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Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável da Região Autónoma da Madeira (PAMUS RAM)”
Fase 3- Definição de Propostas de Intervenção, Avaliação de Propostas, Programa de  Execução / Ação e Investimentos e Programa de Monitorização –
Anexo I – Plano de Investimentos

1. FICHAS DOS MUNICÍPIOS

Neste pronto apresentam-se as fichas das propostas de intervenção enviadas pelos municípios da RAM.





PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município CAL_01

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

Indicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

Calheta COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Criação de percuso pedonal na Estrada da Serra de Água

Entidade Responsável
Município da Calheta

Entidade(s) a envolver

Descrição

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais



Município CAL_02

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Parque de estacionamento construído

Indicadores de resultado - Redução das emissões de GEE
- Reduçao dos TEP

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Ações não financiadas

OE4 - Desenvolver políticas de estacionamento diferenciadas que contribuam para uma repartição modal mais sustentável

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável
Município da Calheta

Entidade(s) a envolver

Descrição

Calheta COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção de um parque de estacionamento subterrâneo no Jardim do Mar



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município CAL_03

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Caminhos reais requalificados

Indicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável
Município da Calheta

Entidade(s) a envolver

Descrição Projeto de requalificação dos caminhos reais do município de forma a promovar as deslocações pedonais da população.
Estes percursos constituem atalhos importantes nas ligações entre as zonas mais perifericas e os centros dos
aglomerados urbanos, sendo por isso fundamentais na promoção das deslocações pedonais no município.

Calheta COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Requalificação dos Caminhos Reais



Município CAL_04

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

45 000 €

Tipologia de Ação Instalação de pontos de carregamento públicos com fichas normalizadas e comuns em zonas de acesso público

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Postos de carregamento instalados

Indicadores de resultado
- Número de postos de carregamento de veículos elétricos
- Número de veículos elétricos na RAM

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Entidade Responsável
Município da Calheta

Entidade(s) a envolver

Descrição Propõe-se a instalação de 3 novos postos de carregamento de veículos elétricos na Calheta, a localizar no Rabaçal (posto
rápido), Vila da Calheta e Arco de São Jorge.

Calheta COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Expanção da rede de postos de carregamento de veículos elétricos



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município CAL_05

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

250 000 €

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Paragens intervencionadas

Indicadores de resultado - % de paragens com abrigo
- Quota modal do TP

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Melhoria das infraestruturas de apoio para passageiros de transportes públicos, incluindo acessibilidades às paragens de
autocarro

OE3 - Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável
Município da Calheta

Entidade(s) a envolver

Descrição As condições de acessibilidade e acolhimento nas paragens de autocarro são um aspeto relevante para uma maior
atratividade do sistema de transportes públicos e redução da quota de utilização do TI.
Associado à contratualização da rede de TP na RAM perspetivam-se mudanças na organização dos serviços, sendo
importante concretizar investimentos na melhoria das condições de funcionamento das paragens. Assim, pretende-se que
as intervenções a realizar abranjam prioritariamente a dotação das paragens de abrigos de passageiros onde estes não
existem e onde se torne fisicamente possíveln e a melhoria das acessibilidades pedonais às paragens dotando-as, sempre
que posssível de adequadas condições de segurança no acesso e espera. As intervenções deverão considerar:
(i) colocação de passeios (sempre que exista espaço disponível) ou plataforma de espera;
(ii) baia para paragem de autocarro;
(iii) colocação/ substituição de abrigo com adequadas condições de conforto e preparado para a disponibilização de
informação ao público por parte do operador de transportes;
(iv) colocação ou relocalização de passadeiras na envolvente às paragens.

Calheta COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de autocarro



Município CAL_06

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

150 000 €

Indicadores de realização Interface construída

Indicadores de resultado - Quota modal do TP

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

MONITORIZAÇÃO

OBJETIVO ESPECÍFICO

OE3 - Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte

Tipologia de Ação Melhoria da rede de interfaces, tendo especial atenção na qualidade do serviço prestado, as suas acessibilidades a peões
e bicicletas, organização funcional e inserção urbana no território - parque de estacionamento para os utilizadores de TP

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção consiste na construção de uma interface de transportes a localizar-se por cima do parque de
estacionamento da Praça 24 de julho, de forma a evitar o paragem de veículos de TP na via pública, causando
constrangimentos.

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Calheta COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção de uma interface na Vila da Calheta

Entidade Responsável
Município da Calheta



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município CAL_06

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

150 000 €

Indicadores de resultado
- Quota modal do TP

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

MONITORIZAÇÃO

OBJETIVO ESPECÍFICO

OE3 - Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte

Tipologia de Ação Melhoria da rede de interfaces, tendo especial atenção na qualidade do serviço prestado, as suas acessibilidades a peões
e bicicletas, organização funcional e inserção urbana no território - parque de estacionamento para os utilizadores de TP

Indicadores de realização Interface construída

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção consiste na construção de uma interface de transportes a localizar-se no Sìtio da Estrela, articulando os
diversos serviços de TP que servem o concelho.

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Calheta COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção de uma interface no Sítio da Estrela

Entidade Responsável
Município da Calheta



Município CAL_08

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

300 000 €

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

Indicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

OBJETIVO ESPECÍFICO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

Entidade(s) a envolver

Descrição O munícipio da Calheta encontra-se a implementar um programa de alargamento e requalificação de estradas municipais,
dotando-as de melhores condições de circulação. Esta medida visa aumentar a segurança e o conforto dos peões, através
da construção e beneficiação de passeios e a colocação de passadeiras.

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Calheta COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção de Passeios no âmbito da beneficiação e alargamento das estradas municipais existentes

Entidade Responsável
Município da Calheta



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município CL_01

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

5 500 000 €

Câmara de Lobos COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Requalificação do centro histórico de Cãmara de Lobos

Entidade Responsável Município de Câmara de Lobos

Entidade(s) a envolver

Descrição Os objetivos estratégicos de reabilitação urbana a prosseguir com a operação de reabilitação urbana para a ARU do centro
da freguesia de Câmara de Lobos: Projecto de recuperação e requalificação do espaço público valorizando essencialmente a
melhoria da segurança do utente /peão.
• Consolidar uma nova imagem urbana, atrativa, portadora de modernidade, ainda que assente na tradição e na
manutenção da identidade local;
• Reforçar a atratividade e a centralidade da cidade de Câmara de Lobos no espaço regional;
• Valorizar a presença de elementos físicos estruturantes, como é o caso da baía de Câmara de Lobos, Ilhéu e Promenade –
Via pedonal pelo Caminho da Trincheira, por forma a estimular a emergência de novas atividades económicas ligadas ao
mar;
• Articular e integrar o espaço público tornando-o mais coerente e qualificado, com intervenções integradas com vista à
resolução dos espaços disfuncionais existentes, e promover a sua multifuncionalidade;
• Promover o centro histórico, através da dinamização do comércio, serviços e restauração, contribuindo para a
sustentabilidade da economia local e para a criação de uma nova dinâmica diurna e noturna;

Esta intervenção inclui a melhoria das condições de mobilidade na área de intervenção do projeto, nomeadamente no que
concerne:
• Criação de zona de coexistência no centro, o que implica a reafetaçao de espaço dedicado a circulação e estacionamento
para espaço de circulação pedonal;
• Reordenamento do estacionamento;
• Melhoria das condições de circulação pedonal; (construção de parque de estacionamento que venha colmatar a redução
de lugares que irá ocorrer na via pública.

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

60 000 € 9 000 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Criação de áreas de valorização pedonal, através da pedonalização de arruamentos urbanos e da introdução de outras
restrições à circulação automóvel

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Zona de coexistência implementada

Indicadores de resultado - Redução de GEE;
- Quota do modo pedonal.



Município CL_02

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

120 000 €

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Melhoria das infraestruturas de apoio aos passageiros e da rede de interfaces

OE2 - Implementar um sistema de TP adequado às necessidades da população residente e visitante

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações

Custos de
exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável
Município de Câmara de Lobos

Entidade(s) a envolver
Operadores de Transportes Públicos
DRET

Descrição Dotação de abrigos de passageiros nas paragens que não os possuem e onde se torne fisicamente possível.
Melhoria das acessibilidades pedonais às paragens dotando-as, sempre que possível de adequadas condições de
segurança no acesso e espera.
Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de autocarro;
Dotação de abrigos de passageiros as paragens que não os possuem e onde se torne fisicamente possível.
Melhoria das acessibilidades pedonais às paragens dotando-as, sempre que possível de adequadas condições de
segurança no acesso e espera.
As intervenções deverão considerar:
• Colocação de passeios (sempre que exista espaço disponível) ou plataforma de espera;
• Baia para paragem de autocarro;
• Colocação/ substituição de abrigo com adequadas condições de conforto e preparado para a disponibilização de
informação ao público por parte do operador de transportes;
• Otimização do serviço de transportes públicos coletivos com introdução de fornecimento de informação ao
utente em tempo real, nomeadamente no que refere ao tempo estimado de espera;
• Dotação de unidade de carregamento de aparelhos de comunicação portátil.

Câmara de Lobos COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de autocarro

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Paragens intervencionadas

Indicadores de resultado - % de paragens com abrigo
- Quota modal do TP



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município CL_03

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

90 000 €

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Instalação de pontos de carregamento públicos com fichas normalizadas e comuns em zonas de acesso
público

OE6 - Melhorar a eficiência energética do setor dos transportes

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de

bens e serviços
Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável
Município de Câmara de Lobos

Entidade(s) a envolver Empresa de Electricidade da Madeira e/ou Concessionárias de postos de abastecimento de combustiveis

Descrição Prevê-se a instalação de 6 postos duplos para carregamento para veículos elétricos, dois na freguesia de
Câmara de Lobos e um em cada uma das restantes freguesias.
• Em Câmara de Lobos deverá localizar-se um nas imediações da Avenida Nova Cidade e outro algures entre
a Avenida da Autonomia /Rancho/Serrado do Mar;
• No Estreito de Câmara de Lobos a localização deverá ser na Rua João Augusto de Ornelas (imediações da
escola secundária do Estreito);
• Na Quinta Grande a localização deverá ser as imediações do Centro Cívico Estrada Professora Alice do
Carmo Pereira;
• No Jardim da Serra, preferencialmente na Rua das Corticeiras;
• No Curral das Freiras na Estrada Cónego Camacho, algures entre o restaurante “Sabores do Curral” e o
restaurante “La Perla” ou a Farmácia do Vale.

Câmara de Lobos COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Expansão da rede de postos de carregamento de veículos elétricos

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Postos de carregamento instalados

Indicadores de resultado - Número de postos de carregamento de veículos elétricos
- Número de veículos elétricos na RAM



Município CL_04

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário

Tipologia de Ação Ações não financiadas

OE4 - Desenvolver políticas de estacionamento diferenciadas que contribuam para uma repartição modal mais sustentável

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável
Município de Câmara de Lobos

Entidade(s) a envolver Direção Regional de Turismo

Descrição A intervenção consiste na criação de parque de estacionamento para as viaturas de turismo de forma a retirar
pressão da via pública, a localizar-se na Av. Nova Cidade ou Avenida da Autonomia, descongestionando o
estacionamento nas imediações da Baía.

Câmara de Lobos COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Criação de um parque de estacionamento para viaturas de turismo

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Parque de estacionamento construído

Indicadores de resultado
- Redução de GEE



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município CL_05

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

1 360 000 €

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Criação de áreas de valorização pedonal, através da pedonalização de arruamentos urbanos e da introdução de
outras restrições à circulação automóvel

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável Município de Câmara de Lobos

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção consiste na requalificação do centro do Estreito de Câmara de Lobos, através de:
• Projecto de recuperação/requalificação do espaço público, valorizando essencialmente a melhoria das condições
de segurança do utente/peão;
• Contribuir para uma mobilidade mais inclusiva, apostando em soluções que favoreçam o acesso aos grupos mais
vulneráveis ao sistema (acessibilidade universal),adequando o espaço urbano à utilização de modos suaves sem
menosprezar o consumo do bem Natureza ;
• Articular e integrar o espaço público tornando-o mais coerente e qualificado, com intervenções integradas com
vista à resolução dos espaços disfuncionais existentes, e promover a sua multifuncionalidade;
• Promover o pólo de centralidade da freguesia, através da dinamização do comércio, serviços e restauração,
contribuindo para a sustentabilidade da economia local e para a criação de uma nova dinâmica diurna e noturna.

Esta intervenção inclui a melhoria das condições de mobilidade na área de intervenção do projeto, nomeadamente:
• Criação de zona de coexistência no centro, o que implica a reafetação de espaço dedicado a circulação e
estacionamento para espaço de circulação pedonal;
• Reordenamento do estacionamento;
• Melhoria das condições de circulação pedonal.

Câmara de Lobos COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Requalificação do espaço pedonal com particular incidencia nos centros urbanos - Estreito de Câmara de Lobos

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Projeto de requalificação implementado

Indicadores de resultado - Redução de GEE;
- Quota do modo pedonal.



Município CL_06

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

1 200 000 €

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Criação de áreas de valorização pedonal, através da pedonalização de arruamentos urbanos e da introdução de outras
restrições à circulação automóvel

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável
Município de Câmara de Lobos

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção consiste na requalificação do centro do Jardim da Serra, através de:
• Projecto de recuperação/requalificação do espaço público, valorizando essencialmente a melhoria das condições de
segurança do utente/peão;
• Contribuir para uma mobilidade mais inclusiva, apostando em soluções que favoreçam o acesso aos grupos mais
vulneráveis ao sistema (acessibilidade universal),adequando o espaço urbano à utilização de modos suaves sem
menosprezar o consumo do bem Natureza ;
• Articular e integrar o espaço público tornando-o mais coerente e qualificado, com intervenções integradas com vista à
resolução dos espaços disfuncionais existentes, e promover a sua multifuncionalidade;
• Promover o pólo de centralidade da freguesia, através da dinamização do comércio, serviços e restauração, contribuindo
para a sustentabilidade da economia local e para a criação de uma nova dinâmica diurna e noturna.

Esta intervenção inclui a melhoria das condições de mobilidade na área de intervenção do projeto, nomeadamente:
•  Criação de zona de coexistência no centro, o que implica a reafetação de espaço dedicado a circulação e estacionamento
para espaço de circulação pedonal;
• Reordenamento do estacionamento;
• Melhoria das condições de circulação pedonal.

Câmara de Lobos COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Requalificação do espaço pedonal com particular incidencia nos centros urbanos - Jardim da Serra

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Projeto de requalificação implementado

Indicadores de resultado - Redução de GEE;
- Quota do modo pedonal.



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município MAC_01

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Estudos e
Projetos

Ações imateriais Empreitadas

Faixa ciclável
urbana

1 600 000,00 €

Faixa ciclável
da Frente de
Mar

3 750 000,00 €

Machico COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção de rede ciclável no Vale de Machico

Entidade Responsável Município de Machico

Entidade(s) a envolver

Descrição As condições orográficas da cidade de Machico conferem-lhe apetência para a promoção da utilização do modo ciclável.
Para tal, é fundamental criar infraestruturas dedicadas que garantam adequadas condições de segurança e conforto a estas
deslocações.
Assim, pretende-se criar uma rede de percursos cicláveis que, associados às intervenções de requalificação do espaço
público previstas para o centro da Cidade permitirão fomentar uma maior utilização deste modo. Os percursos a criar são os
seguintes:
• Faixa Ciclável Urbana, com aproximadamente 4 600 metros;
• Faixa ciclável da Frente de Mar (ligação ao Parque Desportivo de Água de Pena), com cerca de 1 837 metros, dos quais 1
000 metros em túnel.
Pretende-se que este percurso de ligação ao parque desportivo contribua para a revitalização desta infraestrutura e permita
igualmente a circulação pedonal em condições de conforto e segurança.

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Aquisição de bens e serviços Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Ciclovias que correspondem a linhas de procura latente e necessidades efetivas de deslocação da população (excluindo as
que se destinam a fins de lazer), incluindo equipamentos de apoio ao modo ciclável

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Ciclovia construída

Indicadores de resultado
- Extensão da rede ciclável existente
- Quota do modo ciclável



Município MAC_02

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

Machico COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Implementação de um Sistemas de bicicletas de utilização partilhada

Entidade Responsável
Município de Machico

Entidade(s) a envolver

Descrição A construção dos percursos cicláveis previstos na medida MAC_01 permite que existam deslocações de curta distância que
possam ser efetuadas pelo modo ciclável, previndo-se que, em complemento à construção dos circuitos, se implemente um
sistema de bicicletas de utilização partilhada, com 4 docas nos seguintes locais:
• Parque Desportivo de Água de Pena;
• Jardim da Graça - Poente", junto ao Terminal Rodoviário do Machico;
• Promenade, junto à Praia de Areia Amarela;
• junto à Rotunda da Ribeira Seca, no extremo mais interior da Faixa Ciclável Urbana;
Este sistema deverá contemplar, na sua maioria, bicicletas elétricas, devido à orografia da cidade do Machico, podendo ainda
integrar algumas bicicletas convencionais, nomeadamente para utilização na Faixa Ciclável da Frente de Mar, com uma
orografia mais suave.
Cada doca terá 10 lugares de estacionamento, perspetivando-se a aquisição de 20 bicicletas elétricas e 10 convencionais.

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisição de bens e serviços Certificações Custos de exploração

200 000 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Aquisição de bicicletas elétricas para uso público e respetivo sistema de partilha

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Sistema partilhado de bicicletas instalado e a funcionar

Indicadores de resultado - Número de utilizadores do sistema
- Quota do modo ciclável

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Ciclovia construída

Indicadores de resultado - Extensão da rede ciclável existente
- Quota do modo ciclável



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município MAC_03

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

634 000 €

Machico COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de autocarro

Entidade Responsável Município de Machico

Entidade(s) a envolver
Juntas de Freguesia
Operadores de Transportes

Descrição As condições de acessibilidade e acolhimento nas paragens de autocarro são um aspeto relevante para uma maior atratividade
do sistema de transportes públicos e redução da quota de utilização do TI.
Associado à contratualização da rede de TP na RAM perspetivam-se mudanças na organização dos serviços, sendo importante
concretizar investimentos na melhoria das condições de funcionamento das paragens. Assim, pretende-se que as intervenções a
realizar abranjam prioritariamente a dotação das paragens de abrigos de passageiros onde estes não existem e onde se torne
fisicamente possíveln e a melhoria das acessibilidades pedonais às paragens dotando-as, sempre que posssível de adequadas
condições de segurança no acesso e espera. As intervenções deverão considerar:
(i) colocação de passeios (sempre que exista espaço disponível) ou plataforma de espera;
(ii) baia para paragem de autocarro;
(iii) colocação/ substituição de abrigo com adequadas condições de conforto e preparado para a disponibilização de informação
ao público por parte do operador de transportes;
(iv) colocação ou relocalização de passadeiras na envolvente às paragens.

No caso do concelho de Machico serão 317 as paragens de autocarro a intervionar, sendo 105 em Machico, 18 em Água de
Pena, 96 no Porto da Cruz, 72 em Santo António da Serra e 26 no Caniçal.
Estima-se que cada intervenção tenha a duração de 11 dias utéis.

OE3 - Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisição de bens e serviços Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Melhoria das infraestruturas de apoio para passageiros de transportes públicos, incluindo acessibilidades às paragens de
autocarro

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização

Indicadores de resultado

Paragens intervencionadas

- % de paragens com abrigo
- Quota modal do TP



Município MAC_04

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

Machico COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Estudos de circulação e estacionamento nos aglomerados de Machico e Porto da Cruz

Entidade Responsável Município de Machico

Entidade(s) a envolver SRARN

Descrição Estes estudos deverão abranger os aglomerados urbanos de Machico e de Porto da Cruz, incidindo sobre as seguintes temáticas:
(i) acessibilidades; (ii) estacionamento; (iii) modo pedonal e ciclável.

O delinear das propostas de intervenção nos vários dominios e áreas implica a realização de levantamentos de campo e a
quantificação de indicadores que sustentem e auxiliem no dimensionamento das intervenções a concretizar.

Este plano deverá nortear uma estratégia de intervenção que enquadre as necessidades do município em termos de:
• Zonas interurbanas:
- Acessibilidades rodoviárias e construção de novas vias;
- Paragens e abrigos para transportes publicos;
- Análise da viabilidade de transportes alternativos de utilização também turística como transportes marítimos costeiros ou o
teleférico da Portela.
• Em perimetros urbanos:
- Politica de estacionamento, designadamente dimensionamento de parques de estacionamento a construir;
- Alargamento de áreas de estacionamento tarifado de superfície;
- Determinação de percursos de interligação de terminais de TP e estacionamentos com equipamentos e serviços de uso público;
- Requalificação dessas áreas de vocação pedonal com criação de percursos acessíveis, assegurando acessibilidade aos edifícios
público;
- Extensão dos modos suaves sempre que possível ao modo ciclável e criação da ciclovia de Machico e Água de Pena.

OE7 - Apostar em medidas de gestão da mobilidade

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisição de bens e serviços Certificações Custos de exploração

70 000 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Planos Integrados de Mobilidade Sustentável

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Plano elaborado e aprovado

Indicadores de resultado - Quota dos modos suaves
- Quota modal do TP
- Redução de GEE



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município MAC_05

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

700 000 €

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Silos construídos

Indicadores de resultado - Redução de GEE

Eixo Prioritário

Tipologia de Ação Ações não financiadas

Machico COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção de parques de estacionamento

Entidade Responsável
Município de Machico

Entidade(s) a envolver

Descrição Visando dar resposta à procura de estacionamento no centro da cidade de Machico e à necssidade de requalificar alguns
arruamentos que pelo seu perfil não deverão acomodar a função estacionamento, pretende-se construir dois parques de
estacionamento.

De forma a garantir uma distribuição mais homogénea das bolsas de estacionamento e libertar o centro da cidade da pressão
causada pela procura de estacionamento, pretende-se construir dois auto-silos na periferia do centro urbano:
• Auto-silo no Beco da Banda D'Além, junto à esquadra da PSP;
• Auto-silo na Rua do Infante D. Henrique, junto à Casa das Bordadeiras de Machico.

A localização destes auto-silos permite o acesso pedonal ao centro da cidade em menos de 10 minutos, sendo necessário
complementar esta ação com sinalização adequada e condições de circulação pedonal que permitam deslocações seguras e
confortáveis.

Esta medida articula com a medida MAC_07 - Criação de um Circuito Urbano da Cidade do Machico, o qual deverá
contemplar a ligação entre os parques de estacionamento da periferia e o centro da cidade.

OE4 - Desenvolver políticas de estacionamento diferenciadas que contribuam para uma repartição modal mais sustentável

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisição de bens e serviços Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO



Município MAC_06

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Sistema implementado e em funcionamento

Indicadores de resultado - Redução de GEE

Machico COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Implementar um sistema de encaminhamento de veículos para parques de estacionamento no centro de Machico

Entidade Responsável
Município de Machico

Entidade(s) a envolver

Descrição No seguimento da medida MAC_05, construção de parques de estacionamento na periferia do centro de Machico é
importante que os residentes, mas essencialmente os visitantes, tenham conhecimento da existência dos mesmos e da
disponibilidade de lugares, de forma a evitar circulações desnecessárias pelo centro histórico da cidade.

Assim, esta medida propõe a colocação de um sistema de encaminhamento de veículos para parques de estacionamento que
abranja os auto-silos a construir e ainda o já existente no Terminal Rodoviário, onde se disponibilize informação sobre lugares
disponíveis.

Este sistema deverá ainda englobar a área de estacionamento tarifado de superficie.

OE4 - Desenvolver políticas de estacionamento diferenciadas que contribuam para uma repartição modal mais sustentável

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisição de bens e serviços Certificações Custos de exploração

40 000 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Sistemas de gestão e informação para soluções inovadoras e experimentais de transporte adequadas à articulação entre
territórios urbanos e de baixa densidade populacional, incluindo soluções flexíveis de transporte com utilização de formas de
energia menos poluentes



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município MAC_07

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Circuito urbano em funcionamento

Indicadores de resultado - Número de utilizadores/ano do circuito

Machico COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Criação de um Circuito Urbano de Transporte Público

Entidade Responsável Município de Machico

Entidade(s) a envolver Operadores de Transporte

Descrição Criação de um circuito urbano de que assegurará a ligação entre a zona norte e sul da cidade de Machico , assegurando a
ligação entre diversos equipamentos equipamentos, tais como: o centro de saúde e Escola Básica e Secundária (a norte) o
Serviço de Finanças, CTT, Câmara Municipal de Machico (a sul).

O circuito deve ser assegurado por um mini bus eléctrico.

O concurso para a contratualização dos serviços deverá prever a implementação deste circuito, e definir que o mesmo deverá
ser realizado em veículo elétrico.

OE2 - Implementar um sistema de TP adequado às necessidades da população residente e visitante

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisição de bens e serviços Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Ações não financiadas



Município MAC_08

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Postos de carregamento instalados

Indicadores de resultado - Número de postos de carregamento de veículos elétricos
- Número de veículos elétricos na RAM

Machico COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Expanção da rede de postos de carregamento de veículos elétricos

Entidade Responsável
Município de Machico

Entidade(s) a envolver

Descrição Este projeto visa a instalação de 4 postos de carregamento de veículos elétricos, a localizar nas seguintes freguesias:
• Água de Pena, a localizar no parque de estacionamento da Igreja Matriz de Água de Pena;
• Caniçal, no extremo este da marginal;
• Porto da Cruz, a instalar no parque de estacionamento localizado junto à escola (Rua da Adaga);
• Santo da Serra, no aglomerado de Ribeira de Machico, a instalar no parque de estacionamento da Igreja de Nossa Senhora
do Bom Caminho.

OE6 - Melhorar a eficiência energética do setor dos transportes

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisição de bens e serviços Certificações Custos de exploração

40 000 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Instalação de pontos de carregamento públicos com fichas normalizadas e comuns em zonas de acesso público



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município MAC_09

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Veredas requalificadas

Indicadores de resultado - km de caminhos pedonais requalificados
- Quota do modo pedonal

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

Estudos e Projetos Aquisição de bens e serviços Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Machico COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Requalificação das acessibilidades pedonais nas veredas

Entidade Responsável
Município de Machico

Entidade(s) a envolver Juntas de Freguesia

Descrição O território municipal, à semelhança do restante território regional, apresenta uma orografia com pendentes acentuadas.

A procura de habitação própria, intensificada a partir na década de 70 do século passado, aliada a um aumento da
capacidade financeira das famílias e à incapacidade da administração de acompanhar esta realidade com a oferta de
terrenos adequados a satisfazer esta necessidade habitacional, contribuíram de forma determinante para que uma parte da
população tenha recorrido à autoconstrução, proliferando a mancha construída para zonas do território onde a mesma era
desaconselhada face às pendentes exageradas e a exposições solares incorrectas.

Esta realidade construída apresenta, na maioria dos casos, uma densidade de ocupação exagerada, qua aliada à orografia
acentuada, acabam por garantir acessos precários à habitação, a grande maioria composta por moradias unifamiliares, onde
é impossível aceder de automóvel e onde é posta em causa a salvaguarda mínima dos requisitos de segurança.

É assim urgente proceder à requalificação destes percursos pedonais, alguns deles com problemas gravíssimos:
• Acessibilidade condicionada face à dimensão e inclinação do percurso.
• Condições mínimas de Segurança contra Incêndios.
• Problemas estruturais motivados por estruturas de suporte deficientes e mal dimensionadas.
• Trajectos cobertos com materiais que originam posteriormente pisos escorregadios e que contribuem para a ocorrência de
acidentes pessoais.
• Iluminação deficiente.
• Falta de regras na execução das infra-estruturas que atravessam estes percursos (ausência de galerias técnicas para o
efeito).

CRONOGRAMA



Município MT_MAC_01

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de realização Teleférico em funcionamento

Indicadores de resultado
- Número de passageiros/ano

MONITORIZAÇÃO

Machico COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Ligação entre a Portela e Terra Batista / Penha de Águia / Porto da Cruz

Entidade Responsável
Município de Machico

Entidade(s) a envolver SRES; Eventuais empresários no âmbito de projetos de concessão / construção

Descrição O projeto visa a criação de uma ligação de teleférico entre Portela e Penha de Águia que impulsione o desenvolvimento
turístico das freguesias do Santo da Serra e do Porto da Cruz.
A revisão do PDM em curso deverá prever dois núcleos de implantação preferencial de empreendimentos turísticos na Portela
e na Terra Batista a servir por equipamento de transporte panorâmico que preveja aquela ligação até ao núcleo do Porto da
Cruz, com eventual acesso ao topo da Penha de Águia.

O percurso em causa é único quer por interligar áreas naturais sem paralelo na região como o património florestal de
laurissilva das Funduras com a Penha de Águia, desenrolando-se ao longo de três bacias hidrográficas de grande diversidade
geográfica e geológica, desde as escarpas na cabeceira da ribeira da Maiata, passando pelo extenso vale da ribeira Tem-te-
não-caias, afluente da ribeira do Juncal, até às vertentes sul do geossítio da Penha de Águia na pequena baia hidrográfica da
ribeira do Massapez.

O potencial de uso turístico do teleférico é único, mas não é exclusivo; O desenvolvimento na freguesia do Porto da Cruz dos
desportos de montanha como o trail e o BTT, do ar como o parapente e a asa delta e do mar como o surf movimentam cada
vez mais jovens e outros atletas e familiares que podem beneficiar deste trajeto para iniciar, interligar ou concluir as atividades
desportivas referidas.

E com a polaridade turística referida a prever no PDM pode ajudar a atrair e envolver empreendedores interessados na
construção de uma ou duas unidades resort que possam compartir os encargos de exploração do teleférico, fomentando o
turismo e o comércio e serviços nas freguesias mais deprimidas do município.

O teleférico terá um comprimento de 5 800 metros, estando assente em 16 pilares. Terá 60 cabines.

OE9 - Melhorar a mobilidade turística

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Proteger o ambiente e promover a eficiência de recursos

Tipologia de Ação Investimentos na reabilitação e novas infraestruturas e ações de promoção de bens histórico-culturais e áreas naturais com
elevado interesse turístico, por exemplo, o projecto de arqueologia na zona histórica do Funchal



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município PS_01

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ações imateriais Empreitadas

300 000 €

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

Indicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

Ponta do Sol COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Requalificação da marginal (promenade) da Madalena do Mar

Entidade Responsável Município da Ponta do Sol

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção consiste na requalificação das infraestruturas pedonais, por forma a melhorar as condições de comodidade e
segurança da circulação ao longo da marginal (promenade) da Madalena do Mar, bem como dota-la de um percurso acessível
que permita a circulação de pessoas com mobilidade condicionada.
A intervenção preconizada visa o reperfilamento do arruamento, dotando-o de passeios mais largos e reordenando o
estacionamento existente. Pretende-se ainda criar um percurso acessível a todos, prevendo-se a relocalização de mobiliário
urbano que constituem obstáculo físico à circulação, o rebaixamento dos passeios nas passadeiras de peões e a colocação de
passadeiras.

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Outras aquisições de serviços Certificações Custos de exploração

20 000 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Incremento dos modos suaves



Município PS_02

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ações imateriais Empreitadas

1 500 000 €

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Interface construída

Indicadores de resultado
- Quota modal do TP

Ponta do Sol COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção de uma interface TCR na vila da Ponta do Sol

Entidade Responsável Município da Ponta do Sol

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção consiste na construção de uma interface de transportes a localizar-se no atual bolsa de estacionamento junto a
ER101, está estritamente relacionado com a intervenção de requalificação do centro don aglomerado da Ponta do Sol.
De frisar que as atuais condições de operação dos serviços de transporte público rodoviário penalizam a operação, pois não
existindo uma interface implicam um conjunto de manobras em meio urbano para aceder à paragem central.
Num contexto em que a contratualização dos serviços deverá ocorrer até dezembro de 2019 e se perspetiva uma nova
organização da rede de TP que previligia serviços expresso de ligação rápida entre centros urbanos da RAM, a concretização de
uma nova interface constitui-se como um projeto estruturante para mitigar os constrangimentos atualmente existente.
O projeto da nova interface contenpla as seguintes valências:
• Pontos de paragem de autocarros de transporte público;
• Lugares reservados para o estacionamento de autocarros de turismo (o que atulamente ocorre na via pública);
• Estacionamento de táxis;
• Parque de estacionamento público e lugares e tarifas dedicados ao estacionamento de longa duração dos utilizadores de TP

OE3 - Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Outras aquisições de serviços Certificações Custos de exploração

100 000 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Melhoria das infraestruturas de apoio aos passageiros e da rede de interfaces



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município PS_03

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ações imateriais Empreitadas

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Caminhos reais requalificados

Indicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

Ponta do Sol COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Requalificação dos Caminhos Reais

Entidade Responsável Município da Ponta do Sol

Entidade(s) a envolver

Descrição Projeto de requalificação dos caminhos reais do município de forma a promovar as deslocações pedonais da população.
Estes percursos constituem atalhos importantes nas ligações entre as zonas mais perifericas e os centros dos aglomerados
urbanos, sendo por isso fundamentais na promoção das deslocações pedonais no município.

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Outras aquisições de serviços Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Incremento dos modos suaves



Município PS_04

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ações imateriais Empreitadas

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Percurso construido

Indicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais existentes
- Extensão de percusos cicláveis existentes
- Quota do modo ciclável
- Quota do modo pedonal

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Incremento dos modos suaves

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Outras aquisições de serviços Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável
Município da Ponta do Sol

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção consiste na requalificação da marginal do Lugar de Baixo, prevê-se dar continuidade ao projeto do corredor pedonal
e ciclável desenvolvido pelo município da Ribeira Brava de ligação da vila da Ribeira Brava à freguesia da Tabua, prolongando-o
até ao lugar de baixo, criando assim um percurso intermunicipal.
Esta intervenção deverá abranger a concretização da ciclovia e a colocação de equipamento de apoio (e.g. parqueamentos para
bicicletas, bebebdouros e zona descanso).

Ponta do Sol COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Criação de corredor pedonal e ciclável entre a Tabua e o Lugar de Baixo



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município PS_05

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ações imateriais Empreitadas

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

Indicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Incremento dos modos suaves

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Outras aquisições de serviços Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável Município da Ponta do Sol

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção consiste na colocação de passeios ao longo de vias rodoviárias regionais ou municipais que assegurem ligações
pedonais entre aglomerados urbanos e/ou entre estes e equipamentos coletivos. Esta intervenção visa garantir adequadas
condições de circulação para peões ao longo destes percursos. Das intervenções a concretizar destacam-se os seguintes
percursos:
• ER222 Ponta do Sol - Canhas;
• ER101 na vila da Ponta do Sol
• Requalificação da estrada Casa Carreira;
• Requalificação da ER209;
• Requalificação da ER101 do Lugar de Baixo à vila da Ponta do Sol.

Ponta do Sol COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Criação de percursos pedonais que garantam condições de segurança para peões



Município PS_06

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ações imateriais Empreitadas

500 000 €

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Paragens intervencionadas

Indicadores de resultado - % de paragens com abrigo
- Quota modal do TP

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Melhoria das infraestruturas de apoio aos passageiros e da rede de interfaces

OE3 - Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Outras aquisições de serviços Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável Município da Ponta do Sol

Entidade(s) a envolver

Descrição As intervenções preconizadas para as paragens dependem da localização das mesmas e das condições de acessibilidade
pedonal e de acolhimento proporcionadas por estas, sendo que dependendo destes fatores deverão abranger as seguintes
intervenções:
- melhoria das acessibilidades pedonais, incluindo sinalização e/ou criação de passadeiras, prolongamento ou colocação de
passeios e rebaixamento de passeios
- requalificação/ colocação de abrigos de passageiros;
- melhoria da iluminação
- colocação de mobiliário urbano (e.g.caixotes do lixo, paineis para disponibilização de informação público).

Assumem-se como projetos prioritários a dotação de abrigos de passageiros as paragens que não os possuem e onde se torne
fisicamente possível ao longo da  Estrada da Lombada, na ER209 e ER222.

Ponta do Sol COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Melhoria das acessibilidades pedonais e das condições de acolhimento nas paragens de autocarro



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município PS_07

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ações imateriais Empreitadas

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Número de lugares criados

Indicadores de resultado - Redução das emissões de GEE
- Redução dos TEP

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Ações não financiadas

OE4 - Desenvolver políticas de estacionamento diferenciadas que contribuam para uma repartição modal mais sustentável

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Outras aquisições de serviços Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável Município da Ponta do Sol

Entidade(s) a envolver

Descrição Concretizada a requalificação do centro da vila da Ponta do Sol é fundamental evitar a circulação aiutomóvel no centro da vila
que deverá ser preferencialmente dedicada à circulação pedonal.
Assim, deverá expandir-se as áreas de estacionamento tarifado de superfície de modo a abranger todo o centro da vila (incluindo
o estacionamento existente no túnel).

Ponta do Sol COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Expansão da área de estacionamento tarifado



Município PS_08

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ações imateriais Empreitadas

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Sistema partilhado de bicicletas instalado e a funcionar

Indicadores de resultado
- Número de utilizadores do sistema
- Quota do modo ciclável

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Incremento dos modos suaves

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Outras aquisições de serviços Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável Município da Ponta do Sol

Entidade(s) a envolver

Descrição Implementação de um Sistemas de bicicletas de utilização partilhada na Vila da Ponta do Sol.

Ponta do Sol COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Implementação de um Sistemas de bicicletas de utilização partilhada



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município PS_09

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ações imateriais Empreitadas

15 000 €

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Postos de carregamento instalados

Indicadores de resultado
- Número de postos de carregamento de veículos elétricos
- Número de veículos elétricos na RAM

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Incremento dos modos suaves

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Outras aquisições de serviços Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável Município da Ponta do Sol

Entidade(s) a envolver

Descrição Prevê-se a instalação de cerca de 3 novos postos de carregamento, a saber: na futura interface,  na Madalena do Mar(1lugar) e
na reta dos Canhas (1lugar)).

Ponta do Sol COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Expansão da rede de postos de carregamento de veículos elétricos



PAMUS RAM - Fichas Municípios

Município PM_01

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Melhoria das infraestruturas de apoio para passageiros de transportes públicos, incluindo acessibilidades às paragens de
autocarro

OE3 - Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

14 000 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável Município de Porto Moniz

Entidade(s) a envolver
Operadores de Transportes Públicos
DRET

Descrição As condições de acessibilidade e acolhimento nas paragens de autocarro são um aspeto relevante para uma maior atratividade
do sistema de transportes públicos e redução da quota de utilização do TI.
Associado à contratualização da rede de TP na RAM perspetivam-se mudanças na organização dos serviços, sendo importante
concretizar investimentos na melhoria das condições de funcionamento das paragens, dotando as mesmas de acessos, conforto
e segurança.
No concelho de Porto Moniz estão previstas as seguintes intervenções na rede de paragens de TPCR:
• Paragem das piscinas (centro) / Mini interface / Terminal de Autocarros;
• Paragem da Polícia (centro da vila);
• Paragem Câmara Municipal (centro da vila);
• Paragem Parque de Campismo (Ribeira da Janela)
• Paragem Seixal (Ponte).

Porto Moniz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de autocarro

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Paragens intervencionadas

Indicadores de resultado - % de paragens com abrigo
- Quota modal do TP



Município PM_02

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

16 740 €

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável Município de Porto Moniz

Entidade(s) a envolver

Descrição Com o objetivo de incentivar a realização de deslocações pedonais em especial nas deslocações internas aos aglomerados
urbanos o município pretende requalificar a rede pedonal dotando-a de percursos acessíveis no centro de Porto Moniz.

As intervenções a realizar incluem a construção de passeios, a criação de passadeiras acessíveis associadas a rebaixamento de
passeios e à colocação de pavimento tátil ou outro sistema de alerta de passadeira adequado para pessoas invisuais, a alteração
do perfil de vias com consequente redução de estacionamento.

Porto Moniz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Requalificação da rede pedonal e criação de percursos acessíveis

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Percusos pedonais construídos

Indicadores de resultado
- Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal



PAMUS RAM - Fichas Municípios

Município PM_03

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Postos de carregamento instalados

Indicadores de resultado - Número de postos de carregamento de veículos elétricos
- Número de veículos elétricos na RAM

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Instalação de pontos de carregamento públicos com fichas normalizadas e comuns em zonas de acesso público

OE6 - Melhorar a eficiência energética do setor dos transportes

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

100 000 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável Município de Porto Moniz

Entidade(s) a envolver

Descrição O município pretende alargar a rede de carregamento pública de veículos elétricos através da colocação de postos de
carregamento nos seguintes locais:
• Câmara Municipal de Porto Moniz (2 postos normais);
• Santa (1 posto normal);
• Teleférico das Achadas da Cruz (1 posto rápido);
• Seixal (1 posto normal);
• Parque de Campismo (1 posto normal);
• Miradouro da Ribeira da Janela (1 posto rápido).

Porto Moniz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Expansão da rede de postos de carregamento de veículos elétricos



Município PM_04

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Parques de estacionamento construídos

Indicadores de resultado

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Promover transportes sustentáveis e eliminar estrangulamentos nas redes de infraestruturas

Tipologia de Ação Ações não financiadas

OE4 - Desenvolver políticas de estacionamento diferenciadas que contribuam para uma repartição modal mais sustentável

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Outras aquisições de serviços Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável Município de Porto Moniz

Entidade(s) a envolver

Descrição Esta medida visa a construção de um parque de estacionamento junto à praia do Seixal, estando o processo de aquisição do
terreno em curso.

Porto Moniz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção de parque de estacionamento de apoio à praia do Seixal



PAMUS RAM - Fichas dos Município

Município PST_01

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Sistema partilhado de bicicletas instalado e a funcionar

Indicadores de resultado - Número de utilizadores do sistema
- Quota do modo ciclável

Porto Santo COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Implementação de um Sistemas de bicicletas de utilização partilhada

Entidade Responsável
Município do Porto Santo

Entidade(s) a envolver Estabelecimentos hoteleiros, Porto Santo

Descrição Implementação de um Sistemas de bicicletas de utilização partilhada no Porto Santo.  Este sistema é uma alternativa de transporte
para realização de viagens curtas e regulares entre casa, trabalho e atividades na cidade.
Perspetivando-se o investimento na concretização de percursos cicláveis este sistema visa disponibilizar bicicletas fomentando a
utilização deste modo de transporte para deslocações internas de curta distância.
As docas (3)ficariam colocadas, num ponto central da cidade bem como na zona portuária e zona hoteleira, no mínimo 25 bicicletas
em cada doca.

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

200 000 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Aquisição de bicicletas elétricas para uso público e respetivo sistema de partilha



Município PST_02

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

1 305 100 €

Indicadores de resultado - Extensão da rede ciclável existente
- Quota do modo ciclável

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Ciclovia construída

Tipologia de Ação Ciclovias que correspondem a linhas de procura latente e necessidades efetivas de deslocação da população (excluindo as que se
destinam a fins de lazer), incluindo equipamentos de apoio ao modo ciclável

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável Município do Porto Santo

Entidade(s) a envolver

Descrição As condições orográficas da ilha do Porto Santo conferem-lhe apetência para a promoção da utilização do modo ciclável. Estas
condições justificam a intenção do projeto SMART Fossil Free Island  de promoção de modos não poluentes, pelo que aposta
nos modos suaves, nomeadamente no modo ciclável deverá ser um desígnio do Município para os próximos anos.
Para tal, é fundamental a expansão da rede de percursos cicláveis em canal dedicado que garantam adequadas condições de
segurança e conforto a estas deslocações que, por sua vez, permitirão fomentar uma maior utilização deste modo. Assim,
destacam-se como projetos a concretizar:
- Requalificação do percurso ciclável entre a Calheta até ao Hotel Porto Santo , dotando-a de melhores condições de circulação
(repavimentação, segregação dos sentidos, delimitação); (4,6 km)
- Extensão do percurso ciclável entre o Hotel Porto Santo e o Porto de Abrigo; (4,0 km)
- Extensão do percurso ciclável do Golf até à ciclovia principal; (0,65 km)
- Instalação de parqueamentos de bicicletas.
- Colocação de informação ao público sobre rede ciclável.

Porto Santo COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Requalificação/Expansão da rede de percursos cicláveis



PAMUS RAM - Fichas dos Município

Município PST_03

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

143 000 €

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Melhoria das infraestruturas de apoio para passageiros de transportes públicos, incluindo acessibilidades às paragens de
autocarro

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Paragens intervencionadas e interface construída

Indicadores de resultado - % de paragens com abrigo
- Quota modal do TP

OE3 - Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável
Município do Porto Santo

Entidade(s) a envolver Operdor de Transportes Públicos

Descrição Dotação de abrigos de passageiros as paragens que não os possuem e onde se torne fisicamente possível. Melhoria das
acessibilidades pedonais às paragens dotando-as, sempre que possível de adequadas condições de segurança no acesso e
espera. As intervenções deverão considerar: (i) colocação de passeios (sempre que exista espaço disponível) ou plataforma
de espera; (ii) baia para paragem de autocarro; (iii) colocação/ substituição de abrigo com adequadas condições de conforto
e preparado para a disponibilização de informação ao público por parte do operador de transportes; (iv) colocação ou
relocalização de passadeiras na envolvente às paragens.
Pretende-se ainda requalificar o atual terminal dotando-o de melhores condições de acesso e espera, nomeadamente
através da construção de edifício de apoio com casas de banho, sala de espera e bilheteiras e onde possam eventualmente
ser instalados outros serviços. Este projeto deverá prever cais de paragem para os autocarros afetos ao TP, praça de táxis e
informação ao público em tempo real.
A intervenção deverá abranger as paragens existentes no concelho do Porto Santo.

Porto Santo COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de autocarro e requalificação da interface



Município PST_04

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Ações não financiadas

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Veículos em circulação

Indicadores de resultado
Quota do TC

OE6 - Melhorar a eficiência energética do setor dos transportes

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável Direção Regional da Economia e Transportes

Entidade(s) a envolver Operadores de transporte

Descrição No âmbito do projeto SMART Fóssil Free Island  e do processo de contratualização dos serviços de transporte público rodoviário
decorrente do novo RJSPTP, pretende-se substituir os veículos afetos ao transporte público por veículos que utilizem fontes de
combustíveis mais limpas (Ex. autocarros elétricos). Tem-se como circuito prioritário o percurso Porto - Calheta.
O concurso para a contratualização dos serviços deverá prever a realização deste circuito num veículo elétrico.

Porto Santo COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Aquisição de veículos de transporte público elétricos



PAMUS RAM - Fichas dos Município

Município PST_05

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

100 000 €

Indicadores de realização Sinalética implementada

Indicadores de resultado
Redução do número de acidentes

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

MONITORIZAÇÃO

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Ações não financiadas

OE1 - Desenvolver uma política de planeamento e gestão das acessibilidades rodoviárias que minimize os problemas de circulação e contribua para a
redução da sinistralidade

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável
Município do Porto Santo

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção consiste na modernização do Sistema de Sinalética na ilha de Porto Santo que minimize os problemas de
circulação e contribua para a redução da sinistralidade.

Porto Santo COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Melhoria do Sistema de Sinalética



Município PST_06

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável Município do Porto Santo

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção tem por objetivo requalificar o espaço público urbano do centro histórico da cidade do Porto Santo e adaptá-lo de
forma torná-lo acessível, dar prioridade ao conforto, à facilidade de utilização e à segurança dos cidadãos.
De forma a criar de percursos pedonais acessíveis deverá ser relocalização algum mobiliário urbano que constituam um
obstáculo físico à circulação, bem como, o rebaixamento dos passeios nas passadeiras de peões e a criação de faixas com
pavimentos que fomentem as deslocações pedonais. A intervenção deverá ocorrer nas artérias principais da cidade onde não
ocorra trânsito automóvel.

Porto Santo COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Requalificação da Rede Pedonal e criação de percursos acessíveis



PAMUS RAM - Fichas dos Município

Município PST_07

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

1 000 €

Indicadores de resultado
- % de paragens com abrigo
- Quota modal do TP

Tipologia de Ação Ações não financiadas

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Paragens intervencionadas e interface construída

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

3 000 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável Município do Porto Santo

Entidade(s) a envolver DRET

Descrição A intervenção consiste na criação de duas praças de táxi (1 no Aeroporto e 1 no Porto) prevendo-se um novo regulamento.

Porto Santo COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Criação de praças de táxi



Município PST_08

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

20 000 €

Indicadores de resultado - Quota do TP
- Quota dos modos Suaves

Indicadores de realização Campanhas implementadas

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Ações de sensibilização para promover a alteração de compostamentos com vista à redução dos consumos de energia e à
mobilidade sustentável

MONITORIZAÇÃO

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável Município do Porto Santo

Entidade(s) a envolver

Descrição A sinistralidade rodoviária envolvendo peões é um problema social atual de dimensão preocupante na ilha do Porto Santo. Como
se verificou no âmbito da Fase 1 do PAMUS cerca de 12% dos acidentes com vitimas ocorridos nesta ilha envolviam peões e
ocorriam maioritariamente em meio urbano. Como tal, considera-se relevante a concretização de campanhas de segurança
rodoviária destinadas a diferentes públicos alvo: (i) campanha de segurança rodoviária destinada a condutores; (ii) campanha de
segurança Rodoviária destinada a Peões.

Porto Santo COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida
Campanhas de segurança rodoviária destinadas a condutores e peões



PAMUS RAM - Fichas dos Município

Município PST_09

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de resultado - Quota dos modos suaves
- Redução da sinistralidade

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Criação de áreas de valorização pedonal, através da pedonalização de arruamentos urbanos e da introdução de outras restrições
à circulação automóvel

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Medidas de acalmia implementadas

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Entidade Responsável Município do Porto Santo

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção consiste na implementação de medidas de acalmia de tráfego nos principais arruamentos municipais.

Porto Santo COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida
Medidas de acalmia de tráfego



Município PST_10

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

6 000 €

Indicadores de resultado
- Quota do modo ciclável

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Ações de sensibilização para promover a alteração de compostamentos com vista à redução dos consumos de energia e à
mobilidade sustentável

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Campanhas implementadas

Porto Santo COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Ação de sensibilização andar de bicicleta em meio urbano

Entidade Responsável Município do Porto Santo

Entidade(s) a envolver Escolas do 2º ciclo

Descrição Detendo carcaterísticas favoráveis para a promoção de viagens em bicicleta importa dotar os alunos de competências para a
utilização da bicicleta em meio urbano em devidas condições de segurança. Assim, deverão realizar-se ações de formação
dirigidas aos alunos do 2º ciclo do ensino básico de como andar de bicicleta em meio urbano, ensinando as regras básicas de
circulação, a utilização de equipamentos de proteção e sinalização e a cuidar do veículo.

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020



PAMUS RAM - Fichas dos Município

Município PST_11

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Variante construída

Indicadores de resultado

Porto Santo COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção de variante de ligação ao Porto

Entidade Responsável Município do Porto Santo

Entidade(s) a envolver Direção Regional de Estradas

Descrição

OE1 - Desenvolver uma política de planeamento e gestão das acessibilidades rodoviárias que minimize os problemas de circulação e contribua para a redução
da sinistralidade

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Ações não financiadas



PAMUS RAM - Fichas dos Municipios

Município  RB_01

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

1 500 000 €

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Ciclovia construída

Indicadores de resultado - Extensão da rede ciclável existente
- Quota do modo ciclável

Ribeira Brava COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Criação de corredor pedonal acessível entre a Ribeira Brava e a Ponte Vermelha

Entidade Responsável
Município da Ribeira Brava

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção consiste na criação de corredor pedonal acessível de ligação da Ribeira Brava à Ponte Vermelha, ao longo
da Rua dos Dragoeiros, Rua 6 de Maio, Rua das Comunidades Madeirenses, Rua 1º de Julho, Rua 1º de Maio, Rua dos
Moinhos, Impasse dos Moinhos e Vereda da Ponte Veremelha.
A intervenção contempla:
• Sobreelevação da Rua dos Dragoeiros e as ruas transversais a esta de ligação à Rua 6 de Maio, de forma a ficarem ao
nível dos passeios;
• Construção de rampas de acesso, implementação de lancis de betão na delimitação de passeios e vias pedonais;
• Relocalização de mobiliário urbano que constituem obstáculo físico à circulação;
• Construção de passadeiras sobreelevadas.

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Ciclovias que correspondem a linhas de procura latente e necessidades efetivas de deslocação da população (excluindo
as que se destinam a fins de lazer), incluindo equipamentos de apoio ao modo ciclável



Município  RB_02

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

1 500 000 €

Indicadores de resultado - Extensão da rede ciclável existente
- Quota do modo ciclável

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Ciclovia construída

Tipologia de Ação Ciclovias que correspondem a linhas de procura latente e necessidades efetivas de deslocação da população (excluindo
as que se destinam a fins de lazer), incluindo equipamentos de apoio ao modo ciclável

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

30 000 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável
Município da Ribeira Brava

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção consiste na criação de corredor em pista ciclável (bidirecional) que fará a ligação do centro desportivo da
Ribeira Brava e a Serra de Água com cerca de 2 500 metros e requalificação da envolvente,  permitindo assim efetuar a
ligação de diversos aglomerados populacionais, nomeadamente, Meia Légua, Poiso e Serra de Água.
Considera:
• A criação de um corredor de circulação ciclável bidirecional (6 metros de largura e 2 500 metros de extensão);
• A instalação de parqueamentos de bicicletas;
• Requalificação urbanística da envolvente.

Ribeira Brava COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Criação de corredor ciclável entre o centro desportivo da Ribeira Brava e a Serra de Água



PAMUS RAM - Fichas dos Municipios

Município  RB_03

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

1 500 000 €

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Interface construída

Indicadores de resultado - Quota do TP
- Redução das emissões de GEE

Ribeira Brava COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção de uma interface na vila da Ribeira Brava

Entidade Responsável
Município da Ribeira Brava

Entidade(s) a envolver Operador de Transportes Públicos Coletivos Rodoviários e Táxis

Descrição A intervenção consiste na construção de um interface de transportes públicos, automóveis, táxis e bicicletas  a localizar-se
junto à Escola ali existente.
Considera as seguintes valências:
• Ponto de paragem de autocarros de transporte público ;
• Estacionamento de táxis;
• Parque de estacionamento público de longa duração dedicado aos utilizadores de transporte público;
• Edifício de apoio (sala de espera, instalações sanitárias);
• Requalificação da envolvente com a criação de uma zona de coexistência.

OE3 - Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

31 900 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Melhoria da rede de interfaces, tendo especial atenção na qualidade do serviço prestado, as suas acessibilidades a peões
e bicicletas, organização funcional e inserção urbana no território - parque de estacionamento para os utilizadores de TP



Município  RB_04

Ações imateriais Empreitadas

149 798 €

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Paragens intervencionadas

Indicadores de resultado - % de paragens com abrigo
- Quota modal do TP

Ribeira Brava COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de autocarro

Entidade Responsável Município da Ribeira Brava

Entidade(s) a envolver

Descrição Dotação de abrigos de passageiros as paragens que não os possuem e onde se torne fisicamente possível. Melhoria
das acessibilidades pedonais às paragens dotando-as, sempre que posssível de adequadas condições de segurança no
acesso e espera. As intervenções deverão considerar: (i) colocação de passeios (sempre que exista espaço disponível)
ou plataforma de espera; (ii) baia para paragem de autocarro; (iii) colocação/ substituição de abrigo com adequadas
condições de conforto e preparado para a disponibilização de informação ao público por parte do operador de
transportes; (iv) colocação ou relocalização de passadeiras na envolvente às paragens.
Serão intervencionados 40 abrigos de passageiros.

OE3 - Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Melhoria das infraestruturas de apoio para passageiros de transportes públicos, incluindo acessibilidades às paragens
de autocarro



PAMUS RAM - Fichas dos Municipios

Município  RB_05

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

50 000 €

Indicadores de resultado - Quota dos modos suaves
- Quota do TP

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Campanhas implementadas

Ribeira Brava COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Implementação de ações sobre a mobilidade sustentável

Entidade Responsável
Município da Ribeira Brava

Entidade(s) a envolver

Descrição Ação 1 -  Campanhas de sensibilização para a promoção da circulação pedonal ou em geral dos modos suaves com
objetivo de tornar cidade mais limpa, mais sileciosa, mais segura e menos congestionada;
Ação 2 -  Campanhas de sensibilização para os benefícios da utilização dos transportes públicos, tendo como objetivo
sensibilizar os condutores de automóveis;
Ação 3 - Adesão a campanha «Do the Right Mix», Semana Europeia da Mobilidade, uma iniciativa promovida pela
Direção -Geral da Mobilidade e dos Transportes e financiada pelo Intelligent Energy Europe Programe , programa de
apoio da UE para ações não-tecnológicas no domínio da eficiência energética e das energias renováveis.

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Tipologia de Ação Ações de sensibilização para promover a alteração de compostamentos com vista à redução dos consumos de energia
e à mobilidade sustentável



Município  RB_06

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de resultado - Número de postos de carregamento de veículos elétricos
- Número de veículos elétricos na RAM

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Postos de carregamento instalados

Ribeira Brava COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Expansão da rede de postos de carregamento de veículos elétricos

Entidade Responsável
Município da Ribeira Brava

Entidade(s) a envolver

Descrição Prevê-se a instalação de 3 postos de carregamento para veículos elétricos (1 no Parque de estacionamento da Cãmara
Municipal da Ribeira Brava, um no Interface da Ribeira Brava e 1  em Campanário).

OE6 - Melhorar a eficiência energética do setor dos transportes

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

20 000 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

Tipologia de Ação Instalação de pontos de carregamento públicos com fichas normalizadas e comuns em zonas de acesso público



PAMUS RAM - Fichas dos Municipios

Município  RB_07

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

1 000 000 €

Indicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

Ribeira Brava COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Criação de uma rede de percursos acessíveis na vila da Ribeira Brava

Entidade Responsável
Município da Ribeira Brava

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção tem por objetivo requalificar o espaço público urbano do centro histórico da vila da Ribeira Brava e
adaptá-lo de forma torná-lo acessível, dar prioridade ao conforto, à facilidade de utilização e à segurança dos cidadãos.
De forma a criar de percursos pedonais acessíveis deverá ser relocalização algum mobiliário urbano que constituam um
obstáculo físico à circulação, bem como, o rebaixamento dos passeios nas passadeiras de peões.
Esta intervenção visa abranger as seguintes artérias:
• Rua São Francisco
• Rua Infante D. Henrique
• Rua do Visconde
• Rua de São Bento
• Travessa D. Inácia
• Rua 5 de Outubro
• Rua Major João Augusto Pereira
• Rua Dr. Manuel de Arriaga
• Rua 1º de Dezembro de 1940
• Rua dos Camachos

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Outras aquisições de

serviços
Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais



Município  RB_08

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

Sistemas de gestão e informação para soluções inovadoras e experimentais de transporte adequadas à articulação entre
territórios urbanos e de baixa densidade populacional, incluindo soluções flexíveis de transporte com utilização de
formas de energia menos poluentes

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Sistema implementado e em funcionamento

Indicadores de resultado
- Redução de GEE

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisiçoes de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

50 000 €

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação

Entidade Responsável
Município da Ribeira Brava

Entidade(s) a envolver

Descrição A procura de lugar de estacionamento no centro dos principais aglomerados urbanos constitui um constrangimento ao
desempenho da rede viária. Perspetivando-se intervenções de requalificação do Centro do aglomerado urbano (que
provavalmente de traduzirão numa redução da oferta de estacionamento) e perspetivando-se a criação de parque de
estacionamento de longa duração junto à interface, considera-se relevente a instalação de um sistema de
encaminhamento dos veículos para os parques (existente e a criar).
Este sistema dárá informaçao em termpo real sobre a oferta disponibilizada nos parques de estacionamento e
encaminhará os condutores para estas infraestruturas, evitando a procura de lugar na via pública.
Esta intervenção consiste na instalação de Painéis Informativos de Lugares Vagos (PILV) em pontos estratégicos, de
modo a:
•Reduzir o estacionamento na via pública;
•Encaminhamento eficiente dos veículos;
•Optimizar a utilização do espaço do estacionamento;
•Gestão centralizada da ocupação dos parques;
•Melhoria no fluxo do tráfego.

Ribeira Brava COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Implementação de um sistema de encaminhamento e gestão de veículos para os parques de estacionamento



PAMUS RAM - Fichas dos Municipios

Município  RB_09

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

285 715 €

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Interface construída

Indicadores de resultado - Quota do TP
- Redução das emissões de GEE

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Melhoria da rede de interfaces, tendo especial atenção na qualidade do serviço prestado, as suas acessibilidades a
peões e bicicletas, organização funcional e inserção urbana no território - parque de estacionamento para os utilizadores
de TP

OE3 - Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Outras aquisições de

serviços
Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável
Município da Ribeira Brava

Entidade(s) a envolver Operador de Transportes Públicos Coletivos Rodoviários

Descrição A intervenção consiste na construção de uma pequena interface de transportes, a localizar-se no atual parque de
estacionamento informal na saída de Campanário, prevendo-se a formalização do mesmo.
Considera as seguintes valências:
• Ponto de paragem de autocarros de transporte público
• Parque de estacionamento público

Ribeira Brava COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção de uma interface na saída da via rápida de Campanário



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município SC_01

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €

Ações imateriais Empreitadas

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Paragens intervencionadas

Indicadores de resultado - % de paragens com abrigo
- Quota modal do TP

OBJETIVO ESPECÍFICO

OE3 - Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Melhoria das infraestruturas de apoio para passageiros de transportes públicos, incluindo acessibilidades
às paragens de autocarro

Estudos e Projetos
Aquisições de bens

e serviços
Certificações

Custos de
exploração

120 000,00 €

Entidade(s) a envolver

Descrição Dotação de 20 abrigos de passageiros nas paragens que não os possuem e onde se torne fisicamente
possível.
Melhoria das acessibilidades pedonais às paragens dotando-as, sempre que possível de adequadas
condições de segurança no acesso e espera. As intervenções deverão considerar: (i) colocação de
passeios, sempre que exista espaço disponível ou plataforma de espera; (ii) baia para paragem de
autocarro; (iii) colocação de abrigo com adequadas condições de conforto e preparado para a
disponibilização de informação ao público por parte do operador de transportes; (iv) colocação ou
relocalização de passadeiras na envolvente às paragens.

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de autocarro

Entidade Responsável
Município de Santa Cruz



Município SC_02

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €

Ações imateriais Empreitadas

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Paragens intervencionadas

Indicadores de resultado - % de paragens com abrigo
- Quota modal do TP

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de autocarro

Entidade Responsável
Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver

Descrição Pretende-se intervir na beneficiação e manutenção/adaptação de 80 abrigos de paragem existentes no
concelho e respetiva melhoria das acessibilidades pedonais às paragens dotando-as, sempre que possível de
adequadas condições de segurança no acesso e espera. As intervenções deverão considerar: (i) colocação de
passeios, sempre que exista espaço disponível ou plataforma de espera; (ii) baia para paragem de autocarro;
(iii) colocação/ substituição de abrigo com adequadas condições de conforto e preparado para a
disponibilização de informação ao público por parte do operador de transportes; (iv) colocação ou
relocalização de passadeiras na envolvente às paragens.

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Melhoria das infraestruturas de apoio para passageiros de transportes públicos, incluindo acessibilidades às
paragens de autocarro

Estudos e Projetos
Aquisições de bens

e serviços
Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

OE3 - Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte

100 000,00 €



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município SC_03

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 37 500 € 37 500 € 37 500 € 37 500 €

Ações imateriais Empreitadas

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Interface construída

Indicadores de resultado - Quota modal do TP

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Melhoria da rede de interfaces, tendo especial atenção na qualidade do serviço prestado, as suas
acessibilidades a peões e bicicletas, organização funcional e inserção urbana no território - parque de
estacionamento para os utilizadores de TP

OBJETIVO ESPECÍFICO

OE3 - Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens

e serviços
Certificações Custos de exploração

150 000,00 €

Entidade Responsável
Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver

Descrição Atualmente verifica-se que muitos dos residentes nas zonas mais periféricas do concelho de Santa Cruz
recorrem à utilização do transporte individual para se deslocarem até às zonas de acesso à via rápida,
nomeadamente no nó do Caniço, onde parqueiam as viaturas de forma desordenada para apanhar um serviço
de TPR com destino ao Funchal. Como tal, é muito relevante construir uma pequena interface dedicada a estes
utilizadores, que lhes permita parquear a sua viatura e apanhar os serviços de TP com adequadas condições de
conforto e segurança.
Assim, a intervenção perspetivada consiste na construção de uma interface de transportes a localizar-se junto
ao acesso à via rápida do Caniço e que deverá ser constituída por:

• Parque de estacionamento público de longa duração dedicado aos utilizadores de transporte público;
• Ponto de paragem de autocarros de transporte público;
• Deter um ponto de carregamento de veículos elétricos.

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida
Construção de interface entre o Transporte Público e o Transporte Individual no nó da via rápida do Caniço, na
freguesia do Caniço



Município SC_04

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 37 500 € 37 500 € 37 500 € 37 500 €

Ações imateriais Empreitadas

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Interface construída

Indicadores de resultado - Quota modal do TP

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Melhoria da rede de interfaces, tendo especial atenção na qualidade do serviço prestado, as suas
acessibilidades a peões e bicicletas, organização funcional e inserção urbana no território - parque de
estacionamento para os utilizadores de TP

OBJETIVO ESPECÍFICO

OE3 - Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens

e serviços
Certificações Custos de exploração

150 000,00 €

Entidade Responsável
Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver

Descrição Atualmente verifica-se que muitos munícipes recorrem à utilização do transporte individual para se
deslocarem até à zona do Boieiro, onde parqueiam as viaturas para apanhar um serviço de TPR com destino
ao Funchal. Como tal, é muito relevante construir uma pequena interface dedicada a estes utilizadores, que
lhes permita parquear a sua viatura e apanhar os serviços de TP com vantagens económicas e adequadas
condições de conforto e segurança.
Assim, a intervenção  perspetivada deverá ser constituída por:

• Parque de estacionamento público de longa duração dedicado aos utilizadores de transporte público;
• Ponto de paragem de autocarros de transporte público;
• Deter um ponto de carregamento de veículos elétricos.

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida
Construção de interface entre o Transporte Público e o Transporte Individual na zona do Boieiro, na
freguesia do Caniço



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município SC_05

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 50 000 € 50 000 € 50 000 €

Ações imateriais Empreitadas

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Interface construída

Indicadores de resultado - Quota modal do TP

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Melhoria da rede de interfaces, tendo especial atenção na qualidade do serviço prestado, as suas
acessibilidades a peões e bicicletas, organização funcional e inserção urbana no território - parque de
estacionamento para os utilizadores de TP

150 000,00 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

OE3 - Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens

e serviços
Certificações

Custos de
exploração

Entidade Responsável
Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver

Descrição Atualmente verifica-se que muitos dos residentes nas zonas mais periféricas do concelho de Santa Cruz
recorrem à utilização do transporte individual para se deslocarem até zonas de acesso à via rápida,
nomeadamente no nó de Gaula, onde parqueiam as viaturas de forma desordenada para apanhar um
serviço de TPR com destino ao Funchal. Como tal, é muito relevante construir uma pequena interface
dedicada a estes utilizadores, que lhes permita parquear a sua viatura e apanhar os serviços de TP com
adequadas condições de conforto e segurança.
Assim, a intervenção perspetivada consiste na construção de uma interface de transportes a localizar-
se junto ao acesso à via rápida de Gaula e que deverá ser constituída por:

• Parque de estacionamento público de longa duração dedicado aos utilizadores de transporte público;
• Ponto de paragem de autocarros de transporte público;
• Deter um ponto de carregamento de veículos elétricos.

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção de uma interface entre o Transporte Público e o Transporte Individual, na freguesia de Gaula



Município SC_06

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 39 500 € 39 500 €

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

Indicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

MONITORIZAÇÃO

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens

e serviços
Certificações Custos de exploração

79 000,00 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável
Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção tem por objetivo a construção de passeio pedonal e a beneficiação de passeio existente,
prevendo-se a requalificação do espaço público na Estrada das Eiras, na freguesia do Caniço. Prevê-se a
promoção das acessibilidades pedonais, dotando os passeios sempre que possível, de largura mínima para
a circulação de pessoas com mobilidade condicionada, dando assim prioridade à segurança dos cidadãos,
ao conforto e à facilidade de utilização.
De forma a criar percursos pedonais acessíveis deverá ser relocalizado algum mobiliário urbano que
constitua um obstáculo físico à circulação de pessoas, bem como, o rebaixamento dos passeios e lancis nas
passadeiras de peões, colocação de pavimento tátil e direcional para invisuais, nos locais onde seja possível
esta intervenção.

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção e beneficiação de passeios pedonais na Estrada das Eiras, na freguesia do Caniço



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município SC_07

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 27 557 € 27 557 € 27 557 €

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

Indicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

MONITORIZAÇÃO

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

82 670,00 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável
Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção tem por objetivo a construção de um passeio pedonal, prevendo-se a requalificação do espaço
público na Estrada João Gonçalves Zarco, na freguesia do Caniço. Prevê-se a promoção das acessibilidades
pedonais, dotando os passeios sempre que possível, de largura mínima para a circulação de pessoas com
mobilidade condicionada, dando assim prioridade à segurança dos cidadãos, ao conforto e à facilidade de
utilização.
De forma a criar percursos pedonais acessíveis deverá ser relocalizado algum mobiliário urbano que constitua
um obstáculo físico à circulação de pessoas, bem como, o rebaixamento dos passeios e lancis nas passadeiras
de peões, colocação de pavimento tátil e direcional para invisuais, nos locais onde seja possível esta intervenção.

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção e beneficiação de passeios pedonais na Estrada João Gonçalves Zarco, na freguesia do Caniço



Município SC_08

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 41 192 € 41 192 €

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

82 384,26 €

Entidade Responsável
Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção tem por objetivo a construção de um passeio pedonal, prevendo-se a requalificação do espaço
público na Estrada da Eiras (norte), no Caminho da Igreja e na Rua da Abegoaria, na freguesia do Caniço. Prevê-
se a promoção das acessibilidades pedonais, dotando os passeios sempre que possível, de largura mínima para
a circulação de pessoas com mobilidade condicionada, dando assim prioridade à segurança dos cidadãos, ao
conforto e à facilidade de utilização.
De forma a criar percursos pedonais acessíveis deverá ser relocalizado algum mobiliário urbano que constitua
um obstáculo físico à circulação de pessoas, bem como, o rebaixamento dos passeios e lancis nas passadeiras
de peões, colocação de pavimento tátil e direcional para invisuais, nos locais onde seja possível esta
intervenção.

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida
Construção de passeios pedonais na Estrada da Eiras (norte), no Caminho da Igreja e na Rua da Abegoaria, na
freguesia do Caniço



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município SC_09

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 29 306 € 29 306 €

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Estudos e Projetos
Aquisições de

bens e serviços
Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

58 611,84 €

Entidade Responsável
Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver Via Rápida

Descrição A intervenção tem por objetivo a construção de um passeio pedonal, prevendo-se a requalificação do
espaço público no Caminho da Cancela, Estrada do Garajau e Estrada Regional 101, na freguesia do Caniço.
Prevê-se a promoção das acessibilidades pedonais, dotando os passeios sempre que possível, de largura
mínima para a circulação de pessoas com mobilidade condicionada, dando assim prioridade à segurança
dos cidadãos, ao conforto e à facilidade de utilização.
De forma a criar percursos pedonais acessíveis deverá ser relocalizado algum mobiliário urbano que
constitua um obstáculo físico à circulação de pessoas, bem como, o rebaixamento dos passeios e lancis nas
passadeiras de peões, colocação de pavimento tátil e direcional para invisuais, nos locais onde seja possível
esta intervenção.

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida
Construção de passeios pedonais no Caminho da Cancela, Estrada do Garajau e Estrada Regional 101, na
freguesia do Caniço



Município SC_10

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 38 855 € 38 855 €

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida
Indicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais existentes

- Quota do modo pedonal

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

MONITORIZAÇÃO

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

77 710,08 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver Direção Regional de Estradas

Descrição A intervenção tem por objetivo a construção de um passeio pedonal, prevendo-se a requalificação do espaço público na Estrada do
Aeroporto, na freguesia do Caniço. Prevê-se a promoção das acessibilidades pedonais, dotando os passeios sempre que possível,
de largura mínima para a circulação de pessoas com mobilidade condicionada, dando assim prioridade à segurança dos cidadãos,
ao conforto e à facilidade de utilização.
De forma a criar percursos pedonais acessíveis deverá ser relocalizado algum mobiliário urbano que constitua um obstáculo físico
à circulação de pessoas, bem como, o rebaixamento dos passeios e lancis nas passadeiras de peões, colocação de pavimento tátil
e direcional para invisuais, nos locais onde seja possível esta intervenção.

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção de passeios pedonais na Estrada do Aeroporto (ER 204) na freguesia do Caniço



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município SC_11

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 26 655 €

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

Indicadores de resultado
- Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

MONITORIZAÇÃO

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de

bens e serviços
Certificações Custos de exploração

26 655,30 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção tem por objetivo a construção de passeio pedonal e a beneficiação de passeio existente,
prevendo-se a requalificação do espaço público na Estrada Ponta da Oliveira, na freguesia do Caniço.
Prevê-se a promoção das acessibilidades pedonais, dotando os passeios sempre que possível, de largura
mínima para a circulação de pessoas com mobilidade condicionada, dando assim prioridade à segurança
dos cidadãos, ao conforto e à facilidade de utilização.
De forma a criar percursos pedonais acessíveis deverá ser relocalizado algum mobiliário urbano que
constitua um obstáculo físico à circulação de pessoas, bem como, o rebaixamento dos passeios e lancis
nas passadeiras de peões, colocação de pavimento tátil e direcional para invisuais, nos locais onde seja
possível esta intervenção.

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção e beneficiação de passeios pedonais na Estrada Ponta da Oliveira, na freguesia do Caniço



Município SC_12

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 13 084 €

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Beneficiação de passeios pedonais na Travessa do Cedro e 1ª Travessa da Olaria, na freguesia do Caniço

Entidade Responsável
Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção tem por objetivo a beneficiação de passeio existente, prevendo-se a requalificação do espaço
público na Travessa do Cedro e 1ª Travessa da Olaria, na freguesia do Caniço. Prevê-se a promoção das
acessibilidades pedonais, dotando os passeios sempre que possível, de largura mínima para a circulação de
pessoas com mobilidade condicionada, dando assim prioridade à segurança dos cidadãos, ao conforto e à
facilidade de utilização.
De forma a criar percursos pedonais acessíveis deverá ser relocalizado algum mobiliário urbano que
constitua um obstáculo físico à circulação de pessoas, bem como, o rebaixamento dos passeios e lancis nas
passadeiras de peões, colocação de pavimento tátil e direcional para invisuais, nos locais onde seja possível
esta intervenção.

OBJETIVO ESPECÍFICO

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

13 083,84 €

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Estudos e Projetos
Aquisições de

bens e serviços
Certificações Custos de exploração



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município SC_13

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 24 129 € 24 129 € 24 129 €

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

Indicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

MONITORIZAÇÃO

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

72 386,15 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção tem por objetivo a construção de um passeio pedonal, prevendo-se a requalificação do espaço público no Caminho
da Faia, Rua D. Felicidade de Gouveia, Rua Manuel de Freitas Meca e Caminho da Achada da Rocha, na freguesia de Gaula. Prevê-
se a promoção das acessibilidades pedonais, dotando os passeios sempre que possível, de largura mínima para a circulação de
pessoas com mobilidade condicionada, dando assim prioridade à segurança dos cidadãos, ao conforto e à facilidade de utilização.
De forma a criar percursos pedonais acessíveis deverá ser relocalizado algum mobiliário urbano que constitua um obstáculo físico
à circulação de pessoas, bem como, o rebaixamento dos passeios e lancis nas passadeiras de peões, colocação de pavimento tátil
e direcional para invisuais, nos locais onde seja possível esta intervenção.

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida
Construção de passeios pedonais no Caminho da Faia, Rua D. Felicidade de Gouveia, Rua Manuel de Freitas Meca e Caminho da
Achada da Rocha, na freguesia de Gaula



Município SC_14

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 25 385 € 25 385 € 25 385 €

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

Indicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

MONITORIZAÇÃO

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção de passeios pedonais na Rua D. Teresa Bela de Sá, na freguesia de Gaula

Entidade Responsável
Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção tem por objetivo a construção de um passeio pedonal, prevendo-se a requalificação do
espaço público na Rua D. Teresa Bela de Sá, na freguesia de Gaula. Prevê-se a promoção das
acessibilidades pedonais, dotando os passeios sempre que possível, de largura mínima para a circulação de
pessoas com mobilidade condicionada, dando assim prioridade à segurança dos cidadãos, ao conforto e à
facilidade de utilização.
De forma a criar percursos pedonais acessíveis deverá ser relocalizado algum mobiliário urbano que
constitua um obstáculo físico à circulação de pessoas, bem como, o rebaixamento dos passeios e lancis nas
passadeiras de peões, colocação de pavimento tátil e direcional para invisuais, nos locais onde seja possível
esta intervenção.

76 156,08 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de

bens e serviços
Certificações Custos de exploração



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município SC_15

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 32 973 € 32 973 €

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

Indicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

MONITORIZAÇÃO

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção de passeios pedonais na Estrada Padre Alfredo Vieira de Freitas (ER206) na freguesia de Gaula

Entidade Responsável Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver Direção Regional de Estradas

Descrição A intervenção tem por objetivo a construção de um passeio pedonal, prevendo-se a requalificação do espaço
público na Estrada Padre Alfredo Vieira de Freitas, na freguesia de Gaula. Prevê-se a promoção das
acessibilidades pedonais, dotando os passeios sempre que possível, de largura mínima para a circulação de
pessoas com mobilidade condicionada, dando assim prioridade à segurança dos cidadãos, ao conforto e à
facilidade de utilização.
De forma a criar percursos pedonais acessíveis deverá ser relocalizado algum mobiliário urbano que constitua
um obstáculo físico à circulação de pessoas, bem como, o rebaixamento dos passeios e lancis nas passadeiras
de peões, colocação de pavimento tátil e direcional para invisuais, nos locais onde seja possível esta
intervenção.

65 946,72 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração



Município SC_16

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 25 208 € 25 208 €

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

Indicadores de resultado
- Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

MONITORIZAÇÃO

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida
Construção de passeios pedonais na Avenida Barão da Nora e Rua D. Júlia Graça França, na freguesia de
Gaula

Entidade Responsável
Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção tem por objetivo a construção de um passeio pedonal, prevendo-se a requalificação do espaço
público na Avenida Barão da Nora e Rua D. Júlia Graça França, na freguesia de Gaula. Prevê-se a promoção
das acessibilidades pedonais, dotando os passeios sempre que possível, de largura mínima para a circulação
de pessoas com mobilidade condicionada, dando assim prioridade à segurança dos cidadãos, ao conforto e à
facilidade de utilização.
De forma a criar percursos pedonais acessíveis deverá ser relocalizado algum mobiliário urbano que constitua
um obstáculo físico à circulação de pessoas, bem como, o rebaixamento dos passeios e lancis nas passadeiras
de peões, colocação de pavimento tátil e direcional para invisuais, nos locais onde seja possível esta
intervenção.

50 416,80 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município SC_17

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 42 504 € 42 504 € 42 504 € 42 504 € 42 504 €

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção de passeios pedonais na Estrada dos Moinhos, na freguesia de Santa Cruz

Entidade Responsável
Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção tem por objetivo a construção de um passeio pedonal, prevendo-se a requalificação do espaço
público na Estrada dos Moinhos, na freguesia de Santa Cruz. Prevê-se a promoção das acessibilidades
pedonais, dotando os passeios sempre que possível, de largura mínima para a circulação de pessoas com
mobilidade condicionada, dando assim prioridade à segurança dos cidadãos, ao conforto e à facilidade de
utilização.
De forma a criar percursos pedonais acessíveis deverá ser relocalizado algum mobiliário urbano que constitua
um obstáculo físico à circulação de pessoas, bem como, o rebaixamento dos passeios e lancis nas passadeiras
de peões, colocação de pavimento tátil e direcional para invisuais, nos locais onde seja possível esta
intervenção.

OBJETIVO ESPECÍFICO

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

212 520,00 €

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração



Município SC_18

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 23 124 €

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção de passeios pedonais na Rua do Bom Jesus e Travessa 25 de Junho, na freguesia de Santa Cruz

Entidade Responsável
Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção tem por objetivo a construção de um passeio pedonal, prevendo-se a requalificação do espaço
público na Rua do Bom Jesus e Travessa 25 de Junho, na freguesia de Santa Cruz. Prevê-se a promoção das
acessibilidades pedonais, dotando os passeios sempre que possível, de largura mínima para a circulação de
pessoas com mobilidade condicionada, dando assim prioridade à segurança dos cidadãos, ao conforto e à
facilidade de utilização.
De forma a criar percursos pedonais acessíveis deverá ser relocalizado algum mobiliário urbano que constitua
um obstáculo físico à circulação de pessoas, bem como, o rebaixamento dos passeios e lancis nas passadeiras
de peões, colocação de pavimento tátil e direcional para invisuais, nos locais onde seja possível esta
intervenção.

OBJETIVO ESPECÍFICO

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

23 123,52 €

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município SC_19

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 25 913 €

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção de passeios pedonais na Rua do Ribeirinho e Rua da Rochinha, na freguesia de Santa Cruz

Entidade Responsável
Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção tem por objetivo a construção de um passeio pedonal, prevendo-se a requalificação do
espaço público na Rua do Ribeirinho e Rua da Rochinha, na freguesia de Santa Cruz. Prevê-se a promoção
das acessibilidades pedonais, dotando os passeios sempre que possível, de largura mínima para a
circulação de pessoas com mobilidade condicionada, dando assim prioridade à segurança dos cidadãos, ao
conforto e à facilidade de utilização.
De forma a criar percursos pedonais acessíveis deverá ser relocalizado algum mobiliário urbano que
constitua um obstáculo físico à circulação de pessoas, bem como, o rebaixamento dos passeios e lancis nas
passadeiras de peões, colocação de pavimento tátil e direcional para invisuais, nos locais onde seja
possível esta intervenção.

OBJETIVO ESPECÍFICO

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

25 913,12 €

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Estudos e Projetos
Aquisições de

bens e serviços
Certificações Custos de exploração



Município SC_20

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 24 437 €

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de resultado
- Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Beneficiação de passeios pedonais na Avenida 2 de Agosto de 1996, na freguesia de Santa Cruz

Entidade Responsável
Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção tem por objetivo a beneficiação de passeio existente, prevendo-se a requalificação do
espaço público na Avenida 2 de Agosto de 1996, na freguesia de Santa Cruz. Prevê-se a promoção das
acessibilidades pedonais, dotando os passeios sempre que possível, de largura mínima para a circulação
de pessoas com mobilidade condicionada, dando assim prioridade à segurança dos cidadãos, ao conforto e
à facilidade de utilização.
De forma a criar percursos pedonais acessíveis deverá ser relocalizado algum mobiliário urbano que
constitua um obstáculo físico à circulação de pessoas, bem como, o rebaixamento dos passeios e lancis nas
passadeiras de peões, colocação de pavimento tátil e direcional para invisuais, nos locais onde seja
possível esta intervenção.

OBJETIVO ESPECÍFICO

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

24 436,65 €

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Estudos e Projetos
Aquisições de

bens e serviços
Certificações Custos de exploração



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município SC_21

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 16 972 € 16 972 €

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção de passeios pedonais no Largo Conselheiro Aires de Ornelas, na freguesia da Camacha

Entidade Responsável
Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção tem por objetivo a construção de um passeio pedonal, prevendo-se a requalificação do
espaço público no Largo Conselheiro Aires de Ornelas, na freguesia da Camacha. Prevê-se a promoção das
acessibilidades pedonais, dotando os passeios sempre que possível, de largura mínima para a circulação de
pessoas com mobilidade condicionada, dando assim prioridade à segurança dos cidadãos, ao conforto e à
facilidade de utilização.
De forma a criar percursos pedonais acessíveis deverá ser relocalizado algum mobiliário urbano que
constitua um obstáculo físico à circulação de pessoas, bem como, o rebaixamento dos passeios e lancis nas
passadeiras de peões, colocação de pavimento tátil e direcional para invisuais, nos locais onde seja possível
esta intervenção.

OBJETIVO ESPECÍFICO

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

33 943,56 €

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Estudos e Projetos
Aquisições de

bens e serviços
Certificações Custos de exploração



Município SC_22

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 17 097 € 17 097 €

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de resultado
- Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção de passeios pedonais na Rua Maria Ascensão, na freguesia da Camacha

Entidade Responsável
Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver

Descrição A intervenção tem por objetivo a construção de um passeio pedonal, prevendo-se a requalificação do
espaço público na Rua Maria Ascensão, na freguesia da Camacha. Prevê-se a promoção das
acessibilidades pedonais, dotando os passeios sempre que possível, de largura mínima para a circulação de
pessoas com mobilidade condicionada, dando assim prioridade à segurança dos cidadãos, ao conforto e à
facilidade de utilização.
De forma a criar percursos pedonais acessíveis deverá ser relocalizado algum mobiliário urbano que
constitua um obstáculo físico à circulação de pessoas, bem como, o rebaixamento dos passeios e lancis nas
passadeiras de peões, colocação de pavimento tátil e direcional para invisuais, nos locais onde seja possível
esta intervenção.

OBJETIVO ESPECÍFICO

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

34 193,04 €

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Estudos e Projetos
Aquisições de

bens e serviços
Certificações Custos de exploração



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município SC_23

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 43 143 € 43 143 € 43 143 € 43 143 € 43 143 €

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de resultado
- Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção de passeios pedonais na Estrada Regional 207, na freguesia de Santo António da Serra

Entidade Responsável
Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver Direção Regional de Estradas

Descrição A intervenção tem por objetivo a construção de um passeio pedonal, prevendo-se a requalificação do espaço
público na Estrada Regional 207, na freguesia de Santo António da Serra. Prevê-se a promoção das
acessibilidades pedonais, dotando os passeios sempre que possível, de largura mínima para a circulação de
pessoas com mobilidade condicionada, dando assim prioridade à segurança dos cidadãos, ao conforto e à
facilidade de utilização.
De forma a criar percursos pedonais acessíveis deverá ser relocalizado algum mobiliário urbano que constitua
um obstáculo físico à circulação de pessoas, bem como, o rebaixamento dos passeios e lancis nas passadeiras
de peões, colocação de pavimento tátil e direcional para invisuais, nos locais onde seja possível esta
intervenção.

OBJETIVO ESPECÍFICO

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

215 717,04 €

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração



Município SC_24

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 24 500 € 24 500 €

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de resultado - Número de postos de carregamento de veículos elétricos existentes
- Número de veículos elétricos existentes
- Redução das emissões de GEE
- Redução do consumo de TEP

OE6 - Melhorar a eficiência energética do setor dos transportes

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Tipologia de Ação Instalação de pontos de carregamento públicos com fichas normalizadas e comuns em zonas de acesso
público

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Postos de carregamento instalados

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

49 000,00 €

Entidade Responsável Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver Empresa de Eletricidade da Madeira

Descrição Prevê-se a aquisição e instalação de 6 postos de carregamento público para veículos elétricos (2 no Caniço, 1
em Santa Cruz, 1 em Gaula, 1 em Santo António da Serra e 1 na Camacha), para implementar uma rede de
postos de carregamento e acelerar o processo de adoção do veículo elétrico, criando condições atrativas à
sua utilização.

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Expansão da rede de postos de carregamento de veículos elétricos



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município SC_25

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 50 000 € 50 000 € 50 000 €

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de resultado - Número de veículos elétricos existentes
- Redução das emissões de GEE
- Redução do consumo de TEP

OE6 - Melhorar a eficiência energética do setor dos transportes

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Tipologia de Ação Ações não financiadas

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Veículos em circulação

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Estudos e Projetos
Aquisições de bens e

serviços
Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

150 000,00 €

Entidade Responsável
Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver

Descrição Prevê-se a aquisição de três viaturas híbridas, para utilização no transporte escolar. Cada veículo terá capacidade
máxima de nove lugares e um dos veículos terá de ser adaptado para pessoas com mobilidade condicionada.

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Reestruturação da frota automóvel com a substituição de veículos a combustível por veículos híbridos



Município SC_26

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 21 960 €

Ações imateriais Empreitadas

Indicadores de resultado
- Quota modal do TC

OE8 - Apostar em tecnologias inovadoras de informação e comunicação

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Tipologia de Ação Implementação de sistemas de informação aos utilizadores de transporte público que contemplem a informação em tempo real

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Painéis instalados

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

21 960,00 €

Entidade Responsável Município de Santa Cruz

Entidade(s) a envolver Empresas de transportes públicos

Descrição Colocação de painéis informativos nos abrigos de passageiros nas paragens, nos seguintes locais: dois painéis na freguesia do
Caniço, um painel na freguesia de Santa Cruz, um na freguesia de Gaula, um na freguesia da Camacha e outro na freguesia de
Santo António da Serra. Os painéis irão informar em tempo real o tempo que os passageiros terão de espera.

Santa Cruz COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Painéis informativos nos abrigos de passageiros nas paragens



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município SAN_01

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

Centro de
Santana

12 500,00 € 250 000,00 € 8 750,00 €
Caminho da

Travessa
7 250,00 € 145 000,00 € 5 075,00 €

Centro de São
Jorge

14 000,00 € 280 000,00 € 9 800,00 €

Santana COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Requalificação/Expansão da rede pedonal

Entidade Responsável
Município de Santana

Entidade(s) a envolver Juntas de Freguesia

Descrição A requalificação perspetivada visa a requalificação/expansão da rede pedonal de forma a promover uma melhoria das
condições de circulação pedonal no:
• Centro Histórico de Santana - criação de rede pedonal entre a Estrada Dr. agostinho Cardoso e Rua Conego Fernandes Vaz;
• Zona do Parlatório - Criação de passeios no Caminho da Travessa, rede pedonal de ligação da entrada da freguesia de
Santana à zona do teleférico da Rocha do Navio;
• Centro de São Jorge - remodelação e prolongamento da Rua Padre Francisco Marques Mendonça até à ER101 em frente ao
Centro de Sáude;

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Qualificação de das infraestruturas pedonais

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Percusos pedonais construídos

Indicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais existentes
- Quota do modo pedonal



Município SAN_02

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

70 000 €

Santana COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de autocarro

Entidade Responsável
Município de Santana

Entidade(s) a envolver Operadores de Transporte

Descrição Dotação de abrigos de passageiros as paragens que não os possuem e onde se torne fisicamente possível. Melhoria das acessibilidades
pedonais às paragens dotando-as, sempre que possível de adequadas condições de segurança no acesso e espera.
As intervenções deverão considerar:
• Colocação de passeios (sempre que exista espaço disponível) ou plataforma de espera;
• Baia para paragem de autocarro;
• Colocação/ substituição de abrigo com adequadas condições de conforto e preparado para a disponibilização de informação ao
público por parte do operador de transportes;
• Colocação ou relocalização de passadeiras na envolvente às paragens.

OE3 - Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

3 500 € 2 500 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Melhoria das infraestruturas de apoio para passageiros de transportes públicos, incluindo acessibilidades às paragens de autocarro

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Paragens intervencionadas

Indicadores de resultado - % de paragens com abrigo
- Quota modal do TP



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município SAN_03

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

3 000 € 300 000 €

Santana COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Construção de uma interface/ central de camionagem no centro de Santana

Entidade Responsável Município de Santana

Entidade(s) a envolver

Descrição

Operador de Transportes Públicos Coletivos Rodoviários e Táxis

A intervenção consiste na construção de um interface de transportes a localizar  no centro de Santana que permita a criação de um ponto
de articulação entre os vários serviços de transportes públicos. A interface deverá dispor das seguintes valências:
• Edifício de apoio com sala de espera e instalações sanitárias.
• Ponto de paragem de autocarros de transporte público
• Estacionamento de táxis

Num contexto em que a contratualização dos serviços deverá ocorrer até dezembro de 2019 e se perspetiva uma nova organização da
rede de TP que previligia serviços expresso de ligação rápida entre centros urbanos da RAM, a concretização de uma nova interface
constitui-se como um projeto importante pois permite melhorar as condições de apoio à espera dos passageiros oriundos de outros
aglomerados do conelho e que se desloquem até Santana para efetuar transbordo para um serviço intermunicipal.

OE3 - Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

15 000 € 10 500 € 4 500 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Melhoria da rede de interfaces, tendo especial atenção na qualidade do serviço prestado, as suas acessibilidades a peões e bicicletas,
organização funcional e inserção urbana no território - parque de estacionamento para os utilizadores de TP

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Interface construída

Indicadores de resultado - Quota modal do TP



Município SAN_04

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

200 € 18 000 €

Santana COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Expanção da rede de postos de carregamento de veículos elétricos

Entidade Responsável
Município de Santana

Entidade(s) a envolver Empresa de Electricidade da Madeira; Secretaria Regional dos Transportes

Descrição Prevê-se a instalação de postos de carregamento para veículos elétricos nos principais pontos turísticos (Ribeiro Frio, Queimadas e Pico
Areeiro) e nas sedes de freguesia (São Roque do Faial, Ilha, Faial, São Jorge, Arco de São Jorge).

OE6 - Melhorar a eficiência energética do setor dos transportes

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

900 € 630 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Instalação de pontos de carregamento públicos com fichas normalizadas e comuns em zonas de acesso público

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Postos de carregamento instalados

Indicadores de resultado - Número de postos de carregamento de veículos elétricos
- Número de veículos elétricos na RAM



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município SAN_05

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

5 000 €

Santana COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Campanha de sensibilização do espaço público para a população sénior

Entidade Responsável
Município de Santana

Entidade(s) a envolver Camara Municipal de Santana; Policia Segurança Pública; Direção Regional de Estradas

Descrição No contexto de um progressivo envelhecimento da população do município de Santana torna-se importante a promoção de campanhas
de sensibilização do espaço público direcionadas para a população sénior.
As ações visam:
• Perceber os comportamentos a adotar na via pública (cuidados a terem no papel de peões, como por exemplo o lugar a ocupar na
via, a travessia da faixa de rodagem ou o cuidado a ter em relação à presença de ciclomotores, motociclos ou velocípedes);
• Sensibilizar os automobilistas seniores sobre circulação rodoviária, de forma a reduzir a sinistalidade, conhecerem a sinalização, bem
como, estarem sensibilizados para o facto de poderem correr riscos ou colocar outros em risco se praticarem condução sob o efeito
medicamentos que podem te influência física, como sonolência.

OE1 - Desenvolver uma política de planeamento e gestão das acessibilidades rodoviárias que minimize os problemas de circulação e contribua para a redução da
sinistralidade

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

10 000 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Ações de Sensibilização para promover a alteração de comportamentos com vista à redução dos consumos de energia e a mobilidade
sustentável

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Campanhas implementadas

Indicadores de resultado - Número de campanhas implementadas
- Redução da sinistralidade rodoviária, nomeadamente dos atropelamentos



Município MT_SAN_01

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Estudos e
Projetos

Ações imateriais Empreitadas

Recuperação do Caminho Real
23 - Calhau - Achada do

Gramacho - Santana
28 047,55 € 560 951,00 €

Recuperação do Caminho Real
23  - Cabo Aéreo - Calhau de

São Jorge - São Jorge
18 538,68 € 370 773,50 €

Recuperação do Caminho Real
23 -  Calhau - Cais de São

Jorge - São Jorge
35 848,20 € 716 964,00 €

Programa Temático Programa Temático 4 – Mais Cultura

Sub-programa estruturante

OBJETIVO ESPECÍFICO

Tipologia de Ação Desenvolvimento de infraestruturas de apoio à visitação, nomeadamente, sinalética, trilhos, passadiços e infraestruturas de
relação com a natureza (p.ex., birdwatching)

ENQUADRAMENTO NO POT RAM

Programa Estruturante Programa Estruturante 1 – Percursos Turísticos, Desportivos e de Lazer

Projeto

Subprograma estruturante 1.3 - Percursos na Ilha: Percursos no Mar, na Montanha, no Ar, Levadas e Veredas, Percursos
Desportivos

Projeto 3 – Levadas, Veredas e Caminhos Reais (este projeto deve ser elaborado tendo como objetivo o processo de
candidatura das Levadas a Património da Humanidade).

Santana COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Requalificação pedonal dos Caminhos Reais

Entidade Responsável Município de Santana

Entidade(s) a envolver Direção Regional de Turismo

Descrição Projeto de requalificação e recuperação do Caminho Real 23, nos seguintes troços:
• Cabo Aéreo – Calhau de São Jorge, sito na freguesia de São Jorge;
• Calhau – Cais, sito na freguesia de São Jorge;
• Calhau – Achada do Gramacho, sito na freguesia de Santana.
A edilidade pretende dessa forma beneficiar, recuperar e reconstruir os referidos troços do Caminho Real 23, de modo a
atingir os seguintes objetivos:
• Repor as condições de segurança;
• Criar condições para a circulação nos percursos e aumentar a capacidade de utilização e fruição destes recursos por parte
dos turistas e população residente;
• Investir em obras de caracter duradouro e seguras, por forma a criar condições que retardem o desgaste natural dos
pavimentos e suas envolventes;
• Contribuir para a preservação dos recursos naturais e paisagísticos existentes e melhorar as condições de acesso e atuação
das equipas de socorro, em situações de resgate de pessoas, quer na proteção da biodiversidade.
De uma maneira geral os principais trabalhos a executar são:
• Limpeza de pedras, derrocadas e de vegetação provenientes de deslizamentos dos taludes;
• Melhoramento, reparação e estabilização de pavimentos;
• Recuperação de calcetamento nos caminhos reais;
• Instalação de guardas em madeira;
• Recuperação de valetas para escoamento das águas da chuva;
• Reforço de muros de suporte do caminho e de taludes;
• Instalação e montagem de painéis informativos e de sinalização;
• Recuperação de canais de drenagem de águas pluviais.

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Aquisições de bens e
serviços

Certificações Custos de exploração

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Proteger o ambiente e promover a eficiência de recursos

19 633,29 €

12 977,07 €

25 093,74 €

OE9 - Melhorar a mobilidade turística



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Caminhos reais recuperados

Indicadores de resultado - km de caminhos reais recuperados
- Quota do modo pedonal



Município MT_SAN_02

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

30 000 €

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Requalificação das levadas concluída

Indicadores de resultado - Número de visitantes das Levadas requalificadas
- Levadas elevadas a Património Mundial

Santana COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Requalificação dos miradouros e levadas

Entidade Responsável Direção Regional de Turismo

Entidade(s) a envolver Município de Santana

Descrição Transformar algumas das levadas e acessos a miradouros em percursos acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida, realizando
trabalhos de recuperação que incluem por exemplo:
• Limpeza de pedras, derrocadas e de vegetação provenientes de deslizamentos dos taludes;
• Melhoramento, reparação e estabilização de pavimentos;
• Recuperação de valetas para escoamento das águas da chuva;
• Reforço de muros de suporte do caminho e de taludes;
• Criação e limpeza de espaços para a satisfação das necessidades fisiológicas ao longo de percursos mais longos;

Percursos como por exemplo: a Levada dos Balcões (PR11) Levada entre Pico das Pedras e Queimadas, e Vereda do Pico do Ruivo
(PR1.2).

OE9 - Melhorar a mobilidade turística

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

1 500 € 1 000 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Proteger o ambiente e promover a eficiência de recursos

Tipologia de Ação Desenvolvimento de infraestruturas de apoio à visitação, nomeadamente, sinalética, trilhos, passadiços e infraestruturas de relação com
a natureza (p.ex., birdwatching)

Projeto Projeto 3 – Levadas, Veredas e Caminhos Reais (este projeto deve ser elaborado tendo como objetivo o processo de candidatura das
Levadas a Património da Humanidade).Programa Temático Programa Temático 4 – Mais Cultura

ENQUADRAMENTO NO POT RAM

Programa Estruturante Programa Estruturante 1 – Percursos Turísticos, Desportivos e de Lazer

Sub-programa
estruturante

Subprograma estruturante 1.3 - Percursos na Ilha: Percursos no Mar, na Montanha, no Ar, Levadas e Veredas, Percursos Desportivos



PAMUS RAM - Fichas dos Municípios

Município MT_SAN_03

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriais Empreitadas

25 000 €

MONITORIZAÇÃO

Indicadores de realização Intervenção concluida

Indicadores de resultado - Número de visitantes aos locais intervencionados

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de Ação Desenvolvimento de infraestruturas de apoio à visitação, nomeadamente, sinalética, trilhos, passadiços e infraestruturas de relação
com a natureza (p.ex., birdwatching)

OE9 - Melhorar a mobilidade turística

CRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e Projetos Aquisições de bens e serviços Certificações Custos de exploração

5 000 €

OBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade Responsável
Direção Regional de Turismo

Entidade(s) a envolver Municipio de Santana

Descrição A intervenção consiste na melhoria da sinalética dos percursos turísticos recomendados para garantir as devidas condições de
segurança para os turisticas. A instalação e montagem de painéis informativos sobre patrimonio historico e natural e sinalização de
segurança.

Santana COD_Medida

MEDIDA

Designação da Medida Melhoria da Sinalética

Projeto Sinalização Turística Regional;

Programa Temático Não enquadrado

ENQUADRAMENTO NO POT RAM

Programa Estruturante Programa Estruturante 1 – Percursos Turísticos, Desportivos e de Lazer

Sub-programa
estruturante

Subprograma Estruturante 1.1. – Requalificação da antiga Rede de Estradas Regionais



PAMUS RAM

MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio SV_01SV_01SV_01SV_01

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriaisAções imateriaisAções imateriaisAções imateriais EmpreitadasEmpreitadasEmpreitadasEmpreitadas

3 000 000 €

MONITORIZAÇÃOMONITORIZAÇÃOMONITORIZAÇÃOMONITORIZAÇÃO

Indicadores de realizaçãoIndicadores de realizaçãoIndicadores de realizaçãoIndicadores de realização Ciclovia construída

Indicadores de resultadoIndicadores de resultadoIndicadores de resultadoIndicadores de resultado - Extensão da rede ciclável existente
- Quota do modo ciclável

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo PrioritárioEixo PrioritárioEixo PrioritárioEixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de AçãoTipologia de AçãoTipologia de AçãoTipologia de Ação Ciclovias que correspondem a linhas de procura latente e necessidades efetivas de deslocação da população (excluindo as que se 
destinam a fins de lazer), incluindo equipamentos de apoio ao modo ciclável

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOESTIMATIVA DE INVESTIMENTOESTIMATIVA DE INVESTIMENTOESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e ProjetosEstudos e ProjetosEstudos e ProjetosEstudos e Projetos Aquisições de bens e serviçosAquisições de bens e serviçosAquisições de bens e serviçosAquisições de bens e serviços CertificaçõesCertificaçõesCertificaçõesCertificações Custos de exploraçãoCustos de exploraçãoCustos de exploraçãoCustos de exploração

150 000 €

OBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade ResponsávelEntidade ResponsávelEntidade ResponsávelEntidade Responsável
Município de São Vicente

Entidade(s) a envolverEntidade(s) a envolverEntidade(s) a envolverEntidade(s) a envolver

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição No sentido de promover uma maior utilização do modo ciclável o município pretende construir um percurso ciclável que 
estabeleça a ligação entre São Vicente, Ponta Delgada e Boaventura.
Numa 1ª fase pretende construir o troço São Vicente - Ponta Delgada com uma extensão de cerca de 8 Km e, numa segunda fase 
o troço Ponta Delgada - Boaventura numa extensão de cerca de 4Km, garantindo assim a ligação entre as 3 freguesias do 
Município. A intenção de é implementar o projeto é de 2 a 3 anos.

São VicenteSão VicenteSão VicenteSão Vicente COD_MedidaCOD_MedidaCOD_MedidaCOD_Medida

MEDIDAMEDIDAMEDIDAMEDIDA

Designação da MedidaDesignação da MedidaDesignação da MedidaDesignação da Medida Criação de um percurso ciclável São Vicente - Ponta Delgada - Boaventura



MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio SV_02SV_02SV_02SV_02

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriaisAções imateriaisAções imateriaisAções imateriais EmpreitadasEmpreitadasEmpreitadasEmpreitadas

500 000 €

MONITORIZAÇÃOMONITORIZAÇÃOMONITORIZAÇÃOMONITORIZAÇÃO

Indicadores de realizaçãoIndicadores de realizaçãoIndicadores de realizaçãoIndicadores de realização Sistema partilhado de bicicletas instalado e a funcionar

Indicadores de resultadoIndicadores de resultadoIndicadores de resultadoIndicadores de resultado - Número de utilizadores do sistema
- Quota do modo ciclável

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo PrioritárioEixo PrioritárioEixo PrioritárioEixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de AçãoTipologia de AçãoTipologia de AçãoTipologia de Ação Aquisição de bicicletas elétricas para uso público e respetivo sistema de partilha

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOESTIMATIVA DE INVESTIMENTOESTIMATIVA DE INVESTIMENTOESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e ProjetosEstudos e ProjetosEstudos e ProjetosEstudos e Projetos Aquisições de bens e serviçosAquisições de bens e serviçosAquisições de bens e serviçosAquisições de bens e serviços CertificaçõesCertificaçõesCertificaçõesCertificações Custos de exploraçãoCustos de exploraçãoCustos de exploraçãoCustos de exploração

50 000 €

OBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade ResponsávelEntidade ResponsávelEntidade ResponsávelEntidade Responsável
Município de São Vicente

Entidade(s) a envolverEntidade(s) a envolverEntidade(s) a envolverEntidade(s) a envolver

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição Como complemento ao percurso ciclável que pretende criar pretende o Município instalar um sistema de bicicletas de utilização 
partilhada que sirva os aglomerados de São Vicente, Ponta Delgada e Boaventura.

Nº minimos de docas : 6 distribuidas pelas 3 freguesias

São VicenteSão VicenteSão VicenteSão Vicente COD_MedidaCOD_MedidaCOD_MedidaCOD_Medida

MEDIDAMEDIDAMEDIDAMEDIDA

Designação da MedidaDesignação da MedidaDesignação da MedidaDesignação da Medida Implementação de um Sistemas de bicicletas de utilização partilhada



PAMUS RAM

MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio SV_03SV_03SV_03SV_03

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriaisAções imateriaisAções imateriaisAções imateriais EmpreitadasEmpreitadasEmpreitadasEmpreitadas

250 000 €

MONITORIZAÇÃOMONITORIZAÇÃOMONITORIZAÇÃOMONITORIZAÇÃO

Indicadores de realizaçãoIndicadores de realizaçãoIndicadores de realizaçãoIndicadores de realização Paragens intervencionadas

Indicadores de resultadoIndicadores de resultadoIndicadores de resultadoIndicadores de resultado - % de paragens com abrigo
- Quota modal do TP

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo PrioritárioEixo PrioritárioEixo PrioritárioEixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de AçãoTipologia de AçãoTipologia de AçãoTipologia de Ação Melhoria das infraestruturas de apoio para passageiros de transportes públicos, incluindo acessibilidades às paragens de autocarro

OE3 - Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte

CRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOESTIMATIVA DE INVESTIMENTOESTIMATIVA DE INVESTIMENTOESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e ProjetosEstudos e ProjetosEstudos e ProjetosEstudos e Projetos Aquisições de bens e serviçosAquisições de bens e serviçosAquisições de bens e serviçosAquisições de bens e serviços CertificaçõesCertificaçõesCertificaçõesCertificações Custos de exploraçãoCustos de exploraçãoCustos de exploraçãoCustos de exploração

20 000 €

OBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade ResponsávelEntidade ResponsávelEntidade ResponsávelEntidade Responsável
Município de São Vicente

Entidade(s) a envolverEntidade(s) a envolverEntidade(s) a envolverEntidade(s) a envolver Juntas de Freguesia do concelho

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição As condições de acessibilidade e acolhimento nas paragens de autocarro são um aspeto relevante para uma maior atratividade do 
sistema de transportes públicos e redução da quota de utilização do TI. 
Associado à contratualização da rede de TP na RAM perspetivam-se mudanças na organização dos serviços, sendo importante 
concretizar investimentos na melhoria das condições de funcionamento das paragens. Assim, pretende-se que as intervenções a 
realizar abranjam prioritariamente a dotação das paragens de abrigos de passageiros onde estes não existem e onde se torne 
fisicamente possíveln e a melhoria das acessibilidades pedonais às paragens dotando-as, sempre que posssível de adequadas 
condições de segurança no acesso e espera. As intervenções deverão considerar: (i) colocação de passeios (sempre que exista 
espaço disponível) ou plataforma de espera; (ii) baia para paragem de autocarro; (iii) colocação/ substituição de abrigo com 
adequadas condições de conforto e preparado para a disponibilização de informação ao público por parte do operador de 
transportes; (iv) colocação ou relocalização de passadeiras na envolvente às paragens. 

São VicenteSão VicenteSão VicenteSão Vicente COD_MedidaCOD_MedidaCOD_MedidaCOD_Medida

MEDIDAMEDIDAMEDIDAMEDIDA

Designação da MedidaDesignação da MedidaDesignação da MedidaDesignação da Medida Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de autocarro



MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio SV_04SV_04SV_04SV_04

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriaisAções imateriaisAções imateriaisAções imateriais EmpreitadasEmpreitadasEmpreitadasEmpreitadas

750 000 €

MONITORIZAÇÃOMONITORIZAÇÃOMONITORIZAÇÃOMONITORIZAÇÃO

Indicadores de realizaçãoIndicadores de realizaçãoIndicadores de realizaçãoIndicadores de realização

Indicadores de resultadoIndicadores de resultadoIndicadores de resultadoIndicadores de resultado

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo PrioritárioEixo PrioritárioEixo PrioritárioEixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de AçãoTipologia de AçãoTipologia de AçãoTipologia de Ação Melhoria da rede de interfaces, tendo especial atenção na qualidade do serviço prestado, as suas acessibilidades a peões e 
bicicletas, organização funcional e inserção urbana no território - parque de estacionamento para os utilizadores de TP

Interface construída

- Quota modal do TP

OE3 - Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte

CRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOESTIMATIVA DE INVESTIMENTOESTIMATIVA DE INVESTIMENTOESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e ProjetosEstudos e ProjetosEstudos e ProjetosEstudos e Projetos Aquisições de bens e serviçosAquisições de bens e serviçosAquisições de bens e serviçosAquisições de bens e serviços CertificaçõesCertificaçõesCertificaçõesCertificações Custos de exploraçãoCustos de exploraçãoCustos de exploraçãoCustos de exploração

60 000 €

OBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade ResponsávelEntidade ResponsávelEntidade ResponsávelEntidade Responsável
Município de São Vicente

Entidade(s) a envolverEntidade(s) a envolverEntidade(s) a envolverEntidade(s) a envolver

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição Associado à contratualização da rede de TP na RAM perspetivam-se mudanças na organização dos serviços. A rede planeada 
prevê a existência de nós centrais que permitam o fácil transbordo entre serviços de âmbito municipal de intermunicipal.
No caso de São Vicente, a paragem central existente carece que melhorias que garantam melhores condições de acolhimento e 
transbordo aos utilizadores de transportes públicos.
Assim, pretende-se criar uma pequena interface de transportes detenha as seguintes finalidades: (i) lugares de paragem de 
autocarros para tomada e largada de passageiros; (ii) edifício de apoio dotado de WC, sala de espera e bilheteiras, (iii) 
preferencialmente pequeno parque de estacionamento localizado na interface ou junto à interface com lugares dedicados aos 
utilizadores de TP.

São VicenteSão VicenteSão VicenteSão Vicente COD_MedidaCOD_MedidaCOD_MedidaCOD_Medida

MEDIDAMEDIDAMEDIDAMEDIDA

Designação da MedidaDesignação da MedidaDesignação da MedidaDesignação da Medida Contrução de interface no centro de São Vicente



PAMUS RAM

MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio SV_05SV_05SV_05SV_05

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriaisAções imateriaisAções imateriaisAções imateriais EmpreitadasEmpreitadasEmpreitadasEmpreitadas

200 000 €

MONITORIZAÇÃOMONITORIZAÇÃOMONITORIZAÇÃOMONITORIZAÇÃO

Indicadores de realizaçãoIndicadores de realizaçãoIndicadores de realizaçãoIndicadores de realização Ação implementada

Indicadores de resultadoIndicadores de resultadoIndicadores de resultadoIndicadores de resultado - Número de alunos abrangidos pela ação
- Quota do modo ciclável

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo PrioritárioEixo PrioritárioEixo PrioritárioEixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de AçãoTipologia de AçãoTipologia de AçãoTipologia de Ação Ações de sensibilização para promover a alteração de compostamentos com vista à redução dos consumos de energia e à 
mobilidade sustentável

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOESTIMATIVA DE INVESTIMENTOESTIMATIVA DE INVESTIMENTOESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e ProjetosEstudos e ProjetosEstudos e ProjetosEstudos e Projetos Aquisições de bens e serviçosAquisições de bens e serviçosAquisições de bens e serviçosAquisições de bens e serviços CertificaçõesCertificaçõesCertificaçõesCertificações Custos de exploraçãoCustos de exploraçãoCustos de exploraçãoCustos de exploração

10 000 €

OBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade ResponsávelEntidade ResponsávelEntidade ResponsávelEntidade Responsável
Município de São Vicente

Entidade(s) a envolverEntidade(s) a envolverEntidade(s) a envolverEntidade(s) a envolver Escolas do 1º e 2º ciclo do concelho

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição Concretizados investimentos na concretização de percursos cicláveis e na implementação de um sistema de utilização partilhada, 
estão criadas as condições para potenciar uma maior utilização deste modo de transporte no concelho.
As faixas etárias mais jovens tem especial apetência para utilização deste modo de transporte nas deslocações de curta distância, 
nomeadamente nas deslocações casa-escola.
Assim, considera-se importante realizar uma capamanha de sensibilização junto da população escolar que explicite as regras para 
circulação da bicicleta na via pública nas devidas condições de segurança.  

  

São VicenteSão VicenteSão VicenteSão Vicente COD_MedidaCOD_MedidaCOD_MedidaCOD_Medida

MEDIDAMEDIDAMEDIDAMEDIDA

Designação da MedidaDesignação da MedidaDesignação da MedidaDesignação da Medida Campanha de Sensibilização  para a Utilização de Bicicleta no Espaço Público



MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio SV_06SV_06SV_06SV_06

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriaisAções imateriaisAções imateriaisAções imateriais EmpreitadasEmpreitadasEmpreitadasEmpreitadas

150 000 €

MONITORIZAÇÃOMONITORIZAÇÃOMONITORIZAÇÃOMONITORIZAÇÃO

Indicadores de realizaçãoIndicadores de realizaçãoIndicadores de realizaçãoIndicadores de realização Postos de carregamento instalados

Indicadores de resultadoIndicadores de resultadoIndicadores de resultadoIndicadores de resultado - Número de postos de carregamento de veículos elétricos
- Número de veículos elétricos na RAM

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo PrioritárioEixo PrioritárioEixo PrioritárioEixo Prioritário Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

Tipologia de AçãoTipologia de AçãoTipologia de AçãoTipologia de Ação Instalação de pontos de carregamento públicos com fichas normalizadas e comuns em zonas de acesso público

OE6 - Melhorar a eficiência energética do setor dos transportes

CRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOESTIMATIVA DE INVESTIMENTOESTIMATIVA DE INVESTIMENTOESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e ProjetosEstudos e ProjetosEstudos e ProjetosEstudos e Projetos Aquisições de bens e serviçosAquisições de bens e serviçosAquisições de bens e serviçosAquisições de bens e serviços CertificaçõesCertificaçõesCertificaçõesCertificações Custos de exploraçãoCustos de exploraçãoCustos de exploraçãoCustos de exploração

30 000 €

OBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO ESPECÍFICO

Entidade ResponsávelEntidade ResponsávelEntidade ResponsávelEntidade Responsável
Município de São Vicente

Entidade(s) a envolverEntidade(s) a envolverEntidade(s) a envolverEntidade(s) a envolver Empresa de Eletricidade da Madeira

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição Prevê-se a expansão da rede pública de carregamento de veículos elétricos com a instalação de 1 posto de carregamento em 
cada freguesia. Ano de implementação do projeto, 2019 a 2027.

São VicenteSão VicenteSão VicenteSão Vicente COD_MedidaCOD_MedidaCOD_MedidaCOD_Medida

MEDIDAMEDIDAMEDIDAMEDIDA

Designação da MedidaDesignação da MedidaDesignação da MedidaDesignação da Medida Expanção da rede de postos de carregamento de veículos elétricos



PAMUS RAM

MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio SV_07SV_07SV_07SV_07

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ações imateriaisAções imateriaisAções imateriaisAções imateriais EmpreitadasEmpreitadasEmpreitadasEmpreitadas

750 000 €

MONITORIZAÇÃOMONITORIZAÇÃOMONITORIZAÇÃOMONITORIZAÇÃO

Indicadores de realizaçãoIndicadores de realizaçãoIndicadores de realizaçãoIndicadores de realização Requalificação da rede pedonal concluida

Indicadores de resultadoIndicadores de resultadoIndicadores de resultadoIndicadores de resultado - Extensão de percursos pedonais acessivéis existentes
- Quota do modo pedonal 

São VicenteSão VicenteSão VicenteSão Vicente COD_MedidaCOD_MedidaCOD_MedidaCOD_Medida

MEDIDAMEDIDAMEDIDAMEDIDA

Designação da MedidaDesignação da MedidaDesignação da MedidaDesignação da Medida Requalificação da rede pedonal e criação de percursos acessíveis no centro de Ponta Delgada

Entidade ResponsávelEntidade ResponsávelEntidade ResponsávelEntidade Responsável
Município de São Vicente

Entidade(s) a envolverEntidade(s) a envolverEntidade(s) a envolverEntidade(s) a envolver

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição Tendo em conta que o Complexo Balnear da Ponta Delgada foi galardoado com a Bandeira da Praia Acessível, por quatro anos 
consecutivos-2015, 2016 ,2017 e 2018, torna-se importante preparar a envolvente. Desta forma, pretende requalificar a rede 
pedonal de Ponta Delgada dotando-a de percursos acessíveis (prevendo-se o reperfilamento de algumas vias, a relocalização de 
mobiliário urbano que constituem obstáculo físico à circulação, bem como, o rebaixamento dos passeios nas passadeiras de 
peões). 

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves

CRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMA

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOESTIMATIVA DE INVESTIMENTOESTIMATIVA DE INVESTIMENTOESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Estudos e ProjetosEstudos e ProjetosEstudos e ProjetosEstudos e Projetos Aquisições de bens e serviçosAquisições de bens e serviçosAquisições de bens e serviçosAquisições de bens e serviços CertificaçõesCertificaçõesCertificaçõesCertificações Custos de exploraçãoCustos de exploraçãoCustos de exploraçãoCustos de exploração

50 000 €

OBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO ESPECÍFICO

ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020ALINHAMENTO PO MADEIRA 2020

Eixo PrioritárioEixo PrioritárioEixo PrioritárioEixo Prioritário Proteger o ambiente e promover a eficiência de recursos

Tipologia de AçãoTipologia de AçãoTipologia de AçãoTipologia de Ação Regeneração das zonas urbanas nas frentes mar através da integração destes espaços na vivência das cidades como áreas de 
lazer e fruição do espaço natural contemplando intervenções em atividades de desporto e natureza, espaços renaturalizados, 
ciclovias, vias pedonais, entre outros



Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável da Região Autónoma da Madeira (PAMUS RAM)”
Fase 3- Definição de Propostas de Intervenção, Avaliação de Propostas, Programa de  Execução / Ação e Investimentos e Programa de Monitorização –
Anexo I – Plano de Investimentos

2. PLANO DE INVESTIMENTOS

No presente Anexo apresenta-se o Plano de Investimentos detalhado, com os orçamentos e calendarização por

medida e entidade responsável.

No Quadro 1.1. encontra-se uma síntese dos investimentos por entidade, repartidos pelos Objetivos Especificos

do Estudo e nos quadro seguinte apresenta-se o plano de investimentos detalhado por objetivo e linha de

orientação.
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QUADRO 2.1 – DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR ENTIDADE

Entidades OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 OE9 Total

Calheta 550 000 € 305 000 € 30 000 € 885 000 €
Câmara de Lobos 220 000 € 8 134 000 € 90 000 € 8 444 000 €
Funchal 530 000 € 79 000 € 609 000 €
Machico 634 000 € 740 000 € 5 625 000 € 40 000 € 7 039 000 €
Ponta do Sol 2 100 000 € 525 000 € 15 000 € 2 640 000 €
Porto Moniz 14 000 € 21 740 € 100 000 € 135 740 €
Porto Santo 20 000 € 147 000 € 1 566 100 € 1 733 100 €
Ribeira Brava 10 000 € 1 967 413 € 50 000 € 3 025 000 € 170 000 € 5 222 413 €
Santa Cruz 670 000 € 1 258 868 € 74 000 € 21 960 € 2 024 828 €
Santana 15 000 € 404 500 € 2 526 202 € 50 400 € 62 500 € 3 058 602 €
São Vicente 1 080 000 € 4 530 000 € 180 000 € 5 790 000 €
DRE 470 000 € 57 613 300 € 58 083 300 €
DRET 30 000 € 240 000 € 350 000 € 620 000 €
DRT 30 000 € 30 000 €
Operadores de Transportes 5 400 000 € 400 000 € 140 000 € 40 000 € 5 980 000 €
APRAM 5 000 000 € 5 000 000 €
Total 535 000 € 570 000 € 13 186 913 € 790 000 € 27 595 911 € 1 149 400 € 240 000 € 511 960 € 62 715 800 € 107 294 984 €
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QUADRO 2.2 – PLANO DE INVESTIMENTO – OBJETIVO ESPECIFICO 1

Objetivo Especifíco/Linha de Orientação/Proposta de intervenção

Investimento Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Estudos e
projetos

Ações
imateriais

Empreitada
s

Aquisições de
bens e

serviços
Global 2018 201

9
202

0
202

1
202

2
202

3
202

4
202

5
202

6
202

7
202

8

OE1 - Desenvolver uma política de planeamento e gestão das acessibilidades rodoviárias que minimize os problemas de
circulação e contribua para a redução da sinistralidade

80 000 € 155 000 € 0 € 300 000 € 535 000 €

LO 1.1. - Melhorar as acessibilidades regionais e locais 0 € 300 000 € 300 000 €
RAM 1.1.1. Construção dos troços da rede fundamental ainda em falta 0 € 0 €

Troço da VE 1 entre Ribeira de São Jorge e Arco de São Jorge concluido (via aberta ao público)

Troço da VE 3 entre Fajã da Ovelha e Ponta do Pargo concluido (via aberta ao público)

RAM 1.1.2.

Construção/requalificação das estradas da rede rodoviária regional e da rede de articulação entre a rede
regional e a rede local

RAM 1.1.3.

Elaboração e implementação de um Programa de Manutenção e Gestão da Rede Rodoviária Regional e
Municipal

300 000 € 300 000 €
PST_11 Construção de variante de ligação ao porto

LO 1.2. - Implementar medidas de acalmia de tráfego nos principais centros urbanos

RAM 1.2.1. Criação de zonas de coexistência

RAM 1.2.2. Implementação de elementos semafóricos de controlo de velocidade

RAM 1.2.3. Implementação de passadeiras e lombas

LO 1.3. - Controlar a circulação e estacionamento de pesados nos principais centros urbanos

CL_04 Criação de um parque de estacionamento para viaturas de turismo em Câmara de Lobos

SV_08 Interdição de estacionamento de veículos pesados na marginal de São Vicente

PM_05 Construção de parque de estacionamento para viaturas de turismo em Porto Moniz

PS_10 Interditar o atravessamento da Ponta do Sol e da Madalena do Mar por veículos pesados

LO 1.4. – Melhorar a sinalização rodoviária (horizontal e vertical) e de encaminhamento para a rede rodoviária
estruturante

0 € 0 €

RAM 1.4.1. Implementar um sistema de sinalização rodoviária de encaminhamento para a rede rodoviária estruturante

PST_05 Melhoria do sistema de sinalética na rede viária do Porto Santo

LO 1.5. - Elaborar um plano regional de segurança rodoviária 80 000 € 80 000 €
RAM.1.5.1. Elaboração de Plano Regional de Segurança Rodoviária 80 000 € 80 000 €
LO 1.6. – Implementar campanhas de sensibilização e prevenção rodoviária 155 000 € 155 000 €
RAM 1.6.1. Campanha de prevenção rodoviária na RAM 90 000 € 90 000 €
RAM 1.6.2. Campanha de sensibilização sobre segurança rodoviária dirigida a turistas 30 000 € 30 000 €
PST_08 Campanhas de segurança rodoviária destinadas a condutores e peões 20 000 € 20 000 €
SAN_05 Campanhas de Sensibilização para a População Sénior de Santana 15 000 € 15 000 €

QUADRO 2.3 – PLANO DE INVESTIMENTO – OBJETIVO ESPECIFICO 2

Objetivo Especifíco/Linha de Orientação/Proposta de intervenção

Investimento Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Estudos e
projetos

Ações
imateriais Empreitadas

Aquisições de
bens e

serviços
Global 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

OE2 - Implementar um sistema de TP adequado às necessidades da população residente e visitante 30 000 € 40 000 € 500 000 € 570 000 €
LO 2.1. – Melhorar a contratualizar a oferta de TP intra e interconcelhia

RAM 2.1.1. Reforçar a oferta e contratualizar os serviços de TP

LO 2.2. – Implementar corredores de Transportes Público de Procura Elevada 30 000 € 500 000 € 530 000 €
RAM 2.2.1. Criar corredores BUS nos principais eixos viários de entrada do Funchal 30 000 € 500 000 € 530 000 €
LO 2.3. - Desenvolver campanhas e ações de divulgação para a utilização do TP 40 000 € 40 000 €
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Objetivo Especifíco/Linha de Orientação/Proposta de intervenção

Investimento Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Estudos e
projetos

Ações
imateriais Empreitadas

Aquisições de
bens e

serviços
Global 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

RAM 2.4.1. Implementar campanhas de sensibilização para a utilização do TP em toda a RAM 30 000 € 30 000 €
RB_05 Campanhas de sensibilização para os benefícios da utilização dos transportes públicos 10 000 € 10 000 €

QUADRO 2.4 – PLANO DE INVESTIMENTO – OBJETIVO ESPECIFICO 3

Objetivo Especifíco/Linha de Orientação/Proposta de intervenção

Investimento Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Estudos e
projetos

Ações
imateriais Empreitadas

Aquisições de
bens e

serviços
Global 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

OE3 - Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte 230 400 € 3 000 € 5 426 513 € 5 430 000 € 13 186 913 €
LO 3.1. – Melhorar a rede de paragens e interfaces de transportes públicos 230 400 € 3 000 € 5 426 513 € 30 000 € 7 786 913 €
CAL_05 Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de autocarro 250 000 €
CAL_06 Construção da interface da Vila da Calheta 150 000 €
CAL_07 Construção da interface no Sítio da Estrela 150 000 €
CL_02 Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de autocarro 120 000 € 120 000 €
CL_07 Construção de uma interface em Cãmara de Lobos 100 000 €
MAC_03 Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de autocarro 634 000 €
PS_02 Construção de uma interface TCR na vila da Ponta do Sol 100 000 € 1 500 000 € 1 600 000 €
PS_06 Melhoria das acessibilidades pedonais e das condições de acolhimento nas paragens de autocarro 500 000 € 500 000 €
PM_01 Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de autocarro 14 000 € 14 000 €
PST_03 Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de autocarro e requalificação da interface 143 000 €
PST_07 Criação de praças de táxi 1 000 € 3 000 € 4 000 €
RB_03 Construção de uma inrterface na vila da Ribeira Brava 31 900 € 1 500 000 € 1 531 900 €
RB_04 Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de autocarro 149 798 € 149 798 €
RB_09 Construção de uma interface na saída da via rápida de Campanário 285 715 € 285 715 €
SC_01 Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de autocarro - novos abrigos 120 000 €

SC_02
Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de autocarro - requalificação de abrigos
existentes 100 000 €

SC_03 Construção de uma interface entre TP e TI no nó da via rápida do Caniço 150 000 €
SC_04 Construção de uma interface entre o TP e o TI na zona do Boleiro 150 000 €
SC_05 Construção de uma interface entre o TP e o TI na freguesia da Gaula 150 000 €
SAN_02 Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de autocarro 3 500 € 70 000 € 2 500 € 76 000 €
SAN_03 Construção de uma interface na vila de Santana 15 000 € 3 000 € 300 000 € 10 500 € 328 500 €
SV_03 Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de autocarro 20 000 € 250 000 € 270 000 €
SV_04 Contrução de interface no centro de São Vicente 60 000 € 750 000 € 810 000 €
LO 3.2. - Implementar um tarifário intermodal

LO 3.3. – Implementar um sistema de bilhética integrada 5 400 000 € 5 400 000 €
LO 3.4. - Disponibilizar informação ao público nas paragens de TP
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QUADRO 2.5 – PLANO DE INVESTIMENTO – OBJETIVO ESPECIFICO 4

Objetivo Especifíco/Linha de Orientação/Proposta de intervenção

Investimento Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Estudos e
projetos

Ações
imateriais Empreitadas

Aquisições de
bens e

serviços
Global 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

OE4 - Desenvolver políticas de estacionamento diferenciadas que contribuam para uma repartição modal mais
sustentável

700 000 € 90 000 € 790 000 €
LO 4.1. - Ordenar o estacionamento nas áreas centrais dos principais aglomerados urbanos e nas zonas
balneares

700 000 € 700 000 €
CAL_02 Construção de um parque de estacionamento subterrâneo no Jardim do Mar

CL_07 Construção de parque de estacionamento junto à baía de Câmara de Lobos

MAC_05 Construção de parque de estacionamento 700 000 € 700 000 €
Construção de Auto-Silo no Beco da Banda d'Além 350 000 € 350 000 €
Construção de Auto-Silo na Rua do Infante D. Henrique 350 000 € 350 000 €

PS_07 Expansão da área de estacionamento tarifado

PM_04 Construção de parque de estacionamento de apoio à praia do Seixal

PM_06 Criação de parque de estacionamento tarifado no centro de Porto Moniz

SV_08 Tarifação do estacionamento na marginal de São Vicente

CL_08 Formalizaçao e tarifaçao do estacionamento junto à Praia Formosa em Câmara de Lobos

CAL_09 Tarifação do estacionamento no Paúl do Mar na Calheta

MAC_10 Tarifação do estacionamento na Praia da Prainha em Machico

MAC_11 Tarifação do estacionamento em Porto da Cruz em Machico

PS_11 Tarifação do estacionamento na Madalena do Mar

PS_12 Formalização e tarifação do estacionamento na Praia do Lugar de Baixo

LO 4.2. – Implementar sistemas de encaminhamento e gestão de veículos para parques de estacionamento 90 000 € 90 000 €

MAC_06
Implementar um sistema de encaminhamento de veículos para parques de estacionamento no centro
de Machico 40 000 € 40 000 €

RB_08
Implementação de um sistema de encaminhamento e gestão de veículos para os parques de
estacionamento 50 000 € 50 000 €

LO 4.3. – Criar estacionamento de longa duração nas interfaces de transportes e na periferia dos principais
aglomerados urbanos

CAL_07 Parque de estacionamento da interface do sítio da Estrela da Calheta

PS_02 Parque de estacionamento da interface de Porto Moniz

RB_06 Parque de estacionamento da interface da Ribeira Brava

RB_10 Parque de estacionamento da interface do Campanário

SC_03 Parque de estacionamento da interface do nó do Caniço

SC_04 Parque de estacionamento da interface de Boieiros

SC_05 Parque de estacionamento da interface da Gaula

SAN_03 Parque de estacionamento da interface de Santana

SV_04 Parque de estacionamento da interface de São Vicente

QUADRO 2.6 – PLANO DE INVESTIMENTO – OBJETIVO ESPECIFICO 5

Objetivo Especifíco/Linha de Orientação/Proposta de intervenção

Investimento Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Estudos e
projetos

Ações
imateriais Empreitadas

Aquisições de
bens e

serviços
Global 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves 633 750 € 51 000 € 22 952 240
€ 437 225 € 27 595 911 €

LO 5.1. – Construir/requalificar a rede pedonal 163 750 € 11 301 740
€ 32 625 € 14 840 811 €

CAL_01 Criação de percuso pedonal na Estrada da Serra de Água

CAL_03 Requalificação dos caminhos reais

CAL_08 Construção de Passeios no âmbito da beneficiação e alargamento das estradas municipais existentes 300 000 €
CL_01 Requalificação do centro histórico de Câmara de Lobos 60 000 € 5 500 000 € 9 000 € 5 569 000 €
CL_05 Requalificação do Centro Urbano do Estreito de Câmara de Lobos 1 360 000 € 1 360 000 €
CL_06 Requalificação do Centro Urbano do Jardim da Serra 1 200 000 € 1 200 000 €
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Objetivo Especifíco/Linha de Orientação/Proposta de intervenção

Investimento Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Estudos e
projetos

Ações
imateriais Empreitadas

Aquisições de
bens e

serviços
Global 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

MAC_12 Requalificação do centro da cidade de Machico

MAC_09 Requalificação das acessibilidades pedonais nas veredas

PS_01 Requalificação da promenade da Madalena do Mar 20 000 € 300 000 € 320 000 €
PS_03 Requalificação de Caminhos Reais

PS_05 Criação de percursos pedonais que garantam condições de segurança para os peões

PM_02 Requalificação da rede pedonal e criação de percursos acessíveis 16 740 € 16 740 €
PM_07 Requalificação do centro de Porto Moniz

PST_06 Requalificação da rede pedonal e criação de percursos acessíveis

RB_01 Criação de corredor pedonal acessível entre a Ribeira Brava e a Ponte Vermelha 1 500 000 € 1 500 000 €
RB_09 Criação de uma rede de percursos acessíveis na vila da Ribeira Brava

SC_28 Requalificação da zona velha da cidade do Caniço

SC_06 Construção e beneficiação de passeios pedonais na Estrada das Eiras 79 000 €
SC_07 Construção e beneficiação de passeios pedonais na Estrada João Gonçalves Zarco 82 670 €
SC_08 Construção e beneficiação de passeios pedonais na Estrada das Eiras (norte), no Caminho da Igreja e

na Rua de Abegoaria 82 384 €
SC_09 Construção de passeios pedonais no Caminho da Cancela, Estrada do Garajau e Estrada Regional 101

58 612 €
SC_10 Construção de passeios pedonais no Caminho na Estrada do Aeroporto 77 710 €
SC_11 Construção e beneficiação de passeios pedonais na Estrada Ponta da Oliveira 25 655 €
SC_12 Beneficiação de passeios pedonais na Travessa do Cedro e na 1ª Travessa da Olaria 13 084 €
SC_13

Construção de passeios pedonais no Caminho da Faia, Rua D. Felicidade de Gouveia, Rua Manuel de
Freitas Meca e Caminho da Achada da Roca 72 386 €

SC_14 Construção de passeios pedonais na Rua D. Teresa Bela de Sá 76 156 €
SC_15 Construção de passeios pedonais na Estrada Padre Alberto Vieira de Freitas (ER206) 65 947 €
SC_16 Construção de passeios pedonais na Avenida Barão da Nora e Rua D. Júlia Graça França 50 417 €
SC_17 Construção de passeios pedonais na Estrada dos Moinhos 212 520 €
SC_18 Construção de passeios pedonais na Rua do Bom Jesus e Travessa 25 de junho 23 124 €
SC_19 Construção de passeios pedonais na Rua do Ribeirinho e Rua da Rochinha 25 913 €
SC_20 Beneficiação de passeios pedonais na Avenida 2 de agosto de 1996 24 437 €
SC_21 Construção de passeios pedonais no Largo Conselheiro Aires de Ornelas 33 944 €
SC_22 Construção de passeios pedonais na Rua Maria Ascensão 34 193 €
SC_23 Construção de passeios pedonais na Estrada Regional 207 215 717 €
SAN_01 Criação de percusos pedonais entre a estrada Dr. Agostinho Cardoso e a Rua Cónego Fernandes Vaz,

no centro de Santana 12 500 € 250 000 € 8 750 € 271 250 €
SAN_01

Criação de passeios no Caminho da Travessa, rede pedonal de ligação da entrada da freguesia de
Santana à zona do teleférico da Rocha do Navio. 7 250 € 145 000 € 5 075 € 157 325 €

SAN_01 Remodelação e prolongamento da Rua Padre Francisco Marques Mendonça até à ER101 em frente ao
Centro de Saúde, no centro de São Jorge 14 000 € 280 000 € 9 800 € 303 800 €

MT_SAN_01 Requalificação do caminho real 23 1 788 827 €
Cabo Aéreo – Calhau de São Jorge, na freguesia de São Jorge;

Calhau – Cais, na freguesia de São Jorge;

Calhau – Achada do Gramacho, na freguesia de Santana

SV_07 Requalificação da rede pedonal e criação de percursos acessíveis no centro de Ponta Delgada 50 000 € 750 000 € 800 000 €
LO 5.2. – Implementar corredores cicláveis 150 000 € 11 150 500

€ 4 600 € 11 305 100 €
MAC_01 Construção de faixa ciclável urbana 1 600 000 € 1 600 000 €
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Objetivo Especifíco/Linha de Orientação/Proposta de intervenção

Investimento Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Estudos e
projetos

Ações
imateriais Empreitadas

Aquisições de
bens e

serviços
Global 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

MAC_01 Ligação ciclável entre a promenade de Machico e o Parque Desportivo de Água de Pena 3 750 000 € 3 750 000 €
PS_04 Criação de percurso pedonal e ciclável entre Tabua e o Lugar de Baixo

PST_02 Requalificação do percurso ciclável entre a Calheta até ao Hotel Porto Santo 138 000 € 1 600 € 139 600 €
PST_02 Extensão do percurso ciclável entre o Hotel Porto Santo e o Porto de Abrigo 1 000 000 € 1 600 € 1 001 600 €
PST_02 Extensão do percurso ciclável do Golf até à ciclovia principal 162 500 € 1 400 € 163 900 €
RB_02 Criação de corredor ciclável entre o centro desportivo da Ribeira Brava e Serra de Água 1 500 000 € 1 500 000 €
SV_01 Criação de um percurso ciclável São Vicente - Ponta Delgada - Boaventura 150 000 € 3 000 000 € 3 150 000 €
LO 5.3. – Implementar sistemas de bicicletas de utilização partilhada 50 000 € 500 000 € 400 000 € 1 000 000 €
MAC_02 Implementação de um sistema de bicicletas de utilização partilhada 200 000 € 200 000 €
PS_08 Implementação de um sistema de bicicletas de utilização partilhada

PST_01 Implementação de um sistema de bicicletas de utilização partilhada 200 000 € 250 000 €
SV_02 Implementação de um Sistemas de bicicletas de utilização partilhada 50 000 € 500 000 € 550 000 €
LO 5.4. – Divulgar as redes pedonais e cicláveis e implementar campanhas de sensibilização para a sua
utilização

51 000 € 106 000 €
RAM 5.4.1. Divulgar as redes pedonais estruturantes 55 000 €
RAM 5.4.2. Campanhas de promoção dos modos suaves

PST_10 Ação de Sensibilização sobre andar de bicicleta em meio urbano 6 000 € 6 000 €
RB_05 Campanhas de sensibilização para a promoção da circulação pedonal ou em geral dos modos suaves 10 000 € 10 000 €
RB_05 Adesão a campanha «Do the Right Mix», Semana Europeia da Mobilidade 10 000 € 10 000 €
SV_05 Campanha de sensibilização para a utilização da bicicleta no espaço público 25 000 € 25 000 €
LO 5.5. - Promover as acessibilidades para todos 200 000 € 274 000 €
RAM 5.5.1. Elaboração de Plano Regional de Acessibilidade para todos 200 000 € 200 000 €
RAM 5.5.2. Criação de percusos acessíveis no centro do Funchal 74 000 €
LO 5.6. - Elaborar estudos de circulação e estacionamento em Machico 70 000 € 70 000 €

MAC_04
Estudo de circulação e estacionamento do centro dos aglomerados urbanos de Machico e Porto da
Cruz 70 000 € 70 000 €

QUADRO 2.7 – PLANO DE INVESTIMENTO – OBJETIVO ESPECIFICO 6

Objetivo Especifíco/Linha de Orientação/Proposta de intervenção

Investimento Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Estudos e
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Aquisições
de bens e
serviços

Global 201
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OE6 - Melhorar a eficiência energética do setor dos transportes 1 149 400 €
LO 6.1. – Renovar a frota de TP, nomeadamente com recurso a veículos movidos a energias alternativas 400 000 €
MAC_07 Criação de um circuito urbano de transporte público 200 000 € 200 000 €
PST_04 Aquisição de veículos de transporte público elétricos 200 000 € 200 000 €
LO 6.2. – Expandir a rede de carregamentos de veículos elétricos 30 900 € 200 € 258 000 € 181 300 € 599 400 €
CAL_04 Expansão da rede de postos de carregamento de veículos elétricos 30 000 € 30 000 €
CL_03 Expansão da rede de postos de carregamento de veículos elétricos 90 000 € 90 000 € 90 000 €
MAC_08 Expansão da rede de postos de carregamento de veículos elétricos 40 000 € 40 000 €
PS_09 Expansão da rede de postos de carregamento de veículos elétricos 15 000 € 15 000 €
PM_03 Expansão da rede de postos de carregamento de veículos elétricos 100 000 € 100 000 €
RB_06 Expansão da rede de postos de carregamento de veículos elétricos 20 000 € 20 000 €
SC_24 Expansão da rede de postos de carregamento de veículos elétricos 49 000 €
SAN_04 Expansão da rede de postos de carregamento de veículos elétricos 25 400 €
SV_06 Expansão da rede de postos de carregamento de veículos elétricos 30 000 € 150 000 € 180 000 € 180 000 €
LO 6.3. – Renovar as frotas de veículos da administração pública (regional e local) e privadas, com recurso a
veículos movidos a energia elétrica

150 000 € 150 000 €
SC_25 Aquisição de 3 viaturas híbridas para o transporte escolar 150 000 € 150 000 €
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LO 6.4. – Criar estacionamento reservado para veículos elétricos

LO 6.5. – Criar zonas de baixas emissões no Porto Santo e nos principais aglomerados da região

QUADRO 2.8 – PLANO DE INVESTIMENTO – OBJETIVO ESPECIFICO 7

Objetivo Especifíco/Linha de Orientação/Proposta de intervenção
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OE7 - Apostar em medidas de gestão da mobilidade 240 000 €
LO 7.1. – Criar Centros/Lojas da Mobilidade 0 € 240 000 €
RAM 7.1.1. Implementar 1 loja da mobilidade por concelho + 1 no Aeroporto 240 000 €
RAM 7.1.2. Implementar Quiosques de Mobilidade

LO 7.2. – Desenvolver Planos de Mobilidade Escolares

QUADRO 2.9 – PLANO DE INVESTIMENTO – OBJETIVO ESPECIFICO 8

Objetivo Especifíco/Linha de Orientação/Proposta de intervenção

Investimento Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
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OE8 - Apostar em tecnologias inovadoras de informação e comunicação 0 € 50 000 € 0 € 261 960 € 511 960 €
LO 8.1. – Disponibilizar informação sobre o sistema de TP em tempo real (painéis, online e aplicações móveis) 161 960 € 161 960 €

RAM 8.1.1. Painéis de informação em tempo real nas interfaces de transporte 140 000 € 140 000 €
SC_26 Paíneis informativos nos abrigos de passageiros nas paragens 21 960 € 21 960 €
LO 8.2. - Criar um Observatório Regional da mobilidade e transportes 120 000 €
LO 8.3. – Implementar medidas que promovam a racionalização do TI (carsharing e carpooling) 50 000 € 50 000 €
RAM 8.3.1. Implementar uma plataforma de carpooling 50 000 € 50 000 €
RAM 8.3.2. Implementar um sistema de carsharing/scootersharing 0 €
LO 8.4. – Implementar um sistema de gestão de ocorrências na região 100 000 € 100 000 €
RAM 8.4.1. Implementar um sistema de gestão de ocorrências na RAM 100 000 € 100 000 €
LO 8.5. – Implementar uma plataforma integrada de informação ao público 80 000 €

QUADRO 2.10 – PLANO DE INVESTIMENTO – OBJETIVO ESPECIFICO 9
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OE9 - Melhorar a mobilidade turística 62 715 800 €
LO 9.1. – Ordenar o estacionamento nos principais pontos turísticos

Tarifação do estacionamento no Monte (Funchal)

CAL_11 Criação de parque de estacionamento para autocarros de turismo no Rabaçal

PM_09 Criação de parque de estacionamento para autocarros de turismo em Porto Moniz
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SAN_06 Criação de parque de estacionamento para autocarros de turismo no Ribeiro Frio

CAL_12 Criação de parque de estacionamento tarifado no Rabaçal

PM_10 Criação de parque de estacionamento tarifado em Porto Moniz

SAN_07 Criação de parque de estacionamento tarifado em Ribeiro Frio

RAM 9.1.1. Reforço da fiscalização do estacionamento ilegal

LO 9.2. - Criar serviços de TP vocacionados para os turistas

RAM 9.2.1. Criação de circuito turístico em navete entre São Vicente e Porto Moniz

RAM 9.2.2. Reforço da oferta de TP das carreiras dos Horários do Funchal entre Funchal e Santana

SAN_08 Criação de circuito turístico em Santana

CAL_10 Criação de circuito de transportes entre a Calheta e o Rabaçal

LO 9.3. – Melhorar a informação ao público sobre serviços de TP para os turistas 40 000 €
LO 9.4. – Criar percursos pedonais 1 032 500 €
RAM 9.4.1. Criação e divulgação de percusos pedonais nos principais centros urbanos

MT_MAC_01 Instalação de teleférico entre a Portela e Porto da Cruz

RAM 9.4.2.
Melhoria das condições de circulação pedonal nas ligações entre os terminais de cruzeiros e a cidade
do Funchal 1 000 000 €

MT_SAN_01 Criação de Levadas Acessíveis 32 500 €
RAM 9.4.3 Requalificação de Caminhos Reais para fins turísticos

RAM 9.4.4. Elaboração de Guia de Turismo Acessível

LO 9.5. – Criar percusos temáticos com recurso às estradas municipais 57 613 300 € 30 000 € 57 643 300 €
RAM 9.5.1. Criação de uma rede de estradas de interesse turístico 57 613 300 €

ER101 Porto Moniz - Portas da Vila 2 253 600 € 2 253 600 €
ER103 – Monte – Faial 5 238 400 € 5 238 400 €
ER105 – Serra d’Água – Encumeada – Paúl – Portas da Vila 12 269 600 € 12 269 600 €
ER202 – Poiso – Pico do Areeiro 2 034 500 € 2 034 500 €
ER209 – Canhas – Paúl da Serra (Fanal) 4 256 800 € 4 256 800 €
ER209 – Ribeira da Janela sul – Ribeira da Janela norte 1 032 900 € 1 032 900 €
ER211 – Ribeira de São Jorge – São Jorge 688 600 € 688 600 €
ER211 – São Jorge (Cabanas) – Arco de São Jorge 1 189 400 € 1 189 400 €
ER212 – Machico – Portela 2 660 500 € 2 660 500 €
ER213 – Faial – Santana 1 784 100 € 1 784 100 €
ER222 – Ponta do Pargo – Ribeira Brava 15 180 500 € 15 180 500 €
ER223 – Paúl do Mar – Fajã da Ovelha (entronc. com a ER222) 2 128 400 € 2 128 400 €
ER225 – Ribeira de Machico – Santo António da Serra 907 700 € 907 700 €
ER228 – Encumeada – Rosário 2 191 000 € 2 191 000 €
ER107-1 – Ligação à Eira do Serrado 688 600 € 688 600 €
ER120 – Serra de Fora – Camacha 2 097 100 € 2 097 100 €
ER261 – Dragoal – Camacha 1 011 600 € 1 011 600 €

RAM 9.5.2. Criação de um sistema de sinalética turistica

MT_SAN_03 Melhoria da Sinalética 30 000 € 30 000 €
L.O.9.6. - Melhorar as condições de acolhimento dos turistas de cruzeiro 4 000 000 €
RAM 9.6.2 Melhoria das condições de acolhimento dos turistas de cruzeiro no Funchal 4 000 000 €

Monitorizaçao da sinalética existente no porto do Funchal e implementação de nova sinalética de
orientação para o turista de cruzeiro 700 000 €
2ª estrada de acesso ao porto do Funchal e arranjos das áreas adjacentes 1 500 000 €
Reordenamento e requalificação da entrada do Porto do Funchal/Rotunda Harvey Foster 1 800 000 €


