico: Verificação de parquímetros 3.602,40€ 3 691,18 € 3 612,25 € 

Controlo Metrológico: Verificação de sistemas de 

medição de distribuição de combustíveis 
37.597,98€ 43 146,18 € 42 701,08 € 

Controlo Metrológico: Deslocação 14.069,69€ 15 214,98 € 16 209,91 € 

Controlo Metrológico: Análise de registos 327,04 € 554,30 € 463,44 € 

Equipamentos sob pressão 14.615,01€ 18 200,97 € 17 096,26 € 

Cisternas 1.667,18€ 2 744,54 € 2 756,33 € 

Instrumentos de Pesagem de Funcionamento 

Automático 
_ 1 890,00 € 2 999,88 € 

Indústria: Taxa de vistorias de controlo - - 220,50 € 

Cópias/Certidões autenticadas _ 161,82 € 4,65 € 

DSTTV 

Motorista afeto ao transporte de matérias perigosas 1.020,00€ 2 310,00 € 1 230,00 € 

Atividade transitária 950,00 € 600,00 € 1 100,00 € 

Certificado RPE/ADR  5.220,00€ 5 580,00 € 5 760,00 € 

Conselheiro de segurança no transporte de mercadorias 

perigosas - Renovação do certificado 
60,00 € 180,00 € - 

Autorização de circulação de máquina industrial ou 

agrícola 
1.125,00€ 600,00 € 525,00 € 

Autorização de trânsito de veículo com pesos e/ou 

dimensões superiores ao limite legal 
2.025.00€ 2 025,00 € 1 425,00 € 

Autorização de instalação e uso de avisadores especiais _ 900,00 € 200,00 € 

Autorização de circulação de comboio turístico _ 75,00 € 150,00 € 

Autorização especial trânsito de veículo (não específica) 3.250,00€ 4 050,00 € 5 300,00 € 

Transporte de mercadorias indivisíveis 5.600,00€ 9 115,00 € 5 850,00 € 

Motorista de táxi  9.090,00€ 10 830,00 € 7 920,00 € 

Transporte coletivo  128,00 € 21,00 € 183,00 € 

Transporte coletivo de crianças  6 600,00 € 6 180,00 € 
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Área Serviço 
Receita 

2016 2017 2018 

Emissão da carta de condução - Averbamento do grupo 2 2.070,00€ 11 070,00 € 1 890,00 € 

CQM/CAM 28.830,00€ 33 170,00 € 41 190,00 € 

Entidades formadoras CAM  1.100,00€ 230,00 € 330,00 € 

Escolas de condução  2 141,00 € 932,00 € 

Certidão do teor da carta de condução 232,00 € 512,00 € 480,00 € 

Certidão do registo individual do condutor 568,00 € 408,00 € 216,00 € 

Transformação de veículo - Plano individual 1.600,00€ 3 000,00 € 2 400,00 € 

Duplicado/substituição de documento 91,32 € - - 

Dístico de deficiente motor (emissão/ substituição/ 

duplicado ou averbamento) 
1.008,00€ 1 128,00 € 1 692,00 € 

Emissão de certidão (até 8 páginas) 120,00 € 24,00 € 200,00 € 

Cópia simples de procedimento administrativo (por 

folha) 
_ - 1,00 € 

Documento único automóvel  38 670,00 € 38 730,00 € 39 840,00 € 

Realização de prova teórica ou prática de exame de 

condução com urgência 
12.292,00€ 19 376,00 € 14 924,00 € 

Exame de condução 242.6100,00€ 256 575,00 € 266 235,00 € 

Homologação de veículo - Individual 1.600,00€ 2 080,00 € 2 560,00 € 

Inspeção 188.252,87€ 521 776,90 € 13 881,00 € 

Instrutor 1.600,00€ 2 142,00 € 2 182,00 € 

Licença de aprendizagem  82.120,00€ 87 010,00 € 90 655,00 € 

Matrícula 37.340,00€ 40 895,00 € 45 045,00 € 

Transporte público de mercadorias  7.429,00€ 8 881,00 € 6 796,00 € 

Transporte público de passageiros em veículo pesado 3.936,00€ 4 138,00 € 5 417,00 € 

Transporte particular de passageiros em veículo pesado 590,00 € 3 220,00 € 2 870,00 € 

Transporte em táxi 21.586,80€ 16 210,40 € 15 493,30 € 

Aluguer sem condutor de veículo de mercadorias  350,00 € 8 880,00 € 

Título de condução 242.790,00 440 035,00 € 433 545,00 € 

Contraordenações 1.208.009,64€ 1 426 300,41 € 1 473 577,57 € 

Pedido de cancelamento - - - 

Centro de Inspecção de veículos - - 500,00 € 

Cópias autenticadas 15,66 € _ -   € 

DRET 

Coimas e/ou custas, em processos de contraordenações 

não rodoviárias 
- - 70 382,40 € 

Contrapartida financeira para o exercício da atividade de 

inspeção de veículos 
  508 956,21 € 
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Área Serviço 
Receita 

2016 2017 2018 

DSGITM 
Diversos: cadernos de encargos de concursos - 5 500,00 € 500,00 € 

Diversos: Cópias simples - - 22,20 € 

Total 3.107.071,74€ 3.762.999,87€  4.171.805,01 €  

Tabela 63 – Valor da faturação da DRET por área de serviço. 

 

Serviço 2016 2017 2018 

Comércio 45.569,97€ 166.667,96€ 608.368,38€ 

Energia 519.578,21€ 474.935,97€ 261.358,45€ 

Indústria 11.890,77€ 17.551,44€ 26.850,08€ 

Metrologia 166.901,5€ 206.413,44€ 187.812,42€ 

Transportes 2.363.131,29€ 2.950.388,71€ 2.507.554,87€ 

Mobilidade _ 5.500€ 522,20€ 

Outros (contraordenações não rodoviárias e outras) _ _ 579.338,51€ 

Total dos valores recebidos 3.107.071,74€ 3.762.999,87€ 4.171.805,01 € 
Tabela 64 – Valor da receita DRET por área de serviço. 

Nota: A diferença entre o valor real e o apresentado nas tabelas acima referem-se a valores residuais 

relativas a serviços transversais da DRET.  

 

6.9.1.2 Despesa 

A partir de janeiro de 2018, com a integração da DRET na Vice-Presidência do Governo Regional, a 

DSAE teve de assumir as funções dos serviços de contabilidade, funções essas que anteriormente eram 

da responsabilidade dos serviços partilhados da então Secretaria Regional da Economia, Turismo e 

Cultura. Estas novas funções tiveram de ser asseguradas, com um técnico superior da DROT, que 

integrou a DSAE em regime de mobilidade, e com a afetação da Diretora de Serviços quase em exclusivo 

nesta área.  

Assim, a DSAE passou a desenvolver essencialmente as seguintes atividades: 

- Lançamento de processos em Gerfip, desde a sua criação até ao processamento das faturas, passando 

pelo registo dos fornecedores, dos cabimentos, e das autorizações de despesa, e pela solicitação de 

compromissos, além da solicitação de pareceres e demais formalidades legais; 

- Instrução dos processos de despesa para pagamento dos respetivos encargos; 

- Transição dos compromissos e encargos transitados de 2017 para 2018; 

- Elaboração do mapa mensal da dívida; 

- Elaboração dos mapas de pedidos de fundos, com base nas previsões de aquisições dos serviços 

constantes do Plano de Aquisições; 

- Registo de encargos plurianuais (programação, reprogramação e execução) e elaboração dos mapas 

necessários à sua autorização; 

- Tratamento dos pedidos de reembolso do subsídio de mobilidade das deslocações de serviço; 

- Elaboração dos mapas de alteração orçamental, de descongelamentos e de reforço pelo orçamento 

retificativo. 
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6.9.2 Execução orçamental  

A execução orçamental foi de 91,7% (total líquido da despesa paga/dotação corrigida líquida de cativos). 

A DSAE procedeu à elaboração dos mapas de alterações orçamentais, mapas de reforço pelo orçamento 

retificativo, mapas de pedidos de fundos, e outros reportes financeiros, nos quais se inclui o relatório de 

execução do PIDDAR em 2017. 

Desenvolveram-se ainda as atividades de preparação e gestão do orçamento anual da Direção Regional. 

Neste âmbito, a DSAE efetuou a proposta de orçamento para 2019 da DRET, tendo sido a responsável 

por reunir os contributos de todas as unidades orgânicas e efetuar o lançamento das suas diversas 

versões na plataforma SIGO, assim como a elaboração do documento descritivo do Plano de 

Investimentos.  

Projeto % Execução 

IMPLEMENTAÇAO DA ESTRATEGIA REGIONAL PARA A QUALIDADE NA RAM  94,03% 

EQUIPAMENTOS TECNICOS PARA O LABORATORIO DE METROLOGIA DA MADEIRA 60,69% 

PROGRAMA DE PROMOÇAO DA EFICIENCIA ENERGETICA 50,97% 

SISTEMA DE TRATAMENTO DAS CONTRAORDENAÇÕES 44,16% 

SISTEMAS DE GESTÃO DE TRANSPORTES 98,78% 

SISTEMAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A CONDUÇAO 49,81% 

COORDENAÇAO E MONITORIZAÇAO DA MOBILIDADE - RAM 48,50% 

SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTE E PASSAGEIROS 72,22% 

CIVITAS DESTINATION 13,67% 

PROGRAMA DE DINAMIZAÇAO DO COMERCIO 13,87% 

FORMAÇAO E APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL AFETO A DRET 99,73% 

QUALIDADE E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA DA DRET 53,10% 

REGIME DE MOBILIDADE E TRANSPORTE 85,64% 

POMAC – ENERMAC 5,18% 

LIGAÇOES MARITIMAS 99,95% 

PASSE SUB-23 25,89% 

Total 91,67% 

Tabela - Execução orçamental por projeto 

 

6.9.3 Aprovisionamento  

A partir de janeiro de 2018, nas suas novas funções decorrentes da integração da DRET na Vice-

Presidência, a DSAE, passou a coordenar os procedimentos de aquisição da DRET, funções que eram 

desempenhadas pelos serviços partilhados da ex-SRETC. A meados do ano, passou a contar com o apoio 

de uma jurista da Secretaria Regional da Educação, em regime de mobilidade na DRET, a qual veio 

contribuir fortemente para a melhoria da capacidade e da qualidade de resposta da DSAE nos processos 

de aquisição. 

Assim desenvolveram-se 12 procedimentos de aquisição, nomeadamente: aquisição de serviço 

informático SaaS de gestão das contraordenações de trânsito e gestão do histórico do condutor, aquisição  

de serviços  para elaboração do regulamento da rede de distribuição de energia elétrica da RAM no 
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âmbito do projeto ENERMAC, aquisição de serviços de concessão do transporte marítimo de passageiros 

entre a Madeira e o Continente,  aquisição de serviços para elaboração do Plano de Ação para a 

Mobilidade Urbana Sustentável da RAM (PAMUS), aquisição dos serviços de acompanhamento da 

Estratégia Regional para a Qualidade, contrato de aquisição de serviços de consultadoria jurídica, 

aquisição de serviços de segurança e vigilância do LMM,  início dos procedimentos de aquisição de 

serviços de um projeto piloto de deteção eletrónica de passageiros entrados e saídos nos transportes 

públicos, renovação do contrato de manutenção do suporte aplicacional da aplicação Wang, bem como 

aquisição das cartas de condução, das cartas de motoristas de táxi e das cartas de qualificação de 

motorista, entre outros. 

Além destes, foram efetuadas 113 aquisições de bens e serviços por ajuste direto. 

Foram emitidas 56 requisições de bens de consumo corrente à DRPI (15 requisições de material de 

limpeza e higiene e 41 requisições de material de secretaria), tendo sido emitidas 4 requisições de bens 

inventariáveis.  

Deu-se novo ênfase à utilização, por todas as unidades orgânicas, da aplicação “Plano de Aquisições”, no 

sentido de continuar a melhorar o planeamento das aquisições e necessidades de fundos da Direção 

Regional. 

Além do apoio jurídico na área da Contratação pública, que envolveu pedidos de parecer e de autorização, 

efetuou-se a publicitação dos procedimentos no Portal Base.Gov, a DSAE passou a prestar apoio jurídico 

às diversas unidades orgânicas, na área das aquisições. Neste âmbito, procedeu-se à revisão do 

procedimento de trabalho e respetivos documentos, referentes às aquisições, com vista a adequá-los às 

novas funções da DSAE. 

 

6.9.4 Documentação e arquivo  

Desde novembro de 2018, a DRET passou a contar com um novo programa de gestão documental, 

denominado IDOK, o qual funciona com documentos digitais e distribuições em workflow. A DSAE 

colaborou com a Divisão da Qualidade nas ações de implementação do IDOK, nomeadamente a criação 

de novos utilizadores, a definição dos perfis, a criação de circuitos. 

Em 2018, no total das 2 aplicações de gestão documental, foram registados 31517 documentos, dos quais, 

20485 foram documentos entrados, 9933 foram documentos emitidos e 1099 documentos de natureza 

interna (informações e requerimentos).  

 

6.9.5 Atividades na área dos Recursos Humanos 

Desde janeiro de 2018, a DSAE teve de criar uma área de Recursos Humanos, composta por uma técnica 

superior e uma coordenadora especialista, que durante o ano realizaram uma grande diversidade de 

atividades, nomeadamente:  

• Criação do Mapa da DRET para o descongelamento do posicionamento remuneratório; 

• Levantamento dos dados de todos os colaboradores para elaboração do Balanço Social referente 

a 2017, através de mapas auxiliares, nomeadamente: 

➢ Criação e adaptação dos Mapas de Balanço Social à DRET; 

➢ Mapa de efetivos em 31-12-2017; 
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➢ Mapa de estrutura antiguidades em 31-12-2017; 

➢ Mapa de estrutura etária em 31-12-2017; 

➢ Mapa de estrutura habilitacional em 31-12-2017; 

➢ Mapa de distribuição geográfica por concelhos em 31-12-2017; 

➢ Mapa de modalidades de horário em 31-12-2017; 

➢ Mapa de saídas durante o ano de 2017 com o motivo das saídas; 

➢ Mapa de admissões durante o ano de 2017 com respetivas modalidades; 

➢ Mapa de ausências (contagem de faltas de todos os colaboradores) durante o ano de 2017; 

➢ Preenchimento dos mapas referente a encargos com o pessoal; 

➢ Preenchimentos dos mapas referentes a ações de formação (internas e externas). 

• Reinscrição dos trabalhadores da DRET na ADSE DIRETA; 

• Criação dos Mapas Internos de Assiduidade mensais com fórmulas, incluindo todos os 

colaboradores da DRET; 

• Elaboração do Mapa de férias e respetivas atualizações em função das alterações; 

• Criação do modelo de Requerimento de Férias e Justificação de Faltas; 

• Controlo e registo diário e mensal da assiduidade no Kelio, dos trabalhadores da DRET 

• Criação de uma lista auxiliar à informação dos Recursos Humanos para efeitos de justificação 

de faltas e gozo de férias com remissão para a legislação; 

• Organização dos processos individuais e arquivo: 

➢ Com criação de novas lombadas por processo individual; 

➢ Identificação dos respetivos armários de arquivo e chaveiro associado; 

➢ Criação de listagem de identificação dos processos individuais existentes, por número de 

processo e com identificação do armário onde se encontra; 

• Elaboração do Mapa de Pessoal da DRET; 

• Elaboração do Mapa com o Horário de Trabalho dos trabalhadores  da DRET com os respetivos 

validadores da assiduidade e inserção da informação na plataforma informática do Kelio; 

• Contributo na elaboração do Regulamento Interno do Horário de Trabalho dos trabalhadores da 

DRET; 

• No âmbito do SIADAP: 

➢ Elaboração do Mapa de Avaliadores e Avaliados no âmbito do Sistema Integrado de 

Avaliação do Desempenho na Administração Pública – SIADAP para o biénio 2017/2018; 

➢ Organização dos procedimentos com vista à replicação da avaliação referente ao biénio 

2015-2016 com recolha das avaliações anteriores em cada processo individual e posterior 

comunicação a todos os trabalhadores; 

➢ Pedidos de parecer diversos à DRAPMA; 

➢ Criação da ficha de ponderação curricular e adaptação à DRET. 

• Pedido de parecer à DRAPMA, relativamente à atribuição do suplemento remuneratório de 

função inspetiva; 
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• Elaboração do procedimento para o Serviço no caso de aposentação do trabalhador; 

• No âmbito dos Programas de Emprego, elaboração dos mapas de controlo, carregamento mensal 

da assiduidade na Plataforma do Instituto de Empego da Madeira; 

• Relativamente a Estágios Profissionais nas Escolas, colaboramos com a Escola Francisco 

Franco, onde acolhemos 3 estagiários; 

• Relativamente a Jovens em Formação, acolhemos em 2018, 5 jovens no mês de julho (houve 1 

desistência) e 6 jovens no mês de agosto; 

• Instrução de processo de regresso de licença sem remuneração; 

• Elaboração de diversas listagens dos trabalhadores; 

• Levantamento das necessidades de Recursos Humanos em 2018 e para 2019; 

• Instrução de pedidos de mobilidade, designadamente: 

➢ Mobilidades internas na categoria; 

➢ Mobilidades Intercarreiras; 

➢ Pedidos de prorrogação das mobilidades em curso no ano de 2018. 

• Elaboração dos mapas de pessoal para o Orçamento de 2019; 

• Elaboração dos mapas de pessoal para o Orçamento Retificativo de 2018; 

• Contributo com os dados dos Recursos Humanos para a elaboração do Plano de Atividades para 

o ano 2019; 

• Contributo para a alteração da IT DSAE 01 01 – Processo de Acolhimento; 

• Contributo para a alteração do PT DSAE 01 – Gestão de Recursos Humanos; 

• Procedimentos Concursais, compilação da legislação associada às provas de conhecimentos, e 

elaboração dos avisos de abertura; 

• Processos de Aposentação, dando continuidade a processo iniciado na SRTC; 

• Pedidos de simulação para aposentação na CGA, a pedido dos trabalhadores;  

• Procedimentos da Formação para Ações de Formação ministradas pela DRAPMA; 

• Procedimentos para marcação de férias e justificação de faltas para o SGQ; 

• Procedimentos a seguir no IDOK com os requerimentos de faltas e/ou 

marcação/alteração/acumulação de férias; 

• Instrução de processos de Renovação da Comissão de Serviço; 

• Emissão de declarações a pedido dos trabalhadores. 

 

6.9.6  Atividades de natureza jurídica 

A existência de uma jurista na DSAE permitiu a realização das seguintes atividades:  

• Emissão de pareceres jurídicos e prestação de apoio jurídico às demais unidades orgânicas da 

DRET, sempre que tal foi solicitado. 

• Desenvolvimento das diligências necessárias aos processos de autorização por parte da Vice-

Presidência do Governo Regional, e a elaboração de Portarias de Repartição de Encargos 

necessárias aos contratos de concessão de transporte público rodoviário. 
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• Apoio judiciário,  nomeadamente elaboração de respostas ao Tribunal Administrativo Fiscal do 

Funchal tendo como ré a Vice-Presidência. 

• Compilação de documentos a remeter ao Tribunal de Contas. 

 

6.9.7 Outras atividades desenvolvidas  

A DSAE efetuou um conjunto de atividades não integradas nos pontos anteriores, mas que tiveram 

grande preponderância na atividade da DRET, nomeadamente: 

• Elaborou o contributo da DRET para o Relatório de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 

Infrações Conexas, em 2017 e a atualização do Plano para 2018. 

• Elaborou o contributo da DRET para a Conta da RAM e para os mapas a enviar ao Tribunal de 

Contas; 

• Efetuou o lançamento das despesas de 2018 do projeto ENERMAC, projeto da Direção Regional 

no PO-MAC; 

• Elaborou as diversas respostas a Revisores Oficiais de Contas dos clientes e ou fornecedores da 

DRET; 

• Procedeu à aquisição de uma UPS de modo a assegurar a prestação do serviço em caso de 

interrupção de fornecimento de energia elétrica; 

• A DSAE procedeu ao acompanhamento de diversas ações de manutenção das instalações e 

equipamentos do edifício Mosteiro Novo, nomeadamente a contratação do serviço de 

desratização de modo a garantir a salubridade das instalações; 

• Coordenou as mudanças de gabinetes ocorridas em virtude da criação dos serviços de recursos 

humanos, contabilidade e receita na DRET. 
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MAPA ESTRATÉGICO 
 

 

 

  

Valores:

A.

Clientes

B. 

Processos  

C.             

Aprendizagem e 

crescimento

D.

Financeira

 “Para sermos bem sucedidos 

financeiramente junto das partes 

interessadas, como deveríamos 

ser vistos pela tutela?”

Ética - Tratar de uma forma justa e imparcial, os clientes (internos e externos)

Objetivos Estratégicos

OE 1. Promover e apoiar a atividade económica regional

OE 2. Melhorar as acessibilidades e mobilidades de pessoas e bens

OE 3. Melhorar continuamente os serviços prestados

OE 4. Fazer da RAM uma referência em termos de Qualidade

Perspetiva Objetivos Estratégicos

" Quem definimos como nosso 

cliente? Como criamos valor para 

os nossos clientes?"

“Para satisfazer os

nossos clientes,

cumprindo regras

processuais, em que

processos teremos que

ser exelentes?"

 "Como podemos melhorar e 

mudar continuamente, 

correspondendo às mudanças 

da sociedade?"

Inovação - Antecipar soluções inovadoras capazes de responder aos desafios de competitividade dos nossos clientes, sustentada na 

articulação com outros parceiros.

POLÍTICA DA DRET: Cooperar com o cliente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da Região.

MISSÃO: Assegurar a execução da política definida pelo Governo Regional para os setores do comércio, indústria, energia, metrologia, qualidade, 

transportes e mobilidade.

VISÃO: Ser um Organismo de referência, que aplica boas práticas de gestão pública, atuando na Sociedade de forma dinâmica e pró-ativa, assegurando um 

excelente nível de qualidade na prestação dos seus serviços.

Rigor - Devemos atuar em obediência à Lei, dentro das nossas competências.

Dedicação - O nosso sucesso só é possível com a dedicação dos colaboradores na concretização dos objetivos.

Eficiência  OO.10

Aumentar a receita e 

racionalizar a despesa

Eficiência OO.11

Melhorar a gestão 

orçamental

Qualidade OO.8

Desenvolver competências, integrar e 

valorizar os colaboradores

Qualidade  OO.9

Promover a responsabilidade 

social

Eficiência OO.6

Assegurar os recursos 

humanos e materiais 

de apoio à atividade

Eficácia OO.2 

Reduzir o tempo 

dos serviços 

prestados

Qualidade OO.3 

Garantir a 

informação e 

satisfação dos 

clientes

Eficiência OO.4 

Aumentar a 

cooperação e 

parcerias

Eficácia OO.5 

Racionalizar e 

modernizar os 

procedimentos

Eficácia OO.7

Operacionalizar os processos por 

forma a obter a qualidade, a 

eficiência, a mobilidade e a 

sustentabilidade

Eficiência OO.1

Rentabilizar os 

apoios 

comunitários



 

QUAR 

 



OE1:

OE2:

OE3:

OE4:

Ponderação 35,00%

Peso 50%

2016 2017 META 2018 Tolerância Valor crítico PESO Trimestre RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

50,22% 53,10% 10% 2% 53% 100% 4ºt 51,60% 124% Superou

Peso 50%

2016 2017 META 2018 Tolerância Valor crítico PESO Trimestre RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

3210 3300 3000 100 3300 40% 4ªT 3299 125% Superou

79 69 60 10 80 20% 4ªT 79 124% Superou

_ 84,60% 70% 10% 95% 40% 4ªT 87% 117% Superou

Peso 0%

2016 2017 META 2018 Tolerância Valor crítico PESO Trimestre RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

7 7 5 2 7 60% 4ªT 10 163% Superou

30 18 30 5 15 40% 4ºT 10 133% Superou

Ponderação 35,00%

Peso 50%

2016 2017 META 2018 Tolerância Valor crítico PESO Trimestre RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

91% 92,30% 85% 5% 95% 70% 4ºT 99,70% 137% Superou

16,40% 55,40% 85% 5% 90% 30% 4ºT 13,67% 17% Não atingiu

Peso 0%

2016 2017 META 2018 Tolerância Valor crítico PESO Trimestre RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

17 11 10 2 17 100% 4ªT 20 136% Superou

Peso 50%

2016 2017 META 2018 Tolerância Valor crítico PESO Trimestre RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

261 291 230 20 295 60% 4ªT 265 113% Superou

_ 1 2 0 5 40% 4ªT 3 108% Superou

Peso 0%

2016 2017 META 2018 Tolerância Valor crítico PESO Trimestre RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

     3 291 122,77 €      3 827 661,55 €      3 113 286,00 €     311 328,60 €      3 900 000,00 € 50% 4ºT         3 636 988,63 € 117% Superou

     3 107 071,74 €      3 762 999,87 €      3 103 286,00 €     310 328,60 €      3 800 000,00 € 50% 4ºT         4 125 915,30 € 137% Superou

Peso 0%

2016 2017 META 2018 Tolerância Valor crítico PESO Trimestre RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

59% 27% 75% 10% 85% 100% 4T 91,70% 142% Superou

OO.10 Aumentar a receita e racionalizar a despesa 

INDICADORES

Ind. 19 - Volume de faturação

Ind. 20 - Volume de receita

OO.1 Rentabilizar os apoios comunitários 

OO.6 Assegurar os recursos humanos e materiais de apoio à atividade 

INDICADORES

Ind. 10 Número de fiscalizações

Ind. 11 Número de plataformas implementadas na DRET

OO.4 Aumentar a cooperação e parcerias 

INDICADORES

Ind. 6 Número de iniciativas realizadas em conjunto com entidades 
públicas e privadas

OO.11 Melhorar a gestão orçamental

Ind.2 Taxa de execução do CIVITAS

INDICADORES

Ind. 21 Taxa de execução orçamental

Objectivos Estratégicos

VISÃO: Ser um Organismo de referência, que aplica boas práticas, atuando na Sociedade de forma dinâmica e pró-ativa, assegurando um excelente nível de qualidade na prestação dos seus serviços.

DIREÇÃO REGIONAL DA ECONOMIA E TRANSPORTES

MISSÃO: Assegurar a execução da política definida pelo Governo Regional para os setores do comércio, indústria, energia, metrologia, qualidade, transportes e mobilidade.

OO.7 - Operacionalizar os processos por forma a obter a qualidade, a eficiência, a mobilidade e a sustentabilidade 

INDICADORES

Ind. 12 Número de iniciativas realizadas no âmbito da ERQ

Melhorar continuamente os serviços prestados 

Fazer da RAM uma referência em termos de Qualidade

OO.2 - Reduzir o tempo dos serviços prestados 

Ind 3. Taxa de redução dos prazos definidos no ANS 

OO.5 - Racionalizar e modernizar os procedimentos 

Ind. 8 Número de propostas legislativas

Objectivos Operacionais

Eficácia

INDICADORES

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2018

VICE-PRESIDÊNCIA

Promover e apoiar a atividade económica regional 

Melhorar as acessibilidades e mobilidades de pessoas e bens

versão: 03/05/2018

Ind. 7 Número de operações de controlo metrológico pelo LMM

Eficiência

Ind. 9 Cumprimento do programa de auditorias interno

INDICADORES

Ind. 1 Valor da execução do programa POSEI

Ind. 13 Tempo de resposta à ERSE face aos eventos sustentáveis

INDICADORES

QUAR 2018 27/03/2019 1



QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2018

Ponderação 30,00%

Peso 50%

2016 2017 META 2018 Tolerância Valor crítico PESO Trimestre RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

57,10% 51% 50% 5% 60% 50% 4ºT 60% 124% Superou

58,33% 37,50% 50% 5% 25% 50% 4ºT 50,00% 100% Atingiu

Peso 50%

2016 2017 META 2018 Tolerância Valor crítico PESO Trimestre RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

_ 56% 50% 5% 60% 25% 4ºT 56% 115% Superou

16 53 30 5 55 25% 4ºT 91 161% Superou

_ 100% 70% 10% 95% 25% 4ºT 99% 129% Superou

_ 25% 50% 20% 75% 25% 4ºT 53% 100% Atingiu

Peso 0%

2016 2017 META 2018 Tolerância Valor crítico PESO Trimestre RESULTADO TAXA  REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

57 56 50 10 65 100% 4ºT 58 100% Atingiu

42,98%

IND 21 Taxa de execução orçamental IGEST

IND 19 Contabilização do valor de faturação IGEST

IND 20 Contabilização do valor dos recibos/NER emitidas IGEST

IND 16 Contabilização do n.º de formações consideradas eficazes versus o n.º total de formações previstas avaliar no período em análise Imp GQ 04 03

IND 17 Contabilização do n.º de formações realizadas num determinado ano versus n.º total de formações previstas nesse mesmo ano Imp GQ 04 03

IND 18 Contabilização do número de iniciativas realizadas pela DRET no âmbito da responsabilidade social Relatório de atividades

IND 14 Contabilização da rmédia ponderada de satisfação dos colaboradores satisfeitos e muito satisfeitos Google doc's

Folha de excel para análise dos inquéritos

IND 15 Contabilização do número de colaboradores abrangidos pela formação Imp GQ 04 03

IND 10 Contabilização dos número de fiscalizações realizadas Imp DRET 01 02

Relatório de atividades

IND 12 Contabilização do número de iniciativas realizadas no âmbito da ERQ Relatório de atividades

IND 13 Contabilização entre a data do pedido na DRET e a data do relatório Folha de cálculo ERSE

IND 9 Contabilização do n.º de auditorias realizadas ano versus o n.º total de auditorias previstas no mesmo ano Imp GQ 01 02

Relatório de atividades

IND 3:  Cálculo das médias dos valores da taxa de redução definidos no Acordo Nível de Serviço

TR - Tempo real; ANS - Acordo nível de serviço

Fonte de Verificação

IND 8  Contabilização do número de propostas legislativas Imp DRET 02 01

Folha de excel para análise dos inquéritos

PIGREA

Ind. 16 - Eficácia das ações de formação

Ind.18 - Número de iniciativas de responsabilidade social

Ind. 17 - Cumprimento do plano de formação

Aproximação ao melhor valor obtido desde 2015 ou valor que se considera de referência para superar a expetativa das partes interessadas

IND 7  Contabilização do número de operações metrológicas realizadas pelo LMM Contabilização dos serviços efetuados

IND 5   % entre o número de não conformidade com impacto no cliente versus o número total de não conformidade Imp GQ 01 08

Várias folhas de excel, por prestação de serviço. Ver painel de indicadores de cada serviço

Parâmetros

Eficácia

IND 1: Soma dos valores atribuídos (€)

OO.3 Garantir a informação e satisfação dos clientes 

INDICADORES

Ind. 4 - Grau de satisfação dos clientes (muito satisfeitos)

Ind.5 - Percentagem de NC com impacto direto no cliente

Ind. 14 - Grau de satisfação dos colaboradores

Ind.15 - Número de colaboradores abrangidos pela formação

Qualidade

OO. 8 Desenvolver competências, integrar e valorizar os colaboradores

INDICADORES

OO.9 Promover a responsabilidade social 

INDICADORES

35,75% 115,87%

AVALIAÇÃO FINAL
Eficiência

Indicadores 

37,15%

JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO 

Objectivos Relevantes:  OO.1, OO.2; OO.3; OO.5; OO.6 e OO.8

IND 2:  Taxa de execução CIVITAS Controlo realização ações

Google doc's

IND 6  Contabilização do número de iniciativas realizadas em conjunto com entidades públicas e privadas (seminários, auditorias, eventos, etc.) Relatório de atividades

IND 4   % de respostas "muito satisfeito" no inquérito de satisfação

Qualidade

IND 11 Contabilização do número de plataformas implementadas Relatório de atividades
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QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2018

A superação do número de colaboradores abrangidos na formação, indicador 15, deveu-se ao facto de se ter realizado diversas formações, nomeadamente: atendimento ao público, segurança da informação, bem como 
sobre ferramentas de apoio como IDOK e plataforma de contraordenações rodoviárias, que abrangeu a grande parte dos colaboradores.

A boa performance atingida no indicador 21, taxa orçamental, deveu-se essencialmente à execução do projeto “Sistemas de gestão de transportes” (indeminizações compensatórias) e do projeto “Ligações marítimas” (ferry) 
que correspondem a valores elevados.

Relativamente ao indicador n.º 20, o valor atingido deveu-se essencialmente às restituições de indeminizações compensatórias, à receita relativa a contraordenações não rodoviárias, ao aumento do número de cartas 
estrangeiras, às penalizações na área do comércio e a melhorias na forma de apuramento da receita.

Relativamente ao indicador n.º 12 efetuaram-se diversas ações relativas à disseminação do reconhecimento da Qualidade e Excelência de Serviço – Madeira QESM, havendo desta forma um desvio positivo para o número 
de iniciativas realizadas.

Relativamente ao indicador n.º 2, não foi possível atingir a meta, uma vez que não foram desenvolvidas algumas atividades, as quais transitaram para 2019. Refira-se que a Diretora de Serviços responsável pelo projeto 
este de baixa por um período alargado de tempo.

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS
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