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LISTA DE ACRÓNIMOS

APSI Associação Portuguesa de Segurança Infantil

ANSR Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária

CAL Calheta

CL Câmara de Lobos

CO2 Dióxido de Carbono

CTT Correios de Portugal

DRE Direção Regional de Estradas

DRET Direção Regional de Economia e Transportes

ER Estrada Regional

GEE Gases com Efeito de Estufa

GNV Gás Natural Veicular

GPL Gás de Petróleo Liquefeito

PAMUS Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável

IMT Instituto de Mobilidade e Transportes

LED Light Emitting Diode

GNL Gás Natural Liquefeito

MAC Machico

PIETRAM Plano Integrado Estratégico de Transportes da Região Autónoma da Madeira

PME Planos de Mobilidade Escolares

PMEP Plano de Mobilidade de Empresas e Polos

PMT Plano de Mobilidade e Transportes

PO Programa Operacional
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PM Porto Moniz

PS Ponta do Sol

PST Porto Santo

RAM Região Autónoma da Madeira

RB Ribeira Brava

RJSPTP Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros

SAN Santana

SC Santa Cruz

SV São Vicente

TI Transporte Individual

TPR Transporte Público Rodoviário

VR1 Via Litoral

VE Vias Expresso

ZER Zona de Emissões Reduzidas
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1. ENQUADRAMENTO

1.1. ÂMBITO E OBJETIVOS

O Acordo de Parceria firmado entre Portugal e a Comissão Europeia (Portugal 2020), definiu os princípios de

programação que consagram a política de desenvolvimento económico, social e territorial em Portugal até o ano

de 2020, condicionando os financiamentos do setor da mobilidade e transportes ao estabelecido na prioridade

de investimento 4 dos Planos Operacionais Regionais (Apoiar a transição para uma economia com baixas

emissões de carbono em todos os setores) e à existência de Planos de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável

(PAMUS), devidamente aprovados, onde constem os projetos e ações a implementar e financiar.

A Prioridade de Investimento 4.e visa “a promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos

de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal

sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação” prevê o financiamento das seguintes

tipologias de ação:

 Implementação de ações de sensibilização para promover a alteração de comportamentos com vista à

redução do consumo de energia e à mobilidade sustentável;

 Operações integradas nos transportes públicos coletivos de passageiros, incluindo: (i) aquisição de

veículos rodoviários que utilizem fontes de combustíveis mais limpas; (ii) melhoria das infraestruturas de

apoio para os passageiros e; (iii) adoção de sistemas de informação aos utilizadores em tempo real;

 Integração tarifária multimodal e melhoria das soluções de bilhética integrada;

 Implementação de sistemas de gestão e de informação para soluções inovadoras e experimentais de

transportes, adequados à articulação entre os territórios urbanos e os territórios de baixa densidade,

incluindo soluções flexíveis de transporte com utilização de formas de energia menos poluentes;

 Modos suaves, como sejam, entre outros, a construção de vias pedonais e cicláveis, excluindo as que se

destinam a fins de lazer, e a implementação de bicicletas de uso público;

 Melhoria da eficiência da rede de interfaces de transporte, tendo em vista o reforço da utilização do

transporte público e dos modos suaves;

 Mobilidade elétrica, nomeadamente em pontos de carregamento de veículos elétricos;

 Estruturação de corredores urbanos de procura elevada.

O Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável da Região Autónoma da Madeira, doravante designado

PAMUS RAM, deverá apostar no desenvolvimento de estratégias de baixo teor de carbono e na promoção da

mobilidade urbana multimodal sustentável, incidindo em medidas que contribuam para a redução da emissão de

gases com efeito de estufa e a melhoria da eficiência energética, através da promoção do aumento da quota do
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transporte público e dos modos suaves, em particular, nas deslocações urbanas associadas à mobilidade

quotidiana.

Simultaneamente, pretende-se que o PAMUS assegure uma perspetiva integradora e articulada das ações

relativas à mobilidade e aos transportes, tendo em consideração os principais problemas diagnosticados e

oportunidades para o setor. Pretende-se que responda às expectativas à escala regional e municipal e contribua

para a futura concretização de um plano regional de mobilidade e transportes que norteie a atividade do Governo

Regional (enquanto Autoridade de Transportes) e dos municípios.

Sendo a RAM uma região turística, e tendo em consideração que este setor tem necessidades especificas de

mobilidade, entendeu o Governo Regional que esta componente deveria ser integrada na elaboração do PAMUS.

Note-se que muitas das necessidades de mobilidade dos turistas são coincidentes com as necessidades dos

residentes, pelo que a elaboração do PAMUS RAM se constitui como uma oportunidade para delinear uma

estratégia integradora para o setor da mobilidade urbana e transportes.

Este documento dotará o Governo Regional de um instrumento que vincula a estratégia de atuação a curto, médio

e longo prazo para o desenvolvimento de infraestruturas e transportes da RAM, melhorando as acessibilidades

em todo o seu território e proporcionando mobilidade e transportes mais sustentáveis aos residentes e visitantes.

Assim, constituem-se como objetivos estratégicos da elaboração do PAMUS RAM os seguintes:

 Potenciar soluções de transporte que promovam a competitividade da região, a resiliência territorial e a

preservação dos recursos naturais;

 Promover soluções de transportes de baixo teor de carbono pelo recurso à utilização de tecnologias

mais eficientes, energética e ambientalmente, e que contribuam para a redução das emissões de CO2

associadas ao setor dos transportes e da mobilidade urbana e para a melhoria da qualidade do ambiente

urbano;

 Promover a utilização do sistema de transportes públicos (TP) e de novos serviços de mobilidade,

garantindo equidade de acesso ao sistema e suprindo as necessidades de mobilidade da população residente

e visitante, contribuindo ainda para uma maior atratividade do sistema e promovendo a integração de todos

os modos de transporte;

 Contribuir para uma mobilidade mais inclusiva, apostando em soluções que favoreçam o acesso ao dos

grupos mais vulneráveis ao sistema (acessibilidade universal), adequadas condições para os modos suaves

(pedonal e ciclável) e partilha de viatura;

 Implementar soluções que, por um lado, ofereçam opções de transporte económica e ambientalmente

sustentáveis aos turistas, e que, por outro lado, minimizem o impacto negativo dessa mesma mobilidade,

compatibilizando-a com a mobilidade dos residentes, definindo assim uma visão integrada para o sistema de

mobilidade e transportes da RAM;

 Entender as dinâmicas da mobilidade turística entre as ilhas da Madeira e Porto Santo, quer em termos

do transporte aéreo, quer marítimo, e quais as suas implicações para o projeto do Porto Santo Sustentável -

Smart Fossil Free Island;

 Elaborar um plano de ação para cada um dos municípios envolvidos, para o seu enquadramento e

financiamento pelo Programa Operacional da RAM (Madeira14-20), no Eixo 4, Prioridade de Investimento

(Pl) “4.e - A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios,

nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e

medidas de adaptação relevantes para a atenuação".
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1.2. ÂMBITO TERRITORIAL

O PAMUS da RAM engloba a totalidade do território Região Autónoma, num total de 11 municípios, dos quais

10 na Ilha da Madeira: Calheta, Câmara de Lobos, Funchal, Machico, Ponta do Sol, Porto Moniz, Ribeira Brava,

Santa Cruz, Santana e São Vicente, e ainda Porto Santo.

FIGURA 1.1 – ÂMBITO TERRITORIAL

Fonte: CAOP,2016

1.3. METODOLOGIA

A elaboração do PAMUS RAM respeita um conjunto de orientações metodológicas de âmbito nacional e

internacional para a elaboração de planos desta natureza e das quais importa salientar o “Guia para a Elaboração

de Planos de Mobilidade e Transportes” e as “SUMP Guidelines”.

Pretende-se que o PAMUS RAM assegure uma perspetiva integradora do território da RAM e do seu sistema

de mobilidade e transportes e se articule com o PIETRAM e com as estratégias e ações propostas nos PAMUS

do Funchal e da Ribeira Brava, assim como noutros documentos de âmbito municipal que possam ter sido

desenvolvidos pelos municípios da Região.

A execução do PAMUS RAM decorre em 4 fases processuais, correspondendo o presente relatório à Fase 1 –

Caracterização e Diagnóstico. A metodologia de elaboração do plano é apresentada na Figura 1.2..
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FIGURA 1.2 – METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PAMUS RAM

1.4. ORGANIZAÇÃO DO PRESENTE RELATÓRIO

O presente documento, corresponde à Fase 3 do PAMUS RAM, onde se apresentam os projetos que

consubstanciam a estratégia de intervenção, assim com o plano de investimentos e de monitorização do mesmo.

Encontra-se estruturado, para além do presente capítulo, da seguinte forma:

 Capítulo 2 – Propostas de Intervenção, organizadas em torno dos objetivos específicos e linhas de

orientação definidas na fase anterior do plano;

 Capítulo 3 – Avaliação Ex-ante de propostas, onde se efetua uma análise do impacte das medidas para a

prossecução dos objetivos do PO Madeira, do PAMUS e para o cumprimento das metas;

 Capítulo 4 – Programa de Execução, em que se apresenta uma estimativa dos custos de investimento

associados à implementação das propostas de intervenção e das medidas que as integram, bem como o

horizonte temporal proposto para a sua concretização;

 Capítulo 5 - Programa de Monitorização, em que se desenvolve uma proposta de metodologia a adotar

para a monitorização do plano;

 Capítulo 6 – Proposta de Apoio Técnico à DRET, onde se definem as ações de apoio técnico a empreender

durante a fase de acompanhamento e monitorização do PAMUS RAM.
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2. FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO

2.1. ENQUADRAMENTO

A definição de uma estratégia de planeamento do sistema de mobilidade e transportes da RAM, deverá, antes

de mais, contribuir para um conjunto de objetivos gerais que permitam enquadrar as diversas componentes do

sistema de mobilidade e transportes e contribuir para a melhoria da atratividade e competitividade do território

da região e para a melhoria da qual ida de vida da população que ali reside e que o visita.

Os cinco objetivos gerais definidos para o PAMUS RAM apresentam-se na Figura 2.1, apresentando-se de

seguida uma breve descrição dos mesmos.

FIGURA 2.1 – OBJETIVOS GERAIS DO PAMUS RAM

As propostas de intervenção que se apresentam seguidamente foram elaboradas tendo em consideração:

 Os objetivos gerais, específicos e linhas de orientação e o diagnóstico enunciadas nas Fase 1 e 2 do PAMUS;

 As especificidades do território da Região Autónoma da Madeira e ainda a capacidade técnica das DRET e

dos municípios no período de implementação do plano;

 A experiência em casos de implementação de estudos desta natureza, procurando-se definir propostas que

tenham provado a sua intervenção noutros municípios;

 A valorização das infraestruturas existentes, otimizando os investimentos já realizados antes de se propor a

criação de novas infraestruturas.
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2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 – DESENVOLVER UMA POLÍTICA DE PLANEAMENTO E GESTÃO DAS

ACESSIBILIDADES RODOVIÁRIAS QUE MINIMIZE OS PROBLEMAS DE CIRCULAÇÃO E

CONTRIBUA PARA A REDUÇÃO DA SINISTRALIDADE

2.2.1. Enquadramento e linhas de orientação

Como referido na Fase 2 do PAMUS RAM, nas últimas décadas foram efetuados um conjunto de investimentos

da rede rodoviária da Madeira sendo a que, dos 688,8 km de rede previstos, apenas se encontram por concluir

18,9km, ou seja, cerca de 2,7%. Persistem no entanto alguns constrangimentos que importa resolver, a saber:

(i) algumas zonas no norte e oeste da ilha da Madeira apresentam ainda défices de acessibilidade, com tempos

teóricos de percurso entre sedes de concelho muito elevados; (iii) dificuldades dos acessos dos municípios à rede

rodoviária fundamental (e.g. Santa Cruz no nó de ligação da Estrada do Garajau e a Via Rápida e no nó de

Cancela, Nó do Campanário na Ribeira Brava); (iii) atravessamento urbano de alguns aglomerados por vias

rápidas e vias expresso que se constituem barreiras físicas e funcionais e; (iv) acessos à cidade do Funchal,

principalmente nos nós de Viveiros e Pestana Júnior.

À escala dos municípios, os frequentes congestionamentos na cidade do Funchal, bem como a realização de um

conjunto de eventos, são igualmente aspetos que condicionam a operação de TP e de operadores turísticos,

sendo um aspeto importante a solucionar, quer através da criação de uma plataforma de gestão de eventos e

ocorrências (que notifique antecipadamente estas empresas), quer através da criação de corredores BUS.

Um outro aspeto importante prende-se com as questões relacionadas com a sinistralidade rodoviária. Nos

últimos 5 anos, o número de acidentes com vítimas cresceu 17,6% (712 acidentes em 2012 e 837 em 2016),

tendência essa que importa inverter.

Face ao exposto definiram-se as linhas de orientação apresentadas na Figura 2.2.

FIGURA 2.2 – OBJETIVO ESPECÍFICO 1 E LINHAS DE ORIENTAÇÃO

Objetivo Específico 1
Desenvolver uma política de planeamento e gestão das acessibilidades rodoviárias

que minimize os problemas de circulação e contribua para a redução da sinistralidade

Linha de
Orientação 1.1

Melhorar as acessibilidades regionais e locais

Controlar a circulação e estacionamento de pesados nos
principais aglomerados urbanos

Implementar medidas de acalmia de tráfego nos principais
centros urbanos

Melhorar a sinalização rodoviária de encaminhamento
para a rede rodoviária estruturante

Elaborar um plano regional de segurança rodoviária

Implementar campanhas de sensibilização e prevenção
rodoviária

Linha de
Orientação 1.2

Linha de
Orientação 1.3

Linha de
Orientação 1.4

Linha de
Orientação 1.5

Linha de
Orientação 1.6
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2.2.2. Linha de Orientação 1.1. – Melhorar as acessibilidades regionais e locais

A melhoria das acessibilidades rodoviárias é fundamental para a consolidação do modelo territorial preconizado

para a RAM, contribuindo para a redução dos tempos de viagem entre os principais aglomerados urbanos, para

a melhoria do acesso da população a equipamentos, bens e serviços básicos e, consequentemente, para a

melhoria da sua qualidade de vida. Sendo de grande relevância para o reforço da coesão territorial e equidade

social, é igualmente muito importante para a redução dos índices de sinistralidade rodoviária.

Por outro lado, permitirá o incremento do setor do turismo em locais menos frequentados, contribuindo para a

diversificação territorial da oferta e o aliviar da pressão existente nalguns locais de grande sensibilidade

ambiental.

É igualmente importante referir que as acessibilidades são um fator importante de localização de atividades

económicas, potenciando a valorização dos recursos endógenos e a criação de emprego, assumindo-se como

relevantes para o crescimento económico da região.

2.2.2.1. Conclusão da rede rodoviária fundamental

Nas últimas décadas registaram-se investimentos relevantes na concretização de uma rede rodoviária

estruturante com a concretização da Via Rápida e da Via Expresso. Contudo, face aos constrangimentos

financeiros registados, encontram-se ainda por concretizar alguns dos troços planeados para a zona norte da

ilha, designadamente os troços:

 Ribeira de São Jorge / Arco de São Jorge

Este troço de via com uma extensão aproximada de 5,9 km dará continuidade à ligação rodoviária

Faial/Santana/Ribeira de São Jorge, uma via estruturante que liga a costa sul da ilha, em Machico, à costa

norte, melhorando assim as acessibilidades rodoviárias a São Jorge e Arco de São Jorge, e contribuindo para

a redução dos índices de sinistralidade.

Atualmente esta ligação é assegurada pela ER 211 que apresenta um traçado sinuoso atravessando várias

povoações. Em articulação com os lanços Arco de São Jorge – Boaventura e Boaventura – São Vicente

permitirá criar uma variante à ER 211.

 Arco de São Jorge – Boaventura – 2ª fase;

 Cota 500 – 2º fase:

A Cota 500 pretende constituir-se como uma variante urbana periférica à cidade, de forma a descongestionar

as vias urbanas, desviando, a norte o tráfego de atravessamento da cidade.

 Fajã da Ovelha / Ponta do Pargo – 2ª Fase:

Ligação atualmente em construção, com 5,7 km de extensão, que dá continuidade à ligação da Via Expresso

entre Prazeres/Raposeira, contribuindo para a melhoria das acessibilidades à zona ocidental da ilha,

designadamente as ligações ao concelho da Calheta e deste a Porto Moniz e a melhoria das condições de

segurança.
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Atualmente esta ligação é assegurada pela ER 222 Ponta do Pargo / Ribeira Brava que apresenta neste troço

um traçado muito sinuoso e, como tal, velocidades de circulação muito baixas (aproximadamente 40 km/h).

A conclusão destes troços é fundamental para o aumento da conetividade da rede e para o fecho da malha viária.

Concluídas estas vias é igualmente relevante ponderar as necessidades locais que pontualmente possam ocorrer,

nomeadamente ao nível: (i) da construção de variantes urbanas em alguns dos aglomerados urbanos da RAM

(e.g. Funchal); (ii) nas ligações entre aglomerados populacionais e a rede rodoviária principal.

2.2.2.2. Construção da Variante Rodoviária ao porto do Porto Santo

O acesso ao porto do Porto Santo é efetuado através da Estrada Estudante Jorge de Freitas, a qual se encontra

em mau estado de conservação e cujo percurso obriga a que todos os veículos, incluindo de mercadorias, que

se dirigem ao porto tenham de atravessar Vila Baleira. Nesta via localizam-se ainda os tanques de combustível,

existindo um potencial risco de acidente com os mesmos que, a ocorrer, inviabilizaram a ligação rodoviária entre

o porto e Vila Baleira.

Para garantir o acesso de pessoas e bens ao porto do Porto Santo em todas as situações e com todas as

condições de segurança, o município do Porto Santo propõe a construção de uma via rodoviária que se constitua

como um acesso alternativo entre o porto e o resto da ilha.

A concretização desta medida implica a realização de um Estudo Prévio para a concretização da variante e

respetiva orçamentação, assim como de uma análise dos impactes ambientais desta via.

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

Muito embora, as últimas décadas tenham assistido a uma melhoria generalizada das acessibilidades rodoviárias

intrarregionais, persistem ainda alguns problemas locais na acessibilidade de algumas áreas do território à rede

rodoviária regional e nas ligações entre centros urbanos de influência municipal.

A par da medida de conclusão da rede rodoviária fundamental, deverá potenciar-se a acessibilidade dos

territórios onde ainda se registam constrangimentos, através da construção/beneficiação de troços de vias

nomeadamente de vias que estabeleçam a ligação entre as redes locais e regionais ou outras vias de carácter

local.

A construção de novas vias e ou beneficiação das existentes deverá sempre ser fundamentada pelos seus efeitos,

nomeadamente:

 Aumento da conetividade entre as redes local e regional;

 Melhoria das acessibilidades rodoviárias entre concelhos da RAM (por vias que assegurem ligações de

proximidade não sustentadas na rede regional);

 Criação de alternativas ao atravessamento de aglomerados urbanos através da conclusão ou construção de

variantes rodoviárias;

 Aumento da segurança rodoviária pela redução dos índices de sinistralidade.

No âmbito da requalificação das vias da rede rodoviária regional deverá prever-se a criação de infraestruturas

pedonais que salvaguardem a proteção aos peões, nomeadamente nos atravessamentos de alguns aglomerados

populacionais, bem como em ligações entre zonas residenciais e de concentração de atividades económicas.

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

O crescimento da rede rodoviária regional e a existência de um grande número de obras de arte (como pontes

e viadutos) aliada ao crescimento do tráfego rodoviário contribuem para aumentar os problemas associados à
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degradação das infraestruturas rodoviárias e colocam uma maior exigência no que se refere à gestão e

manutenção das vias.

Importa ainda salientar o importante papel desempenhado por algumas das antigas estradas regionais enquanto

eixos de vocação turística e de fruição dos valores paisagísticos e culturais da RAM, dado que asseguram as

acessibilidades a importantes monumentos e polos turísticos.

Entende-se que a Direção Regional de Estradas (DRE), enquanto entidade responsável pelas atividades de gestão

e manutenção da rede rodoviária deverá dispor de um sistema de gestão e manutenção rodoviária eficiente que

assegure a qualidade das infraestruturas rodoviárias de acordo com níveis de serviços previamente definidos

com base em critérios como a tipologia das vias, o volume de tráfego, a segurança, o conforto e o custo de

manutenção.

Este sistema que se considera poderá ser alargado aos municípios permitirá a estes e à DRE manter a qualidade

e operacionalidade das infraestruturas rodoviárias, planeando e controlando os custos de manutenção e

conservação das mesmas, o que permite uma gestão eficiente dos orçamentos disponíveis e uma priorização e

programação dos investimentos mais eficaz. Do ponto de vista operacional, o sistema a implementar deverá

ainda contribuir para:

 Prever a evolução da deterioração das vias, com a definição de indicadores e períodos de monitorização

que, com base na tipologia e periodicidade das intervenções, permita prever quando será necessário um

determinado tipo de intervenção;

 Programar as atividades de manutenção das infraestruturas rodoviárias, com planos plurianuais de

execução e investimento;

 Afetar os meios técnicos e financeiros necessários às atividades programas;

 Contratualizar, de forma mais eficiente as atividades de manutenção rodoviária sempre que se justificar.

A implementação de um sistema de gestão e manutenção da rede rodoviária deverá ser precedido de um estudo

de viabilidade técnico-económico e financeiro que avalie a dimensão da estrutura a criar, do nível de potencial

subcontratação de algumas atividades e ainda a possibilidade de criação de um fundo regional de manutenção

rodoviária com verbas consignadas ao financiamento do sistema.

2.2.3. Linha de Orientação 1.2. – Implementar medidas de acalmia de tráfego nos principais
centros urbanos

Esta linha de orientação visa contribuir para a redução do tráfego rodoviário e respetivas velocidades de

circulação nas áreas de vocação pedonal e nas imediações de polos atractores/geradores de viagens e ainda

contribuir para:

 Promover a requalificação do espaço público através da reafectação dos espaços de circulação dos diferentes

modos de transporte, valorizando os espaços destinados aos modos suaves;

 Melhorar as condições de segurança para os utilizadores do espaço, em particular para os peões;
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 Melhorar a qualidade do ambiente urbano pela redução de emissões poluentes associadas ao tráfego

motorizado e pela redução dos níveis de ruído.

Estas medidas contribuem ainda para a redução da sinistralidade rodoviária, podendo muitas vezes integrarem-

se em projetos de reabilitação urbana ou de requalificação de vias rodoviárias ou pedonais.

Sendo o PAMUS RAM um plano de âmbito supramunicipal não é efetuado um levantamento exaustivo dos locais

onde estas medidas deverão ser implementadas, mas antes é explicitado qual a tipologia de medidas a

implementar, sendo ainda elencados os projetos ou referidos pelos municípios, ou que pela sua

representatividade para o sistema regional de transportes foram considerados mais relevantes.

Muitas das medidas de acalmia de tráfego articulam-se com propostas de requalificação da rede de modos

suaves (subcapítulo 2.6.2.), potenciando uma maior articulação destes modos de transporte, nomeadamente do

modo pedonal.

2.2.3.1. Orientações para a implementação de medidas de acalmia de tráfego

Apresentam-se seguidamente as tipologias de medidas com potencial para serem implementadas nos principais

aglomerados urbanos. A seleção das medidas a concretizar está estritamente relacionada com o grau de

prioridade que se pretende dar aos modos suaves e aos modos motorizados.

Criação de zonas de coexistência.

Correspondem a zonas concebidas para serem utilizadas de forma partilhada por peões, bicicletas e veículos

motorizados, dando prioridade aos modos suaves face aos modos motorizados. Com a sua implementação

pretende-se desincentivar a circulação rodoviária limitando a circulação a velocidades não superiores a 20km/h,

estando a sua implementação intimamente relacionada com a importância de proteção do peão e promoção da

função social dos arruamentos urbanos, onde não se pretenda ou possa interditar a circulação automóvel por

completo.

Na conceção das zonas de coexistência devem observar-se as regras fundamentais de desenho urbano na via

pública e os princípios de desenho inclusivo, considerando as necessidades dos utilizadores vulneráveis, inclusive

com a definição de uma plataforma única onde não existam separações físicas de nível entre os espaços

destinados aos diferentes modos de deslocação.

No caso específico dos Municípios da RAM é uma medida com apetência para ser implementada nas zonas

centrais de vários aglomerados urbanos (e.g. Funchal, Machico, Porto Moniz, Ribeira Brava, Santa Cruz).

FIGURA 2.3 – EXEMPLOS DE ZONAS DE COEXISTÊNCIA

Fonte: Gazeta das Caldas Fonte: www.cm-lisboa.pt

Criação de zonas 30

Estas zonas correspondem a vias ou troços de via onde a velocidade máxima de circulação é limitada a 30

km/hora e que se distinguem das zonas envolventes pela cor diferenciada do pavimento, ou pela tipologia de

pavimento a utilizar, cujas características obrigam a menores velocidades.
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À semelhança das zonas de coexistência, a implementação destas zonas visa a proteção dos peões e ciclistas e

a alteração progressiva do comportamento dos condutores, induzindo uma condução mais segura, menos

ruidosa e menos poluente e uma utilização mais equitativa do espaço público.

Recomendam-se como princípios a ter em consideração no desenho urbano tanto das zonas 30 como de

coexistência:

 Adequação dos espaços destinados à circulação pedonal e ciclável em função dos fluxos registados, tendo

igualmente em atenção, no seu dimensionamento, as necessidades das pessoas com mobilidade reduzida;

 Redução dos espaços destinados à circulação de veículos motorizados, assegurando, contudo, o espaço

necessário à movimentação dos veículos;

 Desenho urbano desencorajador das velocidades de circulação de veículos motorizados e que promova a

segurança de circulação dos modos suaves;

 Adequada seleção de materiais, tais como utilização de pavimentos diferenciados, colocação de mobiliário

urbano, elementos arbóreos, entre outros;

 O início e fim destas zonas deve encontrar-se bem sinalizada de forma a permitir aos condutores perceber

facilmente a alteração do ambiente rodoviário.

FIGURA 2.4 – EXEMPLOS DE ZONA 30

Fonte: https://mobilidadepinheiros.wordpress.com/category/ Fonte: https://commons.wikimedia.org

Colocação de Elementos Físicos

Os elementos físicos a utilizar na implementação de medidas de acalmia de tráfego correspondem a alterações

físicas à geometria das vias, tendo como objetivo principal reduzir a velocidade praticada pelos veículos

motorizados e correspondem a deflexões verticais e horizontais. Estes elementos podem ser concretizados

isoladamente ou em articulação com outros elementos de desenho urbano que induzam a redução de

velocidades, tais como: colocação de pavimentos diferenciados, colocação de mobiliário urbano, colocação de

elementos de vegetação.

As deflexões verticais são dispositivos que permitem alterar o alinhamento vertical do espaço de circulação e

que correspondem a lombas, plataformas elevadas (e.g. passadeiras sobrelevadas), bandas sonoras ou

cromáticas. Podem ser colocadas de forma isolada ou em grupo, espaçadas entre si com uma distância que varia
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em função da velocidade pretendida no local. Assim, as distâncias entre lombas podem variar entre os 35 e os

85 metros, de modo a obter um perfil de velocidades razoavelmente uniforme nesse local e assim evitar

acelerações exageradas. São elementos a incorporar, caso necessário, nas zonas de coexistência.

De referir que a colocação destes elementos deve efetuar-se a uma distância mínima de 50 metros das entradas

dos cruzamentos para que não perturbem o funcionamento dos mesmos, não sendo aconselhável o recurso a

esta tipologia de elementos em arruamentos onde circulem serviços de transporte público coletivo rodoviário.

Importa ter presente que a implementação destes elementos limita a operação dos veículos de transporte público

rodoviário de passageiros, pelo que não se recomenda a sua implementação em eixos servidos por transportes

públicos.

FIGURA 2.5 – EXEMPLOS DE DEFLEXÕES VERTICAIS

Fonte: @figueiradesousa (2014) Fonte: Coleção de brochuras técnicas/temáticas, T (2011)

Fonte: National Association of City Transportation Officials Fonte: www.saferfoads.com.au

As deflexões horizontais são medidas que promovem a alteração do alinhamento horizontal do espaço e que

obrigam os veículos motorizados a desviar a sua trajetória. Podem ser conseguidas através de várias tipologias

de intervenção: (i) alteração do alinhamento do arruamento através da criação de gincana; (ii) estreitamento

pontual, lateral ou central da largura da via e; (iii) construção de rotundas.

Qualquer um destes elementos pode ser concretizado isoladamente ou incorporados em projetos de criação de

zonas de 30 ou de zonas de coexistência (nomeadamente na sinalização das entradas e saídas destas zonas).

FIGURA 2.6 – EXEMPLOS DE ESTREITAMENTO CENTRAL DA VIA E DE GINCANA

Fonte: www.saferfoads.com.au Fonte: Coleção de brochuras técnicas/temáticas, T (2011)
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Equipamento semafórico de controlo de velocidade

A instalar por norma em vias distribuidoras principais e em eixos de atravessamento de localidades. Podem

ainda ser implementados à entrada de zonas 30 e em vias que passam junto de equipamentos de ensino ou de

áreas de vocação pedonal (Figura 2.7.). Note-se que em muitas situações não são respeitadas pelos condutores,

sendo frequente o desrespeito dos condutores por esta solução.

FIGURA 2.7 – EXEMPLO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLO DE VELOCIDADE

Fonte: http://www.almeirinense.com/2015/07/02 Fonte: http://forum.autohoje.com/road-book/

Elementos semióticos indicativos da aproximação de travessias

Estes elementos podem ser, por exemplo, diferenciação de cor nos pavimentos e sinalização vertical informativa

da presença de peões ou marcação das travessias pedonais por luzes LED embutidas no pavimento (Figura 2.8.),

chamando à atenção dos condutores para a presença de travessias de peões.

Esta solução é especialmente pertinente para sinalizações de travessias de peões onde ocorram índices de

sinistralidade significativos, em passadeiras localizadas junto a importantes equipamentos coletivos

(equipamentos de saúde e escolares).

FIGURA 2.8 – EXEMPLO DE ELEMENTOS SEMIÓTICOS DE APROXIMAÇÃO DE TRAVESSIAS

Fonte: www.saferfoads.com.au
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2.2.3.2. Medidas de acalmia de tráfego e implementar

No Quadro 2.1 elencam-se um conjunto de medidas de acalmia de tráfego a implementar, umas já previstas

pelos municípios, outras que face ao diagnóstico elaborado no âmbito da Fase 1 do PAMUS se consideram

relevantes. A criação de áreas de coexistência encontra-se descrita de forma detalhada no ponto 2.6.2. –

Construir/requalificar a rede pedonal.

Salienta-se que todos os projetos de requalificação da rede pedonal incluem a implementação de passadeiras,

algumas sobrelevadas, as quais deverão ser devidamente sinalizadas com os elementos semióticos referidos.

Para além dos locais identificados no Quadro 2.1., recomenda-se a implementação de medidas de acalmia de

tráfego na envolvente a equipamentos coletivos, em especial aos que são frequentados por populações mais

vulneráveis (e.g. escolas, centros de saúde, centros de apoio social).

QUADRO 2.1 – PROPOSTA DE MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Medida Município Descrição

Zona de
Coexistência

Câmara de Lobos

Criação de zona de coexistência no Centro histórico de Câmara de Lobos, inserida na
operação de requalificação urbana prevista.

Criação de zona de coexistência no centro do Estreito de Câmara de Lobos, inserida
na operação de requalificação urbana prevista.

Criação de zona de coexistência no centro do Jardim da Serra, inserida na operação
de requalificação urbana prevista.

Machico Criação de uma zona de coexistência no centro de Machico

Porto Moniz
Criação de uma zona de coexistência no centro de Porto Moniz, em articulação com a
criação de percursos acessíveis prevista.

Ribeira Brava

Criação de zona de coexistência na envolvente da interface da Ribeira Brava, em
articulação com a construção da mesma e com a requalificação proposta nos eixos
pedonais da envolvente – Rua dos Dragoeiros e Rua 6 de Maio.

Criação de uma zona de coexistência no centro histórico da vila da Ribeira Brava, em
torno dos arruamentos onde é proposta a criação de percursos acessíveis.

Santa Cruz
Criação de uma zona de coexistência no centro histórico do Caniço, junto à igreja, de
forma a melhorar as condições de circulação pedonal.

Elementos
semafóricos

Porto Santo
Implementação de um semáforo de controlo de velocidade na estrada que liga a
Calheta a Vila Baleira,

Ribeira Brava
Implementação de um semáforo de controlo de velocidade na VE3 junto à Ponte
Vermelha, substituindo o existente.

Passadeiras
e Lombas

Deverá equacionar-se a implementação de lombas – deflexões verticais, e de passadeiras sobrelevadas
nas vias onde se registe um maior volume de circulação rodoviária, ou onde o perfil da via contribua para
maiores velocidades de circulação, de forma a induzir a redução de velocidade dos veículos e aumentar o
nível de segurança dos peões.

2.2.4. Linha de Orientação 1.3. – Controlar a circulação e estacionamento de pesados nos
principais aglomerados urbanos

A circulação e estacionamento de pesados nos centros urbanos introduz constrangimentos à circulação de

veículos rodoviários e peões, contribuindo para o aumento dos níveis de poluição, para a desqualificação do

espaço urbano e para o aumento dos níveis de sinistralidade rodoviária. Em muitos dos aglomerados urbanos

da RAM, em especial nos que têm maior procura turística é frequente a circulação e estacionamento destes

veículos em zonas centrais onde se recomenda a requalificação do espaço público pedonal e, em muitas

situações a implementação de medidas de restrição à circulação automóvel.

Na generalidade dos centros urbanos mais turísticos (e.g. Câmara de Lobos, Porto Moniz) o espaço público não

tem capacidade para acolher na via pública todos os veículos de transporte de turistas, em especial porque se

regista uma procura concentrada em determinados períodos do dia, que colidem também com os períodos de

maior procura de funções urbanas. Importa, pois, regulamentar esta situação através:
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 Criação de parques de estacionamento para viaturas de turismo, a localizar preferencialmente nas

imediações dos centros dos aglomerados urbanos facilmente acessíveis a pé;

 Limitação de circulação (sempre que possível) nas áreas centrais dos centros urbanos e proibição de

estacionamento dos veículos na via pública fora dos locais criados para o efeito.

FIGURA 2.9 –ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE TURISMO E ARRUAMENTOS CONDICIONADOS

@Figueiradesousa – planeamento de transportes e mobilidade

As medidas propostas neste domínio elencam-se no Quadro 2.2, que se apresenta seguidamente.

QUADRO 2.2 – PROPOSTA DE MEDIDAS DE CONTROLO DE CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO DE PESADOS

Medida Município Código Medida Descrição

Construção de
parques de
estacionamento
para veículos
de turismo

Câmara de

Lobos

CL_04 Criação de um parque de estacionamento para viaturas de turismo,
de forma a libertar os arruamentos do centro de Câmara de Lobos.
Propõem-se a construção de um parque de estacionamento para
viaturas de turismo na Av. Nova da Cidade ou na Av. da Autonomia.
Deverá ainda restringir-se a circulação de viaturas pesadas de
turismo e tomada e largada de passageiros nos arruamentos centrais
deste aglomerado urbano.

Interdição do
estacionamento
de veículos
pesados

São Vicente
-- Propõe-se a interdição do estacionamento de veículos pesados na

marginal de São Vicente, devendo os mesmos ser encaminhados
para o parque existente na ER104.

Porto Moniz
-- Construção de um parque de estacionamento destinado a viaturas de

turismo que permita libertar o espaço público da pressão causada por
veículos em especial nos períodos do ano de maior procura turística.

Interdição de
atravessamento
por veículos
pesados

Ponta do Sol

-- Deverá interditar-se o atravessamento dos lugares da Ponta do Sol e
de Madalena do Mar por veículos pesados, de forma a contribuir
para a melhoria da qualidade do ar e reduzir o congestionamento
rodoviária.

2.2.5. Linha de Orientação 1.4. – Melhorar a sinalização rodoviária de encaminhamento para a
rede rodoviária estruturante

A existência de informação clara de encaminhamento para a rede rodoviária fundamental é importante para o

encaminhamento dos fluxos para a rede estruturante evitando a circulação de veículos em vias da rede local,

permitindo melhorar a compreensão das relações de hierarquia das diferentes vias (regionais e municipais), e

organizar os percursos nos principais aglomerados e pontos notáveis da região (e respetivos concelhos).



24 |

Neste contexto, recomenda-se a elaboração de um “Documento Orientador Regional de Sinalética” a

desenvolver em parceria pela DRET e DRE, e onde deverá estar incluída a sinalética da rede regional, municipal

e turística, tendo em consideração as orientações relativas à criação de sinalética dos pontos turísticos da RAM

(proposta no ponto 2.10.5).

Assim, propõe-se que seja desenvolvido um “Documento Orientador Regional de Sinalética” para toda a região.

(RAM 1.4.)

2.2.6. Linha de Orientação 1.5. – Elaborar um plano regional de segurança rodoviária

Desde 2012 que a RAM tem assistido a um aumento da sinistralidade rodoviária, tendo-se registado, em 2017,

830 acidentes com vítimas, mais 16,6% que em 2012. Foram ainda registados 2 109 acidentes cujas

consequências foram apenas danos materiais.

FIGURA 2.10 – EVOLUÇÃO DA SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA NA RAM

Fonte: Estatísticas da Madeira

A maioria dos acidentes ocorre no concelho do Funchal (52,2%), no entanto é no Porto Santo que o número de

acidentes com vítimas é mais representativo (43,6% dos acidentes provocam vítimas).

Muito embora as colisões sejam os acidentes mais frequentes (505 acidentes com vítimas), os atropelamentos

são os acidentes com maior gravidade (cerca de 88% dos atropelamentos causa vítimas).

Importa assim, inverter a tendência de aumento da sinistralidade registada nos últimos 5 anos, através do

desenvolvimento de uma estratégia conjunta, à escala da RAM, pelo que se propõe como medida a elaboração

e implementação de um plano regional de segurança rodoviária (RAM 1.5.1.).

Este plano virá assim consubstanciar a Estratégia Regional para a Segurança Rodoviária proposta no PIETRAM,

e que deverá operacionalizar-se através de um documento orientador nos domínios da prevenção e combate à

sinistralidade rodoviária, integrando um conjunto de orientações nesse sentido.

Esta medida é importante, não só para a redução da sinistralidade, para identificação e análise de pontos críticos

com o objetivo de apresentar propostas de correção, mas também para a promoção turística da região.

O PRSR deverá ser elaborado de acordo com as recomendações da ANSR e do IMT, podendo a metodologia

seguir o apresentado na Figura 2.11, devendo conter duas fases: uma de caracterização e diagnóstico e outra

de definição da estratégia e do plano de ação para a sua implementação.

Deverá ainda ser definida uma Estrutura de Acompanhamento e Monitorização do Plano, responsável pelo

acompanhamento da elaboração e posterior monitorização do mesmo, e que deverá igualmente efetuar a ligação

entre os diversos stakeholders (municipais e regionais) com responsabilidades na manutenção e gestão das
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redes de infraestruturas de transportes, na gestão territorial, na segurança e proteção civil, os quais deverão ser

auscultados em diversos momentos de elaboração do plano.

FIGURA 2.11 – METODOLOGIA PROPOSTA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO REGIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA

A definição de objetivos estratégicos deverá incidir num conjunto de área de atuação que se apresentam na

Figura 2.12.

FIGURA 2.12 – ÁREAS DE ATUAÇÃO DO PLANO REGIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA DA RAM

Áreas da Atuação
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Estes objetivos estratégicos são consubstanciados em objetivos operacionais, os quais deverão identificar as

áreas de atuação em que se inserem, podendo inserir em uma ou mais áreas, e indicar as ações chave a

implementar, para as quais deverão ser elaboradas fichas descritivas contendo metas, horizontes temporais,

custos de implementação, entidades a envolver no processo e indicadores de realização.

Este plano deverá ser realizado em articulação estreita com a DRE e todos os municípios da RAM.

2.2.7. Linha de Orientação 1.6. – Implementar campanhas de sensibilização e prevenção
rodoviária

A redução da sinistralidade rodoviária também passa, também pela promoção e implementação de campanhas

de sensibilização e prevenção rodoviária direcionadas para grupos alvo da população e para problemas

específicos e que contribuam para: (i) promover um maior conhecimento das regras de trânsito; (ii) reforçar (ou

alterar) atitudes para uma maior consciência do risco, da sua segurança pessoal e da segurança dos demais

utilizadores da estrada e da via pública.

Apesar desta tipologia de campanhas visar, essencialmente, alterar comportamentos, elas são frequentemente

orientadas para a melhoria do conhecimento sobre determinado problema de segurança na via pública ou para

corrigir atitudes relativas a certos comportamentos de condução (e.g. condução em excesso de velocidade ou

condução sobre o efeito de álcool, atenção ao peão, estacionamento abusivo na via pública, entre outros).

Estas campanhas, a implementar em conjunto com as forças de segurança, as escolas, as unidades hoteleiras,

deverão visar a educação para a cidadania, contribuindo para uma maior consciencialização dos condutores, dos

peões e dos ciclistas, podendo assumir diversas formas: (i) presenciais nas escolas do ensino básico e

secundário, nas escolas de condução ou abertas à população em geral; (ii) através da distribuição de folhetos

e/ou realização de campanhas de maior dimensão, utilizando para tal a imprensa escrita e radiofónica local e

regional. Tratando-se a Madeira de uma zona de elevada atratividade turística deverão implementar-se

igualmente campanhas essencialmente direcionadas para turistas.

Na Figura 2.13. apresentam-se exemplos de diversas campanhas de segurança rodoviária nacionais e

internacionais passíveis de serem adaptadas à realidade da RAM, para no Quadro 2.3 se descreverem as

campanhas a implementar.

QUADRO 2.3 – CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO

Entidade

Responsável
Código Descrição

DRE/DRET RAM 1.6.1.

Campanha de Sensibilização para a Segurança Rodoviária (residentes)
Nos últimos anos assistiu-se a um aumento da sinistralidade rodoviária na RAM,
nomeadamente em centros urbanos pelo que se propõe a realização de uma campanha
de prevenção rodoviária, dirigida a diversos públicos-alvo, como a população idosa, as
crianças e jovens, devendo ser realizadas em conjunto com as forças de segurança.

DRE/DRET/DRT RAM 1.6.2

Campanha de Sensibilização para a Segurança Rodoviária dirigida a turistas
A Madeira é destino turístico por excelência, onde a grande parte dos visitantes se
desloca através de veículos alugados (e.g. automóveis, motociclos, bicicletas,
scooters). Analisado o perfil do turista concluiu-se que este tinha, maioritariamente
mais de 55 anos, existindo uma grande percentagem de britânicos, onde a circulação
rodoviária de efetua no sentido contrário.
Por outro lado, registam-se, nalguns municípios, elevadas taxas de estacionamento
ilegal por parte de turistas que, muitas das vezes estacionam em plena via rodoviária,
nomeadamente quando a mesma possui um elevado interesse cénico.
Assim, propõe-se uma campanha de sensibilização para a prevenção rodoviária,
dirigida a turistas e que vise sensibilizar este segmento da população para:

 Não parar o automóvel sem efetuar sinalização de paragem;

 Não estacionar ou parar em locais onde não é permitido, nem em propriedade
privada;

 Como circular corretamente no interior de rotundas;
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Entidade

Responsável
Código Descrição

 Respeitar a sinalização e não circular com automóveis ligeiros em caminhos
florestais ou agrícolas;

 Adotar comportamentos mais sustentáveis na condução (eco condução) e de
atenção aos peões e ciclistas.

Esta campanha deverá ainda abranger os turistas que utilizam a os modos suaves nas
suas deslocações (ciclável e pedonal) salientando a importância do cumprimento das
regras de trânsito, nomeadamente nos centros urbanos, de forma a evitar
atropelamentos.
A campanha deverá integrar a produção de roll-ups a colocar em mupis nos centros
dos principais aglomerados e nas principais portas de entrada da região (Aeroporto da
Madeira e o Terminal de Cruzeiros), assim como flyers e brochuras explicativas a
distribuir nestes locais e ainda nas principais unidades hoteleiras e empresas de aluguer
de veículos.

Município do
Porto Santo PST_08

Campanha de Segurança Rodoviária para condutores e peões na ilha de Porto
Santo
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 vítimas ocorridos nesta ilha envolviam peões e
ocorriam maioritariamente em meio urbano.
Como tal, propõe-se 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.
Estas campanhas deverão integrar a realização de ações de formação junto da
população em geral (escolas), a sensibilização das escolas de condução para esta
matéria, assim como a concretização e distribuição de cartazes e flyers que explicitem
boas práticas na circulação automóvel e pedonal e chamem a atenção para as
consequências da não observação das regras de trânsito.

Município de
Santana SAN_05

Campanhas de Sensibilização para a população sénior de Santana
Santana apresenta-se como um município que regista um elevado envelhecimento da
sua população, a que se associa alguma dispersão territorial da sua população, que
obriga a deslocações quotidianas da mesma.
Neste contexto torna-se importante a promoção de campanhas de sensibilização
direcionadas para a população sénior que visem a redução da sinistralidade rodoviária
associada a esta faixa etária.
Sugerem-se assim duas campanhas:
Cuidados a ter pela população sénior enquanto peões:
Esta campanha deverá permitir que os idosos percebam quais os comportamentos a
adotar na via pública, como sejam, travessias da faixa de rodagem, locais adequados
para a circulação, cuidados a ter em relação à presença de ciclomotores, motociclos
ou velocípedes e ainda cuidados a ter em zonas muito movimentadas.
Campanha de sensibilização dos automobilistas seniores, de forma a reduzir a
sinistralidade, com formação sobre a sinalização e alterações decorrentes do código
da estrada, assim como sensibilização para os riscos que correm e em que colocam os
outros quando conduzem sob o efeito de medicamentos que poderão ter efeitos
secundários como sonolência, náuseas ou tonturas.

Fonte: Municípios da RAM, janeiro/fevereiro 2019
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FIGURA 2.13 – EXEMPLOS DE CAMPANHAS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Fonte: GNR, ANSR e APSI – Associação Portuguesa de Segurança Infantil

2.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 – IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE TP ADEQUADO ÀS NECESSIDADES

DOS RESIDENTES E VISITANTES

2.3.1. Enquadramento e linhas de orientação

Na fase de caraterização e diagnóstico foram evidenciadas algumas debilidades ao nível da organização do TPR

da RAM, nomeadamente nos domínios: (i) oferta em alguns lugares de menor dimensão com fraca cobertura de

serviços e ausências de serviços urbanos; (ii) organização dos serviços, com tempos de deslocação elevados em

alguns percursos; (iv) idade média elevada do material circulante da generalidade dos operadores; (v) do sistema

tarifário e informação ao público.

No domínio da oferta de serviços constata-se que à exceção dos serviços urbanos no Funchal e serviços

interurbanos dos municípios envolventes, a maioria das carreiras apresentam um número reduzido de

circulações, existindo, em dia útil, 25 lugares com mais de 100 habitantes sem oferta de TCR e 16 cuja oferta de

TCR se considerou periférica. Ao fim-de-semana, o número de lugares com mais de 100 habitantes sobe para

46, enquanto que o número de lugares com oferta periférica sobe para 19. Estes lugares não cumprem os

serviços mínimos do Decreto-Legislativo Regional n.º 37/2016/M de 17 de agosto.

Para a resolução destas debilidades e melhoria dos serviços de TPCR da RAM foram definidas as linhas de

orientação apresentadas na Figura 2.14..

FIGURA 2.14 – OBJETIVO ESPECÍFICO 2 E LINHAS DE ORIENTAÇÃO

Objetivo Específico 2
Implementar um sistema de TP adequado às necessidades da população residente e visitante

Linha de
Orientação 2.1

Reforçar a oferta e contratualizar os serviços de TP

Implementar corredores de Transportes Públicos de
Procura Elevada

Desenvolver campanhas e ações de divulgação para a utilização
Do TP

Linha de
Orientação 2.2

Linha de
Orientação 2.3
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2.3.2. Linha de Orientação 2.1. – Reforçar a oferta e contratualizar os serviços de TP

O Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP), consagrado na Lei n.º 52/2015,

de 9 de junho e transposto para o ordenamento jurídico da RAM pelo Decreto Legislativo Regional n.º 37/2016/M

define o Governo Regional da Madeira como a “autoridade de transportes competente relativamente aos

serviços públicos de transporte de passageiros de âmbito intermunicipal”, sendo a Direção Regional de Economia

e Transportes (DRET) a entidade com responsabilidade de tutela do setor.

De acordo com o RJSPTP, constituem atribuições das autoridades de transportes “a organização,

desenvolvimento e articulação das redes e linhas do serviço público de transporte de passageiros, a sua

exploração, a determinação das obrigações de serviço público, o investimento nas redes, equipamentos e

infraestruturas, e o financiamento do serviço público de transporte e dos investimentos referidos.”

No âmbito do PIETRAM desenvolveu-se o estudo da reestruturação da rede de transporte público coletivo

rodoviário de passageiros da RAM, no âmbito da qual se procedeu à hierarquização da oferta em dois níveis:

 Rede Estruturante, que integra os serviços rápidos e os serviços regionais, que visam assegurar ligações

entre os principais aglomerados urbanos da ilha respeitando os critérios de nível de serviço e comodidade

definidos no Decreto legislativo regional de transposição do RJSPTP. A grande inovação desta rede prende-

se com a criação de serviços rápidos que visam a redução do tempo de viagem entre os principais centros

urbanos, nomeadamente nas deslocações com origem/ destino ao Funchal;

 Rede Complementar, onde se integram os serviços suburbanos do Funchal que servem o eixo urbano

Câmara de Lobos – Santa Cruz e os serviços locais, cuja função é essencialmente de distribuição fina em

áreas mais restritas, articulando os lugares com a sede de concelho e permitindo a adução à rede estruturante

e aos serviços suburbanos (Figura 2.15);

 Rede local desenhada no âmbito do PIETRAM foi posteriormente aferida pela DRET junto dos municípios,

tendo em vista planear serviços de transporte público de ligação dos vários locais à sede de concelho e à

rede estruturante desenhada em pontos chave. (Figura 2.16).

De referir que os serviços locais poderão ser realizados de uma das seguintes formas: (i) transporte regular,

quando a procura assim o justificar; (ii) transporte flexível; (iii) serviço misto com existência de períodos de

ponta onde podem existir serviços regulares, existindo transporte flexível fora destes períodos. O regime de

exploração dos serviços deverá ser definido no âmbito do procedimento de contratualização a lançar.
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FIGURA 2.15 – REDE ESTRUTURANTE DE TP A CONTRATUALIZAR

Fonte: Proposta de Plano de Oferta de Serviço Público de Transporte Regular de Passageiros na RA Madeira, setembro de 2017

FIGURA 2.16 – REDE COMPLEMENTAR – SERVIÇOS SUBURBANOS E LOCAIS

Fonte: PIETRAM, março 2016

De acordo com o definido no RJSPTP, a contratualização dos serviços de TP deverá ser efetuada até 3 de

dezembro de 2019.

O Município de Machico pretende ainda criar um circuito urbano (MAC_07), a realizar em minibus elétrico que

efetue a ligação entre diversos polos do centro da cidade, nomeadamente Promenade, Câmara Municipal, Polícia

de Segurança Pública, Terminal Rodoviário, Silos-automóveis a construir, zona das escolas e Bombeiros, até à

Rotunda da Ribeira Seca.
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Como referido anteriormente, admite-se que alguns dos lugares pela sua reduzida dimensão populacional e

estrutura etária envelhecida (peso significativo de população idosa que não realiza viagens pendulares), se possa

justificar que os mesmos sejam assegurados em regime de transporte flexível (Figura 2.17.).

FIGURA 2.17 – PERCENTAGEM DE POPULAÇÃO IDOSA POR LUGAR1

Fonte: INE, Censos 2011

Ainda de referir que existem diversos lugares, que por não terem mais de 100 habitantes não deverão cumprir

os requisitos de oferta de TP, não dispondo de oferta de TP regular. Num futuro próximo, e tendo em

consideração que na generalidade dos casos residem pessoas mais idosas, é relevante assegurar oferta de TP,

como meio de assegurar a inclusão social desta população podendo justificar-se a disponibilização de oferta de

transporte flexível de âmbito local a promover pelos respetivos municípios.

1 Apenas representados no mapa os lugares com % da população idosa superior a 15%.
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FIGURA 2.18 – LUGARES COM MAIS DE 100 HABITANTES NÃO SERVIDOS POR SERVIÇOS REGULARES DE TPCR

Fonte: Decreto Legislativo Regional n.º 37/2016/M

2.3.3. Linha de Orientação 2.2. – Implementar corredores de Transportes Público de Procura
Elevada

O Funchal enquanto principal aglomerado urbano da RAM gera e atrai diariamente volumes significativos de

deslocações. Refere o PAMUS do Funchal que em 2015 foram contabilizados cerca de 304 679 veículos ligeiros

em circulação na cidade (entre as 8h00 e as 20h00), sendo que destes cerca de 51 894 entram diariamente na

cidade. Os intensos fluxos de TI registados, em especial nos períodos de maior procura (período de ponta da

manhã, da tarde e da hora de almoço), causam condicionamentos na circulação em especial nos principais

corredores de penetração da cidade, condicionando fortemente o desempenho da rede de transporte público

(urbanos e interurbanos).

Importa reter que a reestruturação da rede de TP interurbano contempla a criação de serviços rápidos (serviços

expressos) que visam encurtar o tempo de viagem e melhorar a competitividade com o TI, sendo como tal

fundamental minimizar os constrangimentos registados nos principais corredores de acesso à cidade do Funchal.

Note-se que este é um dos principais constrangimentos apontados pelos operadores de TP interurbano. Assim,

e à semelhança do proposto no PAMUS do Funchal, propõe-se como medida estruturante a criação de

corredores BUS nos seguintes corredores de penetração na cidade: (i) Av. do Mar; (ii) Rua 5 de Outubro/31 de

janeiro; (iii) Rua Visconde de Anadia/Brigadeiro Oudinot e; (iv) Av. Calouste Gulbenkian.

No que concerne ao período de funcionamento do mesmo recomenda-se a realização de estudo pormenorizado

para definição dos horários de funcionamento dos mesmos e expansão a outras artérias da cidade. Numa 1ª

fase de implementação admite-se que os mesmos possam funcionar apenas nos períodos de ponta da manhã e

da tarde, períodos de maior procura de tráfego nos acessos à cidade e em que se registam os maiores

constrangimentos.



Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável da Região Autónoma da Madeira (PAMUS RAM)”

Relatório da Fase 3- Definição de Propostas de Intervenção, Avaliação de Propostas, Programa de Execução e Investimentos e Programa de Monitorização

| 33

FIGURA 2.19 – CORREDORES BUS PROPOSTOS PARA A CIDADE DO FUNCHAL

Fonte: elaborado com base no PAMUS Funchal

2.3.4. Linha de Orientação 2.3. – Desenvolver campanhas e ações de divulgação para a
utilização do TP

As deslocações em TP representam apenas 25% das viagens pendulares, sendo o TI responsável por 59% das

mesmas, sendo que nas viagens por todos os motivos o peso do TP decresce para 9,4%. A inversão desta

tendência passa também por sensibilizar a população para uma maior utilização do TP. Assim, propõe-se a

realização de campanhas de divulgação e sensibilização que promovam os transportes públicos:

 Ambientais, referindo-se as diferenças entre os impactes do TPR e do TI no ambiente, seja em emissões de

CO2 e GEE, em ruído ou em congestionamento

 Económicos, que se considera poderá ser implementada após a concretização de medidas relacionadas com

o tarifário, designadamente: (i) uma campanha com a implementação do passe único municipal e

intermunicipal; (ii) uma campanha com a implementação do tarifário intermodal (quando da sua

implementação para divulgação do mesmo); (iii) campanha de análise comparativa dos custos do TI com os

custos do TP para os pares origem/destino mais significativos na RAM;

 Divulgação da rede de Transportes Públicos, após a adjudicação do procedimento de contratualização da

rede de TPCR e entrada em funcionamento dos novos serviços, aproveitando a mudança e a nova

organização dos serviços para convidar os potenciais utilizadores a experimentar.
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FIGURA 2.20 – EXEMPLO DE FOLHETO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA OS CUSTOS TI VS TP

Fonte: Câmara Municipal da Maia, março de 2018

Estas campanhas deverão ser divulgadas através dos seguintes meios: órgãos de comunicação social local,

distribuição de folhetos em locais frequentados por utilizadores de Transporte Individual (i.e. parques de

estacionamento, estações de serviço, superfícies comerciais), cartazes/mupis a colocar nos parques de

estacionamento e estações de serviço, apresentando-se no Quadro 2.4.

O Município da Ribeira Brava tem também a intenção de concretização de uma campanha de sensibilização dos

utilizadores para o uso do TP associada à concretização das interfaces da Ribeira Brava e do Campanário como

descrito no Quadro 2.4.

QUADRO 2.4 – CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DO TI PROPOSTAS

Âmbito geográfico Código Descrição

RAM RAM 2.4.1

Implementar campanhas de sensibilização para a utilização do TP em toda a RAM
Estas campanhas, a implementar no ano de arranque da contratualização dos
serviços de TPR na RAM; deverão abranger toda a região.

Ribeira Brava RB_06

Implementar uma campanha de sensibilização junto dos utilizadores de TI na Ribeira
Brava
A campanha deverá referir as vantagens dos serviços de TP e da sua utilização. Esta
campanha deverá incluir ainda referência às novas interfaces de transportes da
Ribeira Brava e do Campanário, e ao seu contributo para o incremento da
comodidade, segurança e conforto das viagens em TP

2.4. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 – PROMOVER A INTERMODALIDADE ENTRE OS VÁRIOS

SUBSISTEMAS DE TRANSPORTE

2.4.1. Enquadramento e linhas de orientação

A promoção da intermodalidade afigura-se como uma área de intervenção relevante, face às fragilidades

identificadas neste domínio na Fase 1 do PAMUS e que se considera condicionarem a utilização do sistema de

transportes coletivos rodoviários da Madeira, para além de causarem constrangimentos nos principais centros

urbanos.
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No que concerne às interfaces de transportes constatou-se sobre a existência de condições de funcionamento

muito diferenciadas, existindo infraestruturas recentes e em bom estado de conservação (e.g. Terminal do

Machico) que desempenham adequadamente a sua função, por oposição a outras que se apresentam

subdimensionadas face aos fluxos que registam, funcionando em condições claramente deficitárias e

necessitando de ser substituídas (e.g. zona da Praça da Autonomia e Avenida do Mar no Funchal). Regista-se

ainda a inexistência de terminais rodoviários em alguns aglomerados urbanos de nível superior (e.g. Santa Cruz,

Caniço, Câmara de Lobos, Ribeira Brava).

Um outro aspeto importante neste domínio prende-se com a inexistência de condições de intermodalidade

entre TI e TP, já que os parques existentes nos terminais não apresentam tarifas adequadas a estacionamento

de longa duração nem se registam títulos de transporte que integram o estacionamento e o TPR. Igualmente ao

nível das paragens de TPR constatou-se que muitas destas apresentam deficiências nas condições de espera

proporcionadas aos passageiros, apresentando-se em muitos casos degradadas e/ou pouco atrativas, sendo de

um modo geral esta situação mais frequente nas paragens dos serviços interurbanos.

Ao nível da comunicação e informação ao público registam-se igualmente importantes lacunas no que concerne

à disponibilização de informação sobre horários, tarifários, percursos, sendo este um aspeto chave em especial

numa região como a Madeira com elevado potencial para a utilização dos transportes públicos por parte dos

turistas.

Ainda neste domínio é fundamental ainda atuar ao nível da integração da bilhética, introduzindo títulos de

transporte que facilitem a utilização do sistema de transportes públicos por parte dos seus utilizadores, da

integração tarifária, procurando criar títulos integrados entre os vários modos de transporte.

As linhas de orientação propostas para este objetivo são as que se apresentam na Figura 2.21..

FIGURA 2.21 – OBJETIVO ESPECÍFICO 3 E LINHAS DE ORIENTAÇÃO

Objetivo Específico 3
Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte

Linha de
Orientação 3.1

Melhorar a rede de paragens e interfaces de transportes públicos

Implementar um tarifário intermodal

Implementar um sistema de bilhética integrada

Linha de
Orientação 3.2

Linha de
Orientação 3.3

Disponibilizar informação ao público nas paragens de TCR
Linha de

Orientação 3.4
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2.4.2. Linha de Orientação 3.1. – Melhorar a rede de paragens e interfaces de transportes
públicos

Como verificado na fase de caracterização e diagnóstico do PAMUS RAM verificaram-se lacunas nas condições

de acolhimento dos terminais rodoviários existentes e nas paragens da rede de transportes públicos coletivos

rodoviários de passageiros.

No que concerne às interfaces verifica-se em toda a RAM que apenas existem em Machico e no Funchal, sendo

que neste último caso se localizam fora do centro (Campo da Barca e edifício 2000 na Av. Calouste Gulbenkian),

sendo que uma vez que as carreiras interurbanas continuam a efetuar paragem na Av. do Mar poucos são os

utilizadores que recorrem a estes terminais. Para alguns serviços interurbanos e urbanos a Praça da Autonomia

desempenha igualmente o papel de interface de transportes.

Relativamente às paragens de TPCR vários são os problemas diagnosticados, sendo que os mais frequentes se

reportam: (i) mau estado de conservação e necessitar de novos abrigos; (ii) inexistência de passeios e abrigos

para proteção dos utilizadores colocando-se questões de segurança rodoviária no acesso aos serviços de TP;

(iii) inexistência de informação ao público nas paragens sobre os serviços existentes (itinerários, horários, mapas

de rede, tarifários praticados).

Acresce que com a concretização da reestruturação da rede de TP enunciada no ponto anterior (que deverá

acontecer aquando da contratualização da mesma), os transbordos entre serviços assumem um papel mais

relevante, devendo criar-se “pontos” privilegiados de transbordo entre serviços municipais e intermunicipais.

Como tal, importa apostar na concretização de uma rede de interfaces que potencie os transbordos entre serviços

de forma rápida e em adequadas condições de conforto e segurança.

2.4.2.1. Construção de interfaces de transportes

Propõe-se a construção de 13 interfaces rodoviárias nos concelhos do PAMUS RAM, as quais se localizam em

pontos-chave da rede de TPR existente e/ou a contratualizar e que deverão possuir os serviços e instalações

adequados aos serviços que articulam, de acordo com a seguinte hierarquização:

 1º Nível (Principal), onde se incluem as interfaces do Funchal, Machico, Santa Cruz, Ribeira Brava e

Câmara de Lobos, sendo que, destes lugares, apenas Machico dispõe já de uma interface. As interfaces

deste nível a implementar deverão conter um terminal com características adequadas para a espera e a

realização dos transbordos, assim como serviços de apoio (posto de informação e vendas, loja da mobilidade,

sanitários, outros serviços como bar e/ou quiosque e sistemas de informação ao público, preferencialmente

em tempo real. Deverão dispor ainda de parque de estacionamento tipo Park&Ride dedicado aos utilizadores

de TP. Igualmente relevante que disponibilizem informação ao público em tempo real.

 2º Nível (Secundário), que integra, entre outras, as interfaces de Calheta, Porto Moniz, Ponta do Sol, Santana,

São Vicente, Caniço e Porto Santo, as quais deverão ser infraestruturas que permitam adequadas condições

de comodidade e segurança para a espera e ainda de sistemas de informação ao público, postos de venda

de títulos de transporte e, caso se localizem fora dos centros urbanos de adequadas condições de

estacionamento e bolsas de estacionamento dedicadas aos utilizadores de TP. Recomenda-se que os locais

de embarque e desembarque dos passageiros disponham de plataformas próprias devidamente sinalizadas

para o efeito, abrigos de passageiros dotados de bancos para espera e, preferencialmente instalações

sanitárias. À semelhança das interfaces de 1º nível também deverão disponibilizar informação ao público em

tempo real. Neste nível integra-se ainda a futura interface do Porto Santo.

 3º Nível, as quais deverão possuir, pelo menos plataformas para embarque/ desembarque de passageiros

dotadas de abrigos parciais e bancos de apoio à espera assim como sistemas de informação ao público,

admitindo-se que nestes casos não seja informação em tempo real. Grosso modo, estes pontos

correspondem a paragens de autocarros dotadas de boas acessibilidades em TI e modos suaves, dispondo
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de plataforma de resguardo para os utilizadores (passeios) e abrigos de passageiros com bancos e condições

de acolhimento.

Na Figura 2.22. apresenta-se a localização proposta para as futuras interfaces, enquanto que no Quadro 2.5 se

apresentam os projetos dos municípios relativas a novas interfaces.

FIGURA 2.22 – LOCALIZAÇÃO DAS INTERFACES PROPOSTAS PARA A RAM

Fonte. Municípios da RAM, janeiro, fevereiro 2019

QUADRO 2.5 – INTERFACES DE TP PROPOSTAS NO PAMUS DA RAM

Município Código Descrição

Calheta CAL_06
Construção de interface na Vila da Calheta, constituída por um edifício de apoio com
bilheteiras, sala de espera, instalações sanitárias e outros serviços como bar/cafetaria
ou um quiosque. Deverá possuir bons acessos pedonais.
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Município Código Descrição

Deverá cumprir com os requisitos de interface de nível 2.

CAL_07
Construção de uma interface no Sítio da Estrela da Calheta. Deverá cumprir com os
requisitos de interface de nível 3.

Câmara de Lobos CL_07

Interface a localizar junto ao nó da VR1 (Rua Padre Pita Ferreira) e inclui um parque
de estacionamento de tipo park&ride que permita a adução à rede de TPR.
Deverá cumprir com os requisitos de interface de nível 1.

Funchal -

Interface a instalar no extremo oriental da Av. do Mar/Praça da Autonomia, a qual
deverá concentrar todos os operadores interurbanos, articulando adequadamente
estes serviços com os urbanos. Deverá ainda ser facilmente acessível através do
modo pedonal e ciclável. É contudo de referir que espaço não permite estacionar os
veículos de TPR e os autocarros de turismo que atualmente estacionam na Av. do
Mar, sendo por isso necessário encontrar um espaço alternativo para o efeito que se
sugere que se possa ponderar ser os atuais terminais existentes.
Pela importância estratégica para a RAM deverá ser de 1º nível.

Ponta do Sol PS_02

Interface a construir no centro da Ponta do Sol, a sua concretização deverá ser
inserida numa operação mais alargada de regeneração urbana, tendo associado a
concretização de um parque de estacionamento.
A interface terá pontos de paragem para os autocarros de TPR, lugares reservados
para autocarros de turismo, lugares de estacionamento de táxi e ainda um parque de
estacionamento do tipo park&ride, dedicado aos utilizadores do TP.
A concretização desta infraestrutura permitirá ainda criar oferta adicional de
estacionamento público e requalificar as acessibilidades pedonais na zona baixa da
vila através da criação de uma zona de coexistência e restringindo a circulação de
veículos pesados. Deverá cumprir com os requisitos de interface de nível 2.

Porto Santo PST_03

Esta intervenção contempla a construção de um edifício de apoio aos serviços de TPR
no Porto Santo, a localizar na ER120, junto à praça de táxis ali existente. O edifício
deverá conter bilheteiras, sala de espera e instalações sanitárias. Deverá ser
reorganizado o espaço da envolvente criando áreas de estacionamento de veículos
de TPR, e zonas de embarque/desembarque de passageiros e reorganizar-se a praça
de táxis. Deverá ainda conter informação ao público em tempo real.
Deverá cumprir com os requisitos de interface de nível 2.

Ribeira Brava

RB_04

A interface a construir na Vila da Ribeira Brava localizar-se-á entre a Rua dos
Dragoeiros, a Rua Comendador Agostinho de Sousa Macedo e a Rua de São Bento,
pretendendo-se com a sua implementação a reorganização dos serviços de TPR,
nomeadamente o estacionamento e paragem dos veículos na via pública, e o
incremento da atratividade do sistema de TP regional. A interface conterá um edifício
de apoio com sala de espera, bilheteiras e instalações sanitárias, área de
estacionamento de veículos de TPR, e um parque de estacionamento de tipo
park&ride dedicado aos utilizadores de TP., cumprindo com os requisitos necessários
para que desempenhe funções de interface de 1º nível.

RB_10

No Campanário prevê-se a instalação de uma pequena interface com zona de apoio à
espera (coberta e com bancos), que disponha de lugares de estacionamento e
paragem de veículos de TPR, informação ao público e ainda um parque de
estacionamento público. Facilitará assim a interface entre os utilizadores que se
desloquem em TI a partir das zonas altas do concelho e evitando que se desloquem
todos até à Vila da Ribeira Brava. Deverá constituir-se como interface de 3º nível.

Santa Cruz

SC_03 Todas as interfaces a construir em Santa Cruz, se localizam junto a nós da VR1, em
locais onde atualmente já existe uma procura instalada de residentes de zonas
periféricas do concelho que ali estacionam de forma desordenada, apanhando aí os
serviços de TP para o Funchal.
As interfaces do nó do Caniço, Boieiros e nó de Gaula deverão ter associado, além do
edifício de apoio com sala de espera, bilheteiras e posto de informação, um parque de
estacionamento de tipo park&ride, dedicado aos utilizadores. Desempenharam
funções de interface de 2º nível.
As interfaces deverão ser dotadas de sistema de informação ao público em tempo
real.

SC_04

SC_05

Santana SAN_03

Interface a construir na Rua João de Almada, composta por um edifício de apoio com
sala de espera e instalações sanitárias, de pontos de paragem de autocarros e ainda
lugares de estacionamento de táxis. Deverá desempenhar funções de interface de 2º
nível.

São Vicente SV_04 Prevê-se a construção de uma pequena interface a localizar no parque de
estacionamento informal, situado entre a Av. Dom João V e a VE4. A interface terá
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Município Código Descrição

um edifício de apoio com sala de espera, instalações sanitárias e bilheteiras, lugares
de paragem de veículos com condições para o embarque e desembarque de
passageiros e um pequeno parque de estacionamento. Deverá desempenhar funções
de interface de 2º nível.

2.4.2.2. Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de TPR

Como referido anteriormente, 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.

FIGURA 2.23 – EXEMPLOS DE PARAGENS DE TPR NO FUNCHAL E NA RIBEIRA BRAVA

Fonte: @figueiradesousa – planeamento de transportes e mobilidade, janeiro/ fevereiro 2019

As intervenções a realizar deverão contribuir para a melhoria das condições de espera dos passageiros nas

paragens, assim como das condições de acesso pedonal, através de: (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. A melhoria das acessibilidades pedonais a estas infraestruturas é igualmente um aspeto relevante,

sendo fundamental que os municípios aproveitem estas intervenções para análise dos atravessamentos urbanos,

pintura ou relocalização de passadeiras, rebaixamentos de passeios e até mesmo repavimentação de acessos

pedonais.

A generalidade dos municípios tem vindo a intervir progressivamente neste domínio, reconhecendo a

necessidade de continuar a substituir abrigos e a realizar intervenções de melhoria das acessibilidades e das

condições de acolhimento nas paragens. Assim, identificaram-se conjuntamente com os municípios intervenções

num vasto conjunto de paragens que se quantificam no Quadro 2.6.
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Algumas das intervenções previstas, nomeadamente no concelho da Calheta, englobam a relocalização de

paragens, devido à construção de novas vias no concelho e à requalificação de vias existentes.

QUADRO 2.6– PROJETOS A DESENVOLVER NA LINHA DE ORIENTAÇÃO 3.1 – PARAGENS DE TCR

Município Código Número de paragens

Calheta CAL_05 n.d.

Câmara de Lobos CL_02 n.d.

Machico MAC_03 317

Ponta do Sol PS_07 n.d.

Porto Moniz PM_01 7

Porto Santo PST_03 n.d.

Ribeira Brava RB_05 40

Santa Cruz
SC_01 20

SC_02 80

Santana SAN_02 40

São Vicente SV_03 180

Fonte: Municípios da RAM, janeiro/fevereiro 2019

Sugere-se ainda, sempre que possível, a uniformização da imagem das paragens, entre as de transporte

urbano e as de transporte intermunicipal, e entre as diversas freguesias, colocando o mesmo tipo de materiais e

oferecendo condições de espera e níveis de informação semelhantes.

2.4.3. Linha de Orientação 3.2. – Implementar um tarifário intermodal

Como diagnosticado na Fase 1 do PAMUS o tarifário dos serviços de TP da RAM é constituído por uma grande

diversidade e quantidade de títulos de transporte, o que se traduz numa elevada complexidade do sistema

tarifário, quer pelo número de títulos disponíveis, quer pela dificuldade de perceção por parte dos utilizadores

dos princípios subjacentes à definição das tarifas. Como principais constrangimentos do sistema atual destacam-

se os seguintes fatores:

 O facto da base do atual sistema tarifário serem escalões quilométricos, o que impõe custos de viagem

diferenciados para um mesmo par origem/destino, uma vez que o preço do título depende do trajeto das

várias carreiras. Esta modelo implica que o utilizador disponha à partida de informação sobre a distância e o

tempo de percurso;

 A ausência de títulos válidos em mais de um operador, pelo que o preço das viagens em TP na RAM é

determinado em função das carreiras utilizadas, o que não favorece a intermodalidade, uma vez que penaliza

os transbordos.

Importa, pois, implementar um tarifário intermodal que contribua para a despenalização do custo das viagens

que impliquem transbordo. Outro aspeto relevante prende-se com a necessidade de criar títulos de transporte

para destinados ao segmento turístico (3, 5 e sete dias preferencialmente com a opção para a rede interurbana

e rede urbana). Note-se que atualmente, apenas os Horários do Funchal comercializam vários títulos turísticos

vocacionados para a rede urbana

Entretanto, o Governo Regional implementou uma redução do valor dos passes, tendo criado um passe municipal
com o valor de 30€ e outro intermunicipal com o valor de 40€, os quais entraram em vigor em abril de 2019.

Apesar de se tratar de uma medida importante para a promoção de uma maior utilização do sistema de
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transportes públicos, esta não abrange nem os títulos esporádicos (para utilizadores não regulares), nem de

títulos turísticos (inexistentes à data). Como tal, é relevante implementar um tarifário multimodal que abanga toda

a ilha e todos os operadores, com uma base tarifária idêntica, sendo que o preço dos mesmos determinado em

função da origem e destino da viagem e independentemente do modo e operador utilizados, não penalizando o

transbordo.

Esta medida deverá ser contemplada no concurso público para a contratualização da rede de transporte

público coletivo de passageiros da RAM.

2.4.4. Linha de Orientação 3.3. – Implementar um sistema de bilhética integrada

Tal como a medida anterior também a implementação de um sistema de bilhética deverá ser contemplada no

concurso público para a contratualização da rede de transporte público coletivo de passageiros da RAM.

A implementação de títulos de transporte intermodais (ponto 2.4.3.) apenas será possível se existir um sistema

de bilhética único que permita o seu carregamento. A implementação de um sistema desta natureza implica o

desenvolvimento de um cartão eletrónico para o carregamento dos títulos de transporte, bem como a

disponibilização de equipamento específico para venda e carregamento dos títulos de transporte, de equipamento

embarcado nos veículos para validação dos títulos de transporte e equipamento de fiscalização. Implica ainda a

existência de uma central de dados de bilhética que centralize toda a informação do sistema.

FIGURA 2.24 – EXEMPLO DE SISTEMAS DE BILHÉTICA INTEGRADA – CARTÕES E QUIOSQUES

Fonte: andante.pt e dicasdeviagem.pt

Através do cartão eletrónico é possível haver um suporte único para carregamento dos títulos de transporte dos

vários operadores, tendo este suporte a capacidade de processar a informação associada às diferentes tarifas

existentes no sistema de transportes. Para além de permitir um suporte único, a bilhética eletrónica permite

também inovar ao nível de esquemas de pagamento mais atrativos para o utilizador.

A implementação de um sistema desta natureza possibilita ainda a obtenção informação relevante sobre a

utilização dos TP pois, ao registar a utilização dos passageiros no sistema, através das validações dos títulos,

permite conhecer algumas caraterísticas das viagens e dos padrões de mobilidade dos passageiros – informação

de grande relevância para o planeamento do sistema de transportes e para a repartição das receitas dos títulos

intermodais (caso se implemente um sistema de remuneração em função da procura registada).
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Atendendo a que irá decorrer o processo de contratualização das redes de TP da RAM; recomenda-se que esta

seja uma exigência a colocar no âmbito desse procedimento, devendo ser uma obrigação dos operadores de TP.

2.4.5. Linha de Orientação 3.4. – Disponibilizar informação ao público nas paragens de TP

Nas interfaces de transporte existentes e a construir e nas principais paragens de transportes coletivos

rodoviários deve ser disponibilizada informação referente a horários, percursos e tarifários dos serviços

existentes, de forma a ser possível aos passageiros saber o tempo de viagem, independentemente da origem ou

do destino, assim como o seu custo. É também importante a disponibilização de informação de números de

telefone de contacto de praças ou centrais de táxis. Sendo uma região turística a informação deve ser

disponibilizada no mínimo em português e inglês. A informação nas paragens de TPR deverá incidir sobre os

horários das carreiras que efetuam serviço nas mesmas, bem como um mapa com a localização da paragem e

enquadramento na sua envolvente.

Esta medida deverá articular-se com a implementação de informação ao público em tempo real nas principais

interfaces de transporte, (ponto 2.9.2) e com a criação de uma plataforma integrada de informação ao público e

app associada, (proposta no ponto 2.9.6).

FIGURA 2.25 – EXEMPLO DE INFORMAÇÃO A

DISPONIBILIZAR NAS PARAGENS DE TPR
FIGURA 2.26 – EXEMPLO DE MAPA DE REDE DE TPR A

COLOCAR NAS PARAGENS

Fonte: @figueira de sousa, 2015 Fonte: www.carris.pt

À semelhança da medida anterior, esta deve ser uma exigência a colocar aos operadores de transporte no âmbito

do procedimento de contratualização a realizar.

2.5. OBJETIVO ESPECÍFICO 4 – DEFINIR UMA POLÍTICA DE ESTACIONAMENTO QUE CONTRIBUA

PARA OPÇÕES DE PADRÕES DE MOBILIDADE MAIS SUSTENTÁVEIS

2.5.1. Enquadramento e linhas de orientação

O estacionamento constitui-se como um importante elemento de gestão do sistema de mobilidade e transportes,

uma vez que a oferta e regime de exploração e organização espacial são elementos que influenciam a utilização

do transporte individual, a repartição modal e a qualidade do espaço público. A existência de estacionamento no

local de destino da viagem e custo associado ao mesmo são aspetos fundamentais na escolha do modo de

transporte, em particular na utilização do veículo privado.

Assim, a definição de uma política favorável a padrões de mobilidade mais sustentáveis tem de passar pela

implementação de políticas de estacionamento que articulem o dimensionamento, a duração, a rotatividade e o

preço da oferta de estacionamento nas cidades, com a oferta de serviços de TP de passageiros, introduzindo

condicionantes à acessibilidade em TI.
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Existe estacionamento tarifado na via pública na generalidade dos principais aglomerados urbanos da RAM,

constituindo-se como exceção Santana e São Vicente (neste último apenas é tarifado o parque existente).

Contudo, a pressão continua a ser significativa em alguns destes municípios, justificando-se a redução da oferta

nas áreas centrais de alguns aglomerados urbanos, tendo em vista a requalificação de arruamentos para a

promoção dos modos suaves.

Assim, as propostas neste domínio incidem nas linhas de orientação identificadas na Figura 2.27., sendo que a

Linha de Orientação 4.1.

FIGURA 2.27 – OBJETIVO ESPECÍFICO 4 E LINHAS DE ORIENTAÇÃO

2.5.2. Linha de Orientação 4.1. – Ordenar o estacionamento nas áreas centrais dos principais
aglomerados urbanos e nas zonas balneares

Com referido na Fase 1 do PAMUS, apenas o município de Santana não possui estacionamento tarifado, sendo

todas as zonas de estacionamento na via em pública e em parques gratuitos. Nos restantes municípios regista-

se a existência de zonas de estacionamento de duração limitada e parques de estacionamento pagos na maioria

dos centros urbanos.

No entanto, a maioria das zonas de estacionamento de duração limitada existentes na RAM não penaliza o

estacionamento de longa duração, com as tarifas a manterem-se constantes ao longo de todo o período permitido

de estacionamento, registando-se ainda algumas zonas sem limite máximo de permanência, o que em nada

contribui para o aumento da rotação de estacionamento e a transferência modal.

Importa, assim, incentivar a implementação de políticas de estacionamento que articulem o dimensionamento,

a duração, a rotatividade e o preço da oferta de estacionamento nos principais centros urbanos. Assim, esta linha

de orientação integra três tipologias de medidas:

 Implementar políticas de estacionamento restritivas nas áreas centrais dos aglomerados urbanos que

contribuam para uma maior transferência modal para o TP e os modos suaves e que passam por: (i) expandir

as áreas de estacionamento tarifado; (ii) delimitar tempos máximos de permanência; (iii) incrementar as

tarifas, penalizando o estacionamento de longa duração;

Objetivo Específico 4
Desenvolver políticas de estacionamento diferenciadas que contribuam para uma repartição modal

mais sustentável

Linha de
Orientação 4.1

Ordenar o estacionamento nas áreas centrais dos principais
aglomerados urbanos e nas zonas balneares

Criar estacionamento de longa duração nas interfaces de
transportes

Implementar sistemas de encaminhamento e gestão de veículos
para parques de estacionamento nos principais centros urbanos

Linha de
Orientação 4.2

Linha de
Orientação 4.3
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 Implementar uma política de tarifação do estacionamento diferenciada entre período de verão/inverno

junto de zonas balneares e outras com elevada sazonalidade de procura.

 Reforçar as medidas de gestão e controle do estacionamento, quer pelo reforço da fiscalização, que pela

implementação de fiscalização nas zonas tarifadas e nas zonas a tarifar.

Os projetos apresentados pelos municípios integrados nesta temática são os descritos no Quadro 2.7, incluindo-

se ainda projetos considerados relevantes para alcançar os objetivos delineados no PAMUS da RAM.

QUADRO 2.7– MEDIDAS PROPOSTAS PARA O ORDENAMENTO DO ESTACIONAMENTO

Município Código Descrição da medida

Calheta CAL_02

Construção de parque de estacionamento subterrâneo no Jardim do Mar

A procura de estacionamento no Jardim do Mar é bastante elevada no período de verão,

registando-se estacionamento informal na maioria dos arruamentos, face à não existência

de bolsas ou parques de estacionamento formalizados e ordenados. Os maiores

constrangimentos verificam-se no Caminho Jardim do Mar, no Caminho da Piedade e na

rotunda de articulação entre estes dois arruamentos.

Face a esta situação, o município pretende construir um parque de estacionamento

subterrâneo a tarifar propondo-se a aplicação de tarifário diferenciado entre época balnear

e restantes períodos do ano.

Câmara de

Lobos
CL_07

Construção de parque de estacionamento junto à baia

No âmbito da medida de requalificação do centro de Câmara de Lobos (CL_01) perspetiva-

se o ordenamento do estacionamento nos arruamentos centrais e a criação de zona de

coexistência, o que se deverá traduzir numa redução significativa da oferta de

estacionamento.

Prevê-se a construção de um parque de estacionamento, no qual onde existe o atual. Este

parque deverá ficar nivelado com a Rua João de Deus, sendo a parte superior do mesmo

uma praça pública com espaço de vivência pedonal.

Recomenda-se que o tarifário a praticar neste parque seja superior ao praticado nos

restantes parques (menos centrais deste aglomerado urbano), admitindo-se que o custo

possa ser semelhante ao praticado ao das áreas de estacionamento tarifado à superfície.

Machico MAC_06

Construção de parques de estacionamento em Machico

Visando dar resposta à procura de estacionamento no centro da cidade de Machico e à

necessidade de requalificar alguns arruamentos que pelo seu perfil não deverão acomodar

a função estacionamento, pretende-se construir dois autossilos na periferia do centro

urbano:

• Autossilo no Beco da Banda D'Além, junto à esquadra da PSP;

• Autossilo na Rua do Infante D. Henrique, junto à Casa das Bordadeiras de Machico.

A localização destes autossilos 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.

Ponta do Sol PS_06

Expandir a área de estacionamento tarifado no centro da Ponta do Sol

Esta medida, a implementar após a requalificação do centro histórico da Ponta do Sol, visa

expandir a área de estacionamento tarifado de modo a abranger toda a área central da vila,

incluindo o atual parque de estacionamento localizado no túnel, de acordo com o

representado na Figura 2.28..
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Município Código Descrição da medida

Porto Moniz PM_04

Criação de parque de estacionamento tarifado no centro de Porto Moniz

Apesar da existência de estacionamento tarifado na via pública verificam-se

constrangimentos no que concerne ao estacionamento de viaturas de transporte de turistas,

bem como de outros visitantes decorrentes da existência de um parque de estacionamento

informal (em terra batida) no centro deste aglomerado.

Assim, recomenda-se a formalização deste parque de estacionamento e a tarifação do

mesmo no período de verão.

São Vicente SV_08

Tarifação do estacionamento da marginal de São Vicente

A Av. Marginal de São Vicente é um ponto de forte atração de turistas e visitantes,

registando uma procura significativa de estacionamento. Encontra-se prevista a

requalificação desta zona perspetivando-se um aumento da pressão pela procura de

estacionamento. Assim, recomenda-se a tarifação do estacionamento na Av. marginal com

vista à redução da pressão e desincentivar o estacionamento de longa duração.

Fonte: Municípios da RAM, janeiro/fevereiro 2019

FIGURA 2.28 – PROPOSTA DE EXPANSÃO DA ÁREA DE ESTACIONAMENTO TARIFADO NA VILA DE PONTA DO SOL

Junto às principais zonas balneares registam-se igualmente constrangimentos significativos associados à

procura de estacionamento, em especial no período de verão e aos fins-de-semana. Assim, recomenda-se a

formalização e tarifação do mesmo de abril/maio a outubro (a avaliar consoante a pressão verificada em cada

caso), abrangendo os locais identificados no Quadro 2.8. Durante a época balnear, se deverá proceder ao reforço

da fiscalização, de forma a combater o estacionamento ilegal.
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QUADRO 2.8 – PROPOSTA DE ZONAS BALNEARES A TARIFAR

Município Zona Balnear Formalizar Tarifar

Câmara de Lobos Praia Formosa X X

Calheta Paúl do Mar X

Machico
Praia da Prainha

Porto da Cruz

X

X

Ponta do Sol
Madalena do Mar

Praia do Lugar de Baixo X

X

X

Porto Moniz Praia do Seixal X X

2.5.3. Linha de Orientação 4.2. – Implementar sistemas de encaminhamento dos veículos para
os parques de estacionamento

A implementação de sistemas encaminhamento para parques de estacionamento visa minimizar o tráfego

associado à procura de estacionamento, através da disponibilização de informação relativa à oferta de

estacionamento livre e encaminhando os condutores para os parques que dispõem de lugares livres. Os painéis

com disponibilização da oferta em tempo real devem ser colocados nos principais pontos de acesso às cidades,

possibilitando a otimização dos trajetos (pela indicação do caminho mais curto) até aos locais disponíveis para

estacionamento. Apontam-se como principais vantagens destes sistemas: (i) maior rentabilização dos parques e

áreas de estacionamento existentes por otimização da oferta; (ii) redução do congestionamento e,

consequentemente, melhoria da qualidade do ambiente urbano. A disponibilização de informação aos condutores

efetua-se por painéis direcionais e interativos com sinalética de orientação e informação sobre a oferta

disponível. As imagens da Figura 2.29. ilustram dois exemplos deste tipo de sistemas.

FIGURA 2.29 – EXEMPLOS DE PAINÉIS INFORMATIVOS DE UM SISTEMA CENTRALIZADO DE GESTÃO

No Quadro 2.9 descrevem-se os projetos previstos nesta linha de orientação para os Municípios da RAM.

QUADRO 2.9– PROJETOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENCAMINHAMENTO PARA PARQUES DE

ESTACIONAMENTO

Município Código Descrição

Machico MAC_06

Em complemento à construção de autossilos de estacionamento na periferia do centro de

Machico é importante que os residentes e 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 autossilos a construir e ainda o parque

do Terminal Rodoviário, em que se disponibilize informação sobre a oferta em tempo real.

Note-se que esta medida deve ser implementada após a construção dos parques de

estacionamento e em articulação com os projetos de requalificação do centro histórico,
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Município Código Descrição

no âmbito dos quais se deverá reduzir a oferta de estacionamento na via pública por

ordenamento do mesmo e requalificação de alguns arruamentos para melhoria das

condições de circulação pedonal.

Recomenda-se a colocação (no mínimo) de 3 painéis de 4 entradas a colocar nos

seguintes locais: (i) rotunda de acesso sul da VR1 (início da rua do Infante D. Henrique);

(ii) rotunda entre a Rua dos Maroços e a Rua 9 de Outubro e; (iii) Rotunda da ER212 no

acesso ocidental ao centro urbano.

Ribeira Brava RB_09

A construção do parque de estacionamento da interface da Ribeira Brava, que se admite

que não venha a ter uma percentagem de lugares para uso da população em geral,

passam a existir dois parques na vila. Com a concretização do parque da interface deverá

implementar-se um sistema desta natureza que encaminhe os condutores para os

parques existentes, evitando a procura de lugar na via pública no centro da vila.

Propõe-se a instalação de 2 painéis informativos na Ribeira Brava, cada um com 3

entradas e localizados nos seguintes pontos: (i) rotunda junto à entrada do túnel Ribeira

Brava – Tabua; (ii) ao pé da Parada

Fonte: Municípios de Machico e Ribeira Brava, janeiro/fevereiro 2019

2.5.4. Linha de Orientação 4.3. – Criar estacionamento de longa duração nas interfaces de
transportes

Atualmente, o automóvel apresenta-se como o principal modo de deslocação da população residente na RAM,

assim como dos visitantes, originando constrangimentos ao nível da circulação e, por inerência, contribuindo

para aumentar a pressão exercida na procura de estacionamento. Uma maior utilização do sistema de TP passa

também por criar condições favoráveis para a melhoria das condições de transbordo entre o TI e o sistema de

TP. Esta situação é especialmente relevante em pontos chave da adução à rede de TP, para potenciais

utilizadores que residam em zonas mais distantes dos principais aglomerados urbanos e onde a oferta de serviços

de TP interurbanos tem menor frequência.

A proposta neste domínio passa pela construção de parques de longa duração junto às principais interfaces de

transportes públicos, como medida de incentivo à intermodalidade.

QUADRO 2.10– PROJETOS A DESENVOLVER NA LINHA DE ORIENTAÇÃO 4.3 – PARQUES DE ESTACIONAMENTO

Município Código Descrição

Calheta Cal_07 Parque de estacionamento da interface do sítio da Estrela da Calheta.

Ponta do Sol PS_02 Parque de estacionamento da interface da Ponta do Sol.

Ribeira Brava
RB_06

RB_10

Parque de estacionamento da interface da Ribeira Brava

Parque de Estacionamento da interface do Campanário

Santa Cruz
SC_03

SC_04

Parque de estacionamento da interface do nó do Caniço

Parque de estacionamento da interface de Boieiros
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Município Código Descrição

SC_05 Parque de estacionamento da interface da Gaula

Santana SAN_03 Parque de estacionamento da interface de Santana

São Vicente SV_04 Parque de estacionamento da interface de São Vicente

Fonte: Municípios da RAM, janeiro/fevereiro 2019

2.6. OBJETIVO ESPECÍFICO 5 - PROMOVER AS DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES

2.6.1. Enquadramento e linhas de orientação

O peso do modo pedonal nas deslocações pendulares na RAM é de 14,46% e de 18,86% nas deslocações

pendulares intraconcelhias. A fraca representatividade do modo pedonal na RAM deverá estar associada à

acidentada orografia da região que dificulta uma maior utilização deste modo. Contudo, existe margem para o

crescimento da sua quota de utilização em especial nas deslocações de curta distância que ocorrem nos principais

aglomerados urbanos. De referir que, a generalidade da ilha do Porto Santo e algumas zonas litorais da Madeira,

assim como o centro de alguns aglomerados urbanos apresenta condições topográficas e climatéricas para

potenciar uma maior utilização dos modos suaves.

O crescimento da quota do modo pedonal implica a realização de investimentos de requalificação e expansão

das infraestruturas. Atendendo à realidade da rede da RAM, os projetos a concretizar devem incidir:

 Promover a continuidade dos percursos pedonais em vias com tráfego rodoviário significativo,

garantindo adequadas condições de segurança aos peões;

 Implementar medidas de redução da velocidade de circulação em vias com vocação para a realização de

percursos pedonais (e.g. zonas centrais dos principais aglomerados urbanos da RAM);

 Requalificar o espaço público nas áreas de vocação pedonal, com intervenções de desenho urbano que

deem prioridade aos peões (e.g. criação de zonas de coexistência, zonas 30);

 Mitigar os pontos negros em termos de atropelamentos;

 Dotar as áreas pedonais de adequadas condições de conforto e segurança para a realização de

deslocações e atravessamentos pedonais (e.g. colocação de passadeiras, iluminação publica, pavimentos

confortáveis);

 Requalificar os caminhos reais e veredas enquanto “atalhos” importantes para a promoção das deslocações

pedonais em meio urbano.

Ainda no que concerne aos modos suaves, importa ter presente a tendência de envelhecimento pedonal e as

necessidades de turistas de mais idade e que apresentam mobilidade condicionada.

A condições orográficas associadas à ausência de infraestruturas dedicadas justificam uma utilização incipiente

deste modo na RAM. A aposta neste modo de transporte passa necessariamente pela concretização de

infraestruturas dedicadas, bem como na aposta na implementação de sistemas de utilização de bicicletas de uso

partilhado (bikesharing) essencialmente suportadas em veículos elétricos.

Na Figura 2.30 apresentam-se as linhas de orientação que enquadram o presente objetivo específico.
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FIGURA 2.30 – OBJETIVO ESPECÍFICO 5 E LINHAS DE ORIENTAÇÃO

2.6.2. Linha de Orientação 5.1. – Construir/requalificar a rede pedonal

2.6.2.1. Orientação estratégicas para a requalificação/ criação de rede pedonal

Todas as intervenções de requalificação/ expansão da rede pedonal devem ter em consideração os critérios

enunciados na Figura 2.31, bem como o disposto no DL 163/2006, permitindo uma circulação atrativa, acessível

e segura pelos diversos utilizadores.

Detalham-se seguidamente um conjunto de recomendações a ter em consideração na elabora projetos de

requalificar/ expansão da rede pedonal nomeadamente no que concerne: (i) dimensionamento de passeios; (ii)

dimensionamento de passadeiras, (iii) pavimentação de áreas pedonais; (iv) criação de percursos acessíveis.

Objetivo Específico 5
Promover as deslocações em modos suaves

Linha de
Orientação 5.1

Construir/requalificar a rede pedonal

Implementar sistemas de bicicleta de utilização partilhada

Implementar corredores cicláveis

Divulgar as redes pedonais e cicláveis e implementar
campanhas de sensibilização para a sua utilização

Linha de
Orientação 5.2

Linha de
Orientação 5.3

Linha de
Orientação 5.4

Promover as acessibilidades para todos
Linha de

Orientação 5.5

Elaborar estudos de circulação e estacionamento
Linha de

Orientação 5.5
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FIGURA 2.31 – ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A QUALIFICAÇÃO DE ZONAS PEDONAIS

Adaptado de IMT, 2011

O PAMUS RAM integra três tipologias de projetos para a rede pedonal:

 Criação de zonas de coexistência e requalificação de passeios nos núcleos históricos de alguns

aglomerados;

 Construção/requalificação de passeios em vias de grande fluxo pedonal e que liguem aglomerados urbanos

ou polos atractores/geradores relevantes;

 Reabilitação de caminhos reais e veredas que pelas ligações que asseguram funcionam como atalhos nas

deslocações pedonais dentro de aglomerados urbanos ou entre estes.

Princípios para o dimensionamento de passeios

A legislação (Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto). define que nos passeios adjacentes a vias principais e a

vias distribuidoras exista, no mínimo, uma largura livre de 1,50 metros, devendo a mesma, ser de 1,20 metros

nos restantes percursos pedonais. Estabelece ainda que podem existir troços dos percursos pedonais com

largura inferior a 1,20 metros, se satisfizerem as dimensões referidas relativamente à largura livre. Aponta ainda

como largura necessária para a manobra de uma pessoa em cadeira de rodas 1,50 metros.

Face aos vários critérios definidos na legislação em vigor, recomenda-se que na conceção de raiz de um passeio

se considere, sempre que possível, uma largura livre ou útil de 2,50 metros. No que concerne aos projetos de

• o planeamento da rede pedonal deve, em toda a sua dimensão, deve ter em consideração. a
totalidade dos utilizadores do espaço público, nomeadamente dos que apresentam
condicionantes à deslocação (e.g. crianças, idosos, pessoas com mobilidade condicionada,
grávidas);

• o desenho urbano deverá ter um consideração os princípios do design universal e inclusivo,
contribuindo para a eliminação das barreiras à acessibilidade.

• a rede pedonal deve oferecer ligações diretas e libres de obstáculos entre os principais polos
geradores/atractores (e.g. equipamentos de utilização coletiva, interfaces de transportes, zonas
residenciais, áreas comerciais e de serviços, locais de lazer;

• a rede deverá ser hierarquizada e dimensionada em função da malha urbana onde se integra e
das vivências urbanas, assim como das necessidades dos peões, considerando os fluxos
pedonais existentes e potenciais;

• a rede pedonal deverá articular-se com as restantes redes de transportes.

Conetividade e Adequabilidade

Acessibilidade Universal

• as condições de segurança rodoviária estão particularmente relacionadas com o tráfego
motorizado, quer nas situações de conflito com o peão, e com outros modos de mobilidade suave
(e.g. bicicletas e trotinetas).

• está diretamente relacionada com a implementação de medidas de acalmia de tráfego, que
contribuam para a redução de velocidades, dos volumes de tráfego e a partilha equilibrada dos
espaços de circulação entre os diferentes modos.

Segurança Rodoviária

• a conceção do espaço público, em particular dos espaços pedonais, deve ter em atenção a
necessidade de não potenciar situações de insegurança, mas sim, desencorajar comportamentos
antissociais, criando espaços que sejam bem iluminados e permitam o contacto visual entre todos
os utentes.

Segurança Pessoal

• o espaço público, nomeadamente os espaços destinados às deslocações pedonais, deverão ser
intuitivos, promovendo uma orientação fácil. Aspetos conseguidos pela qualidade e adequação do
desenho urbano, criando elementos de referência e, sempre que necessário, recorrendo a
sinalização especifica e informação de divulgação.

Legibilidade

• os materiais utilizados na conceção das redes pedonais deverão integrar as características
necessárias para proporcionar as melhores condições para que a deslocação pedonal se efetue
de forma confortável e segura, devendo igualmente ser adequados para a intensidade de uso, o
desgaste e as condições climatéricas;

• o desenho dos espaços deve ter em consideração os aspetos relacionados com a minimização da
exposição a condições climatéricas adversas;

• o conforto passa, também, pela minimização da exposição a algumas consequências do tráfego
motorizado (e.g. ruído e poluição atmosférica), sendo relevante o conceito de acalmia de tráfego.

Conforto

• os percursos pedonais devem ser atrativos e agradáveis, promovendo a sua fruição e as
interações sociais.Atratividade e Conetividade
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requalificação deverá estabelecer-se um compromisso entre a largura da faixa destinada à circulação automóvel

e a largura dos passeios e ponderar vários aspetos: (i) intensidade de fluxos pedonais; (ii) volume de tráfego

automóvel; (iii) função que se pretende para o arruamento e tipologia de tráfego a privilegiar. Sempre que

possível, deverá procurar-se que o passeio disponha, no mínimo, de uma largura útil de 1,50 metros a 1,80

metros, sendo a largura desejável 2,50 metros.

FIGURA 2.32 –ESPAÇO MÍNIMO DE MANOBRA DE PEÕES

Fonte: Pedestrian Planning and design guide, Transport Agency, 2009

Sempre que possível recomenda-se a criação de uma faixa para implementação de infraestruturas e mobiliário

urbano, permitindo libertar o restante espaço dos passeios e áreas pedonais detenha espaço para a livre

circulação pedonal num corredor continuo com uma largura mínima de 1,20m.

FIGURA 2.33 –EXEMPLOS DE FAIXAS PARA A COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fonte: Figueira de Sousa – Planeamento de Transportes e Mobilidade e Guia Acessibilidade e Mobilidade para Todos, 2007
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Princípios para o dimensionamento de passadeiras

Os atravessamentos pedonais constituem o principal ponto de conflito numa via entre os peões e o tráfego

motorizado devendo, no entanto, ser garantidas as condições de segurança necessárias para o atravessamento

da via pelo peão. A localização das passadeiras deve dar resposta às necessidades dos peões e proporcionar,

sempre que possível e em segurança, o percurso por estes desejado (caminho mais curto).

Nos atravessamentos pedonais recomenda-se ainda o rebaixamento do passeio ao nível da faixa rodoviária,

importante para a população com mobilidade condicionada e que confere maior conforto às deslocações

pedonais. A dimensão transversal da passadeira deve estar compreendida entre os 4 e os 5 metros e o lancil,

no encontro com o passeio, não poderá ter uma altura superior a 2 cm.

FIGURA 2.34 – DIMENSÕES PARA A CONCEÇÃO DE PASSAGENS DE PEÕES E EXEMPLO DE PASSADEIRA

Fonte: Adaptado de Guia Acessibilidade e Mobilidade para Todos, 2007 e @figueiradesousa, 2018

Tendo em vista a criação de percursos pedonais acessíveis, recomenda-se ainda que nos projetos de

requalificação e/ou construção de passadeiras se coloque pavimento táctil, que facilite o atravessamento de

invisuais. A sinalização táctil deve ser colocada em faixas com largura entre os 25 e 60 cm, perpendiculares ao

sentido de deslocação e ser de cor e textura contrastantes com o piso adjacente. O pavimento texturado tem de

ter pelo menos 0,8 m de largura.

A passagem de peões pode ser implementada associada a um elemento de acalmia de tráfego, por exemplo

uma plataforma sobrelevada trapezoidal. Esta plataforma, para além de obrigar à redução da velocidade dos

veículos motorizados, contribui para uma melhor visibilidade do peão. Não se recomenda a implementação

destas soluções em vias onde exista circulação de serviços de transporte público coletivo rodoviário, nem em

itinerários principais de veículos de socorro.

Estes dispositivos verticais apresentam como desvantagens o ruído produzido e a eventual contribuição para

efeitos de aceleração e desaceleração por parte dos condutores, sendo desaconselhadas em vias de

atravessamento de bairros residenciais onde se registe um volume significativo de tráfego. Na Figura 2.35.

apresentam-se os critérios de dimensionamento de uma passadeira sobrelevada (trapezoidal)2.

FIGURA 2.35 – PRINCÍPIOS DE DIMENSIONAMENTO DE UMA PLATAFORMA TRAPEZOIDAL

Fonte: Nota técnica para instalação e sinalização de lombas redutoras de velocidade, ANSR, 2007

2 Para mais informações sobre o dimensionamento de passadeiras sobrelevadas consultar: Coleção de Brochuras Temáticas – Acalmia de Tráfego, IMT,
março 2011
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Nas imediações de polos geradores/atractores onde se registem fluxos pedonais intensos localizados junto a vias

distribuidoras principais (e.g. escolas, áreas de concentração de comercio e serviços) recomenda-se a colocação

de semáforos e/ou a sinalização com luzes LED das passadeiras.

Pavimentação de áreas pedonais

Nas áreas de vocação pedonal deverá valorizar-se a colocação de um pavimento seguro e cómodo que facilite

este tipo de deslocações. Esta situação é especialmente relevante em áreas pedonais ainda pavimentadas com

a calçada de “calhau rolado” e onde o pavimento em calçada irregular é bastante desconfortável e provoca

frequentemente quedas. Poderá por exemplo criar-se uma faixa com um pavimento confortável que facilite estas

deslocações.

Os materiais a adotar deverão proporcionar uma superfície regular, homogénea, resistente, com durabilidade e

alguma permeabilidade para evitar acumulação de água e ser antiderrapante. Devem ainda ser consideradas as

questões estéticas e de construção, bem como económicas, na escolha das soluções e dos materiais. A boa

iluminação dos percursos é outro aspeto chave para a segurança das áreas a requalificar.

FIGURA 2.36 –EXEMPLO DE FAIXAS PEDONAIS EM

CASTELO BRANCO

FIGURA 2.37 – EXEMPLO DE FAIXAS PEDONAIS NO

FUNCHAL

Fonte: @figueiradesousa – Planeamento de Transportes e Mobilidade

Criação de percursos acessíveis

Os obstáculos na via pública à criação de percursos acessíveis são múltiplos e de diversas naturezas, sendo os

mais comuns: (i) a colocação de infraestruturas e mobiliário urbano; (ii) as caldeiras das árvores; (iii) a localização

e tipologias de abrigos das paragens de TPCR; (iv) existência de degraus e rampas que não cumprem com as

normas regulamentares.

Face ao exposto, e para além das recomendações efetuadas anteriormente que se aplicam também na conceção

de percursos acessíveis, efetuam-se seguidamente recomendações adicionais a atender nas intervenções a

realizar. Note-se que cidades acessíveis para a população com mobilidade condicionada são também aprazíveis

para a população em geral, sendo por isso territórios atrativos para todas as classes e escalões etários da
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população. É tão mais relevante no caso de territórios turísticos como a RAM, que fora dos picos de maior

procura poderão captar nichos de mercado para o turismo.

QUADRO 2.11– BOAS PRATICAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE PERCURSOS ACESSÍVEIS

Medidas Exemplos de boas práticas

Caldeiras de árvores

As caldeiras das árvores em percursos acessíveis que se situem no mesmo plano do

passeio devem ser revestidas por grelhas de proteção ou serem envolvidas por

proteção com uma altura mínima de 30 cm.

As grelhas de proteção sempre que tenham ranhuras e não sejam circulares a sua

orientação deve ser perpendicular ao fluxo pedonal. As ranhuras devem ter um vão

inferior ou igual a 2 cm.

Mobiliário Urbano

O mobiliário deve apresentar um design inclusivo, compacto, sem arestas e sem

afunilamentos junto ao piso por forma a poder ser detetado por ponteiras de

bengalas de invisuais.

Paragens de Transporte Público Coletivo Rodoviário

Para que o acesso às paragens seja acessível é necessário que a zona de espera se

encontre desobstruída de qualquer barreira arquitetónica e que se assegure uma

largura efetiva mínima pelo menos à rotação de 90º de uma cadeira de rodas

(1,2 m x 1,20 m).

Ao nível da sinalização deve utilizar-se pavimento táctil de alerta, de cor contrastante

ao restante e com uma linha guia perpendicular à direção do passeio. A utilização

destas marcações facilita a orientação de pessoas com dificuldades visuais no acesso

às paragens.

Degraus e escadas

As rampas devem ser assinaladas por faixa de aproximação de textura diferente e

de cor contrastante. Recomenda-se que estas faixas de aproximação, apresentem

uma largura não inferior a 0,6 m, e se situem com um afastamento ao primeiro

degrau de cerca de 0,5 m;

As escadas ou rampas que vençam desníveis superiores a 40 cm, devem ser dotadas

de corrimão de ambos os lados ou de um duplo corrimão central quando a sua

largura for superior a 3 m, ou de corrimão de ambos os lados e um duplo corrimão

central quando a sua largura for superior a 6 m.

Rampas

As rampas que vençam desníveis superiores a 30 cm devem ser ladeadas em toda

a sua extensão por elementos de proteção – rebordos laterais com altura igual ou

superior a 5 cm, paredes ou muretes ou guardas com um espaçamento entre

elementos verticais não superior a 30 cm, recomendando-se, um espaçamento de

12 cm.

As rampas devem possuir uma largura igual ou superior a 1,2 m, exceto quando, a

projeção vertical do seu desenvolvimento for inferior a 5 m, ou se existirem duas

rampas para o mesmo percurso sendo que nestes casos, esta largura pode ser

reduzida até 0,9 m.
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2.6.2.2. Criação de zonas de coexistência

As zonas de coexistência, descritas no ponto 2.2.3.1 do presente relatório, não só se constituem como uma

medida de acalmia de tráfego, que contribuem para a redução da sinistralidade, mas são igualmente medidas de

requalificação e regeneração urbana que permitem dotar os centros urbanos onde se inserem de melhores

condições de fruição, circulação pedonal e ciclável, melhorando o ambiente urbano e a qualidade de vida das

populações.

Pretende-se com a criação destas zonas de coexistência: (i) melhorar a segurança do utente/peão; (ii) consolidar

uma nova imagem urbana dos aglomerados, atrativa, portadora de modernidade, ainda que assente na tradição

e na manutenção da identidade local; (iii) valorizar os elementos estruturantes dos aglomerados; (iv) 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 e; (v) promover os centros

históricos, através da dinamização do comércio, serviços e restauração, contribuindo para a sustentabilidade das

economias locais e para a criação de novas dinâmicas diurna e noturna.

A localização das zonas de coexistência propostas apresenta-se na Figura 2.38., sendo as mesmas descritas no

Quadro 2.12.

QUADRO 2.12 – ZONAS DE COEXISTÊNCIA A CRIAR

Entidade Código Descrição do projeto

Câmara de Lobos

CL_01

Projeto de recuperação e reabilitação urbana do centro da freguesia de

Câmara de Lobos, que para além da criação da zona de coexistência integra o

reordenamento do estacionamento, o qual reduzirá a oferta existente,

implementar-se um parque de estacionamento para colmatar essa redução. A

zona de coexistência proposta é delimitada pela Promenade, pela Rua São João

de Deus e pela Rua Nossa Senhora da Conceição, devendo estender-se até ao

Largo do Poço. Esta intervenção visa desincentivar o atravessamento dos

arruamentos do centro histórico por tráfego rodoviário

CL_05

Requalificação do centro urbano de Estreito de Câmara de Lobos, que para

além da criação da zona de coexistência integra o reordenamento do

estacionamento, o qual reduzirá a oferta existente, implementar-se um parque

de estacionamento para colmatar essa redução. Esta intervenção abrange a

Alameda do Mercado, a Rua do Mercado e a zona envolvente.

CL_06

Requalificação do centro urbano do Jardim da Serra, que para além da

criação da zona de coexistência integra o reordenamento do estacionamento,

o qual reduzirá a oferta existente, implementar-se um parque de

estacionamento para colmatar essa redução. Esta intervenção abrange a zona

central envolvente à junta de freguesia e à igreja.

Machico MAC_12

Requalificação do centro da cidade do Machico é atualmente alvo de um

projeto de requalificação que visa a revitalização da malha urbana, a melhoria

das condições de circulação pedonal e ciclável e o reordenamento do

estacionamento, com a criação de parques periféricos e de um circuito urbano

de TP em veículo elétrico que estabelecerá a ligação entre a zona alta e o centro
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Entidade Código Descrição do projeto

histórico da cidade. Assim, propõe-se a criação de uma zona de coexistência

no centro histórico que inclua, os seguintes arruamentos estruturantes da

cidade: Rua do Ribeirinho, Rua da Árvore, Rua da Estacada, Caminho do

Engenho, Rua do Mercado, Rua da Amargura e Praceta 25 de Abril, dando

continuidade à zona marginal da praia de Machico já pedonalizadas.

Porto Moniz PM_07

Considera-se que o centro da vila de Porto Moniz, onde se localizam os

principais serviços deverá ser alvo de uma intervenção que vise a melhoria das

condições de circulação pedonal e a requalificação do espaço público, criando-

se uma zona de coexistência que abranja a Rua dos Capitães e a zona

envolvente à igreja, incluindo os seguintes arruamentos: Caminho da Igreja,

Caminho da Pedra Mole e a praceta localizada na sua interseção e ainda a Rua

do Lugar da Bica.

Ribeira Brava RB_07

Na Ribeira Brava está prevista a implementação de uma zona de coexistência

em torno da futura interface de transportes e que inclui a Rua de São Bento e a

Rua Infante D. Henrique. Por outro lado o município prevê a requalificação dos

percursos pedonais e a criação de percursos universalmente acessíveis no

centro da vila nomeadamente na Rua do Visconde, Rua São Francisco,

Travessa D. Inácia, Rua 5 5 de Outubro, Rua Major João Augusto Pereira, Rua

Dr. Manuel Arriaga, Rua dos Camachos e Rua 1º de Dezembro de 1940, pelo

que se propõe a criação de uma zona de coexistência que abranja estes

arruamentos.

Santa Cruz SC_28

A zona velha da cidade do Caniço apresenta condições para a criação de uma

zona de coexistência que permita um incremento das condições de conforto e

segurança das deslocações pedonais e ordene o estacionamento, limitando a

circulação automóvel. A zona a criar é delimitada pela Rua João Paulo I, e a

Rua Dr. Fernando Peres, abrangendo ainda a Estrada da Ponta da Oliveira

(projeto SC_11 proposto pelo município), e englobando toda a envolvente à

igreja e ao núcleo museológico.

FIGURA 2.38 – ZONAS DE COEXISTÊNCIA A CRIAR NOS CENTROS URBANOS

Fonte: Municípios da RAM, janeiro/fevereiro 2019
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2.6.2.3. Requalificação/criação de percursos pedonais

Para além da criação de condições para a circulação pedonal nas zonas de coexistência a criar, são ainda

previstas medidas de requalificação e criação de percursos pedonais em vias onde o fluxo pedonal é significativo

e onde é necessário melhorar as condições de segurança e conforto dos peões.

Apresentam-se no Quadro 2.13 os projetos previstos para a rede pedonal, sendo de destacar as seguintes

tipologias de intervenção:

 Construção e requalificação de percursos pedonais

Esta tipologia de intervenção visa a construção de passeios onde os mesmos não existam ou a beneficiação

dos passeios existentes, através de operações de requalificação do espaço público. Pretende-se promover

as acessibilidades pedonais, dotando os passeios, sempre que possível, da largura mínima de circulação para

pessoas com mobilidade condicionada.

O pavimento dos passeios deverá ser em material confortável, com faixas diferenciadas em cor e textura na

proximidade de atravessamentos de peões, sendo que estes, caso sejam constituídos por passadeiras,

deverão ser rebaixados junto às mesmas. Muitas vezes a construção de passeios ou a sua requalificação

podem implicar a necessidade de se efetuar um reperfilamento dos arruamentos e a reorganização do

estacionamento nos mesmos.

 Construção de percursos acessíveis:

Nos percursos acessíveis deverá ser dada prioridade ao conforto, à facilidade de utilização e segurança dos

cidadãos, nomeadamente rebaixamento de passeios junto às passadeiras de peões e criação de faixas

pedonais em pavimento confortável e diferenciado do restante.

De forma a criar percursos pedonais acessíveis deverá existir relocalização dos elementos ocupantes do

espaço público (mobiliário urbano, infraestruturas, arborização ou esplanadas) que se constituam como

obstáculos físicos à circulação.

QUADRO 2.13 – PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO/CRIAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS

Município Código Descrição do projeto

Calheta

CAL_01 Construção de percurso pedonal na Estrada da Serra de Água

CAL_08
Construção de passeios no âmbito da beneficiação e alargamento das estradas

municipais existentes

Machico MAC_08 Requalificação do centro da vila de Porto da Cruz

Ponta do Sol

PS_01

Requalificação da marginal (promenade) da Madalena do Mar

Projeto que visa o reperfilamento do arruamento, dotando-o de passeios mais largos e

acessíveis, com a relocalização do mobiliário urbano, o rebaixamento dos passeios nas

passadeiras de peões e a colocação de passadeiras.

PS_05 Criação de percursos pedonais que garantam condições de segurança para peões
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Município Código Descrição do projeto

Projeto que prevê a construção de passeios nas seguintes vias rodoviárias: ER222

Ponta do Sol – Canhas, ER1010 na vila de Ponta do Sol, Estrada Casa Carreira, ER209,

ER1010 entre o Lugar de Baixo e Ponta do Sol.

Porto Moniz PM_02

Requalificação da rede pedonal e criação de percursos acessíveis no centro da vila

de Porto Moniz

Projeto que prevê a requalificação dos passeios, a sobrelevação das passadeiras para

o nível dos passeios e a colocação de pavimentos tácteis juntos às mesmas para

identificação da sua localização por audiovisuais. Os passeios serão alargados de

forma a permitir a circulação de pessoas em cadeira de rodas, sendo o pavimento

adequado à circulação pedonal.

Porto Santo PST_06

Criação de percursos acessíveis no centro de Vila Baleira

Projeto que visa a intervenção nos arruamentos onde é interdita ou fortemente

condicionada a circulação automóvel, com o objetivo de criar percursos acessíveis,

com a construção de faixas pedonais em pavimento confortável.

Ribeira Brava RB_01

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

Intervenção a realizar 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 Vermelha.

Santa Cruz

SC_06 Construção e beneficiação de passeios na Estrada das Eiras

SC_07 Construção e beneficiação de passeios na Estrada João Gonçalves Zarco

SC_08
Construção e beneficiação de passeios na Estrada das Eiras (norte), no Caminho da

Igreja e na Rua de Abegoaria

SC_09 Construção de passeios no Caminho da Cancela, Estrada do Garajau e ER 101

SC_10 Construção de passeios no Caminho na Estrada do Aeroporto

SC_12 Beneficiação de passeios na Travessa do Cedro e na 1ª Travessa da Olaria

SC_13
Construção de passeios no Caminho da Faia, Rua D. Felicidade de Gouveia, Rua

Manuel de Freitas Meca e Caminho da Achada da Roca

SC_14 Construção de passeios na Rua D. Teresa Bela de Sá

SC_15 Construção de passeios na Estrada Padre Alberto Vieira de Freitas (ER206)

SC_16 Construção de passeios na Avenida Barão da Nora e Rua D. Júlia Graça França

SC_17 Construção de passeios na Estrada dos Moinhos

SC_18 Construção de passeios na Rua do Bom Jesus e Travessa 25 de junho

SC_19 Construção de passeios na Rua do Ribeirinho e Rua da Rochinha

SC_20 Beneficiação de passeios na Avenida 2 de agosto de 1996

SC_21 Construção de passeios no Largo Conselheiro Aires de Ornelas

SC_22 Construção de passeios na Rua Maria Ascensão

SC_23 Construção de passeios na Estrada Regional 207

Santana SAN_01

Criação de percurso pedonal entre a Estrada Dr. Agostinho Cardoso e Rua Cónego
Fernandes Vaz, no centro de Santana.

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.
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Município Código Descrição do projeto

Remodelação e prolongamento da Rua Padre Francisco Marques Mendonça até à
ER101 em frente ao Centro de Saúde, no centro de São Jorge.

São Vicente SV_07
Requalificação da rede pedonal e criação de percursos acessíveis no centro de Ponta

Delgada

Fonte: Municípios da RAM, janeiro/fevereiro 2019

2.6.2.4. Reabilitação de outras infraestruturas pedonais

Na RAM existem um conjunto de infraestruturas pedonais, os Caminhos Reais, construídos desde o início da

ocupação humana da Madeira, constituíram-se, durante séculos, como vias de comunicação entre os

aglomerados urbanos da ilha, os quais foram sendo abandonados pelas populações com o advento do automóvel

e de vias rodoviárias.

No entanto, constituem-se como atalhos importantes nas ligações entre os centros dos aglomerados urbanos e

as suas zonas mais periféricas, sendo considerados fundamentais, tanto nas deslocações pedonais de curta

distância dos residentes, como elementos de atração turística.

A requalificação dos Caminhos Reais tem os seguintes objetivos: (i) repor as condições de segurança dos

mesmos; (ii) criar condições para a circulação pedonal que permitam uma maior utilização por parte de residentes

e turistas; (iii) Garantir o acesso a veículos de socorro e emergência.

As requalificações a realizar nos Caminhos Reais incidem essencialmente nas seguintes intervenções:

 Limpeza de pedras, decoradas e vegetação provenientes de deslizamentos nos taludes;

 Melhoramento, estabilização e reparação de taludes;

 Recuperação de calcetamento;

 Instalação de guardas em Madeira;

 Recuperação de valetas e canais de drenagem de escoamento de águas pluviais;

 Reforço de muros de suporte;

 Instalação e montagem de painéis informativos e sinalização.

Regista-se ainda a existência de Veredas, utilizadas em zonas urbanizadas de génese ilegal nas periferias para

acesso pedonal às residências, não existindo nalguns casos outra forma de aceder às mesmas.

QUADRO 2.14 – PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE CAMINHOS REAIS E VEREDAS

Entidade Código Descrição do projeto

Calheta CAL_03 Requalificação dos Caminhos Reais da Calheta
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Entidade Código Descrição do projeto

Machico MAC_09

Requalificação pedonal das veredas

O concelho de Machico apresenta zonas onde, embora fosse desaconselhada a

ocupação urbana, face à orografia acentuada, existem residências unifamiliares,

registando, na maioria dos casos, uma densidade de ocupação exagerada, sendo

impossível aceder de automóvel à maioria das residências.

É assim urgente proceder à requalificação destes percursos pedonais, garantindo

condições mínimas de segurança contra incêndios, garantindo a existência de

iluminação, pavimentos confortáveis e construção de galerias técnicas para as

infraestruturas.

Ponta do Sol PS_03 Requalificação dos Caminhos Reais

Santana MT_SAN_01

Requalificação do Caminho Real 23 nos seguintes troços:

 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.

2.6.3. Linha de Orientação 5.2. – Implementar corredores cicláveis

2.6.3.1. Construção/requalificação de percursos cicláveis

Como referido anteriormente, apesar das condições orográficas da ilha existem locais com propensão para a

concretização de percursos cicláveis, nomeadamente no centro de alguns aglomerados urbanos onde se deverá

apostar na infraestruturação do território.

A construção da rede ciclável da RAM deverá estar dotada de adequadas condições de conforto e segurança e

que potencie uma maior utilização deste modo de transporte na cadeia regular de deslocações, em especial nas

deslocações de proximidade e nos acessos às principais interfaces de transportes.

Os projetos previstos no presente PAMUS são, na sua totalidade em pista ciclável, ou seja, em via dedicada ao

modo ciclável, estando identificados no Quadro 2.15 e localizados nas figuras seguintes.

QUADRO 2.15 – PROJETOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PERCURSOS CICLÁVEIS

Entidade Código Descrição do projeto

Machico MAC_01

Construção de faixa ciclável urbana

Projeto que visa a construção de um percurso ciclável que ligue o centro de Machico à

rotunda da Ribeira Seca, numa extensão de 4 600metros

Construção de faixa ciclável da Frente de Mar

Este projeto visa a construção de um percurso ciclável que ligue a marginal de Machico

(praia Amarela) ao parque desportivo de Água de Pena, numa extensão de 1 837

metros, dos quais 1 000 metros em túnel.

Ponta do Sol PS_04
Construção de percurso e ciclável que liga o município da Ribeira Brava em Tabua até à

marginal do Lugar de Baixo, a qual será requalificada

Porto Santo PST_02

Requalificação do percurso ciclável entre a Calheta e o Campo de Baixo/Ribeiro

Salgado, numa extensão de 4,6 km A intervenção inclui repavimentação e segregação

de sentidos.

Extensão do percurso ciclável entre o Campo de Baixo/Ribeiro Salgado e o Porto,

numa extensão de 4,0 km
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Entidade Código Descrição do projeto

Extensão do percurso ciclável do Golf até à ciclovia principal, com 0,65 km

Ribeira Brava RB_02

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

Água

O projeto visa a construção de um percurso de 2,5 km em pista ciclável que ligue a

Ribeira Brava aos lugares de Meia Légua, Poiso e Serra de Água.

São Vicente SV_01
Construção de um percurso ciclável que ligue os lugares de São Vicente, Boaventura e

Ponta Delgada

Fonte: Municípios da RAM, janeiro/fevereiro 2019

FIGURA 2.39 –PERCURSOS CICLÁVEIS PROPOSTOS PARA MACHICO

Fonte: Município de Machico, fevereiro 2019
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FIGURA 2.40 –PERCURSOS CICLÁVEIS PROPOSTOS PARA O PORTO SANTO

Fonte: Município do Porto Santo, fevereiro 2019

FIGURA 2.41 –PERCURSOS CICLÁVEIS PROPOSTOS PARA A RIBEIRA BRAVA

Fonte: Município da Ribeira Brava, fevereiro 2019

2.6.3.2. Criar uma rede de equipamentos de apoio às deslocações cicláveis

A construção e requalificação de percursos cicláveis na RAM deve ser acompanhada pela criação de uma rede

de apoio às deslocações cicláveis que melhore as condições de comodidade e conforto dos utilizadores deste

modo de transporte.

Atualmente são poucos os equipamentos desta natureza existentes na RAM, contudo, a expansão da rede

ciclável e o propósito de promoção da inclusão deste modo de transporte na cadeia regular de viagens não pode

ser dissociado da existência de infraestruturas de apoio aos ciclistas, tais como parqueamentos, bebedouros e

pontos de reparação de bicicletas, nos quais seja possível efetuar pequenas reparações urgentes nas bicicletas,

e existam balneários, cacifos e placares informativos sobre as pistas cicláveis e a rede de apoio existente.

Todos os percursos deverão conter ainda placares informativos sobre o mesmo e os equipamentos nele

existentes, com indicação de distâncias.
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FIGURA 2.42 –EXEMPLO DE PARQUEAMENTO PARA

BICICLETAS

FIGURA 2.43 – EXEMPLO DE PARQUEAMENTO PARA

BICICLETAS

Fonte: https://vadebici.wordpress.com/page/83/ Fonte: @figueiradesousa, setembro 2016

Relativamente aos bebedouros, placares informativos e pontos de reparação de bicicletas considera-se que

os mesmos deverão estar colocados ao longo das ciclovias existentes e previstas, espaçados de igual forma,

assim como nos cruzamentos entre pistas cicláveis e ainda em pontos notáveis destas – miradouros, entradas

de aglomerados urbanos, principais polos turísticos.

Sugere-se que os pontos de apoio para ciclistas, que incluem balneários, pontos de reparação de bicicletas,

parqueamentos e bebedouros, assim como placares informativos, sejam colocados junto ao parque desportivo

de Água de Pena, em Machico, em Vila Baleira no Porto Santo, e ainda um no percurso ciclável entre Ribeira

Brava e Lugar de Baixo e outro no percurso ciclável São Vicente - Boaventura - Ponta Delgada, devendo no

entanto proceder-se à realização de estudos que visem definir as localizações exatas.

FIGURA 2.44 –EXEMPLO DE BEBEDOUROS FIGURA 2.45 – PONTO DE APOIO PARA CICLISTAS

Fonte:

http://www.ebanataw.com.br/trafegando/ciclovia.htm

Fonte: http://valeapenairdenovo.blogspot.pt/2012/11/ciclovia-marginal-

pinheiros-acessos-ponte-cidade-universitaria-ponte-estaiada-morumbi-

ciclofaixa-bibicleta-bike.html
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Relativamente aos parqueamentos, considera-se fundamental articular com a construção de percursos ciclável,

a colocação desta tipologia de equipamentos nos centros urbanos e principais locais de interesse turístico.

2.6.4. Linha de Orientação 5.3. – Implementar sistemas de bicicletas de utilização partilhada

Os sistemas de bicicleta de utilização partilhada visam a disponibilização de equipamentos em meio urbano,

destinados a permitir a utilização temporária de bicicletas para uso público.

O sucesso da utilização destes sistemas depende de um conjunto diverso de fatores, tais como o modelo de

exploração (sistema gratuito ou pago), a localização dos pontos de acesso à rede e dimensão da frota, a

tecnologia selecionada (bicicletas elétricas ou convencionais) e a divulgação deste sistema junto aos seus

utilizadores potenciais. No que concerne à divulgação, a mesma deverá ser disponibilizada em diversos suportes

(físico e digital).

Recomenda-se que na RAM, e face à especificidade desta região, com um elevado peso da população flutuante,

o sistema deverá permitir a utilização de residentes e turistas; sendo o acesso ao mesmo efetuado através de

uma aplicação móvel, descarregada no telemóvel, onde os utilizadores podem:

 Efetuar o registo de utilização;

 Saber onde existem estações e bicicletas;

 Bloquear e desbloquear as bicicletas.

Este sistema permite a centralização de informação relativa às bicicletas disponíveis e em utilização e ainda a

identificação dos utilizadores, de forma a salvaguardar eventuais estragos ou mesmo furto de bicicletas.

As estações para além das docas e bicicletas, deverão dispor de um placar informativo com um mapa da

envolvente, instruções de funcionamento, localização da estação mais próxima e números de contacto do

operador do sistema.

FIGURA 2.46 –SISTEMA DE BICICLETAS DE UTILIZAÇÃO PARTILHADA EM LISBOA

Fonte: jornal Destak, julho 2017 Fonte: Time Out Lisboa

Para que os sistemas de bicicletas de utilização partilhada a implementar na RAM tenham sucesso, existem ainda

alguns aspetos -chave que devem ser considerados aquando da sua implementação:

 As estações para recolha e entrega das bicicletas devem ser localizadas junto a importantes polos

geradores/atractores de viagens, aos principais polos turísticos e às interfaces de transporte coletivos, tendo

em vista a promoção integrada deste modo e do transporte público;

 A possibilidade de o sistema ser utilizado por turistas que, na RAM, se constituem como um segmento de

procura com elevada apetência para a utilização deste modo de transporte;
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 O sistema disponibilizar bicicletas convencionais e elétricas, o que, dada a orografia da região é um aspeto

relevante para potenciar uma maior utilização do sistema;

 A divulgação de informação em diferentes suportes sobre a utilização dos sistemas partilhados.

Propõe-se a instalação de sistemas desta natureza em diversos concelhos da RAM, apresentando-se no Erro! A

origem da referência não foi encontrada. uma caracterização dos sistemas de bicicletas de utilização partilhada

propostos pelos municípios. Para além do sistema mencionado seguidamente recomenda-se a implementação

de um sistema desta natureza no Funchal, o qual deverá assentar em bicicletas exclusivamente elétricas e

abranger a zona baixa da cidade e a zona do Lido.

QUADRO 2.16 – PROJETOS A DESENVOLVER NA LINHA DE ORIENTAÇÃO 5.3

Municípios Código Descrição do projeto

Machico MAC_02

Sistema com 30 bicicletas (20 elétricas e 10 convencionais) e 4 docas com 10

lugares de estacionamento cada, a implementar no Parque Desportivo de

Água de Pena, no Jardim da Graça - Poente", junto ao Terminal Rodoviário do

Machico, na Promenade, junto à Praia de Areia Amarela e junto à Rotunda da

Ribeira Seca, no extremo mais interior da Faixa Ciclável Urbana.

Ponta do Sol PS_07
Deverão ser estudadas potenciais localizações para a implementação de um

sistema desta natureza na Ponta do Sol e Madalena do Mar.

Porto Santo PST_01

Sistema com 75 bicicletas, (elétricas e convencionais), a distribuir por 5 docas

a instalar no centro de Vila Baleira, junto ao porto, entre o Campo de Baixo e

Zarco (acesso às praias Henrique, Pedras Pretas, Tia Maria), zona do Luamar

e Calheta.

São Vicente SV_02
Sistema com 20 bicicletas elétricas e instalação de 2 docas em cada uma das

freguesias do município: São Vicente, Boaventura e Ponta Delgada.

Fonte: Municípios da RAM, janeiro/fevereiro 2019

2.6.5. Linha de Orientação 5.4. – Divulgar as redes pedonais e implementar campanhas de
sensibilização para a utilização dos modos suaves

2.6.5.1. Divulgar as redes pedonais estruturantes

Como incentivo ao recurso ao modo pedonal para a realização de viagens de curtas distância na RAM,

nomeadamente dentro dos centros urbanos, considera-se fundamental a elaboração de mapas pedonais.

Estes mapas devem incluir os principais polos atractores/geradores de deslocações, bem como as principais

interfaces de transportes, devendo preferencialmente assinalar-se os tempos de ligação pedonal entre os

principais polos assinalados. Na Figura 2.47. apresenta-se um exemplo de uma carta de percursos elaborada

para Aveiro.

Os mapas das redes pedonais podem abranger toda a rede de uma forma genérica, ou serem dedicados apenas

a algumas temáticas especificas (e.g.: percursos urbanos, percursos de lazer, percursos turísticos). A elaboração
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de mapas pedonais das principais centralidades urbano-turísticas da RAM é proposta na L.O. 9.4, descrita no

ponto 2.10.5 do presente relatório.

Um aspeto importante que influencia o sucesso da implementação desta medida prende-se com os canais

selecionados para a divulgação destes mapas.

No caso da divulgação de percursos estruturantes cuja utilização é feita, maioritariamente, por residentes,

considera-se que os mesmos devem integrar campanhas de promoção dos modos suaves descritas no ponto

2.6.5.3 do presente relatório.

Para a elaboração destes mapas sugere-se o recurso a ferramentas SIG que permite não só a georreferenciação

dos percursos, mas facilita a realização de diversos cálculos, como por exemplo o tempo de deslocações entre

dois pontos de interesse.

FIGURA 2.47 – EXEMPLO DE MAPA PEDONALDE AVEIRO

Fonte: www.cm-aveiro.pt

2.6.5.2. Implementar campanhas de sensibilização para a utilização dos modos suaves

Com a requalificação da rede pedonal prevista na LO 5.1, que vem melhorar as condições de circulação pedonal

nos aglomerados urbanos, importa implementar campanhas que visem sensibilizar a população para a utilização

dos modos suaves e que deverão ser transversais a todos os municípios.

Nos municípios que vão apostar na construção de redes cicláveis (Funchal, Machico, Ponta do Sol, Porto Santo,

Ribeira Brava e São Vicente), importa ainda implementar ações de sensibilização e formação sobre andar de
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bicicleta no espaço público. Estas ações deverão ser dirigidas não só à população em geral como também à

população escolar, a qual dispõe de maior apetência para a utilização deste modo de transporte.

Estas ações visam o desenvolvimento de uma nova cultura no uso dos territórios, funcionando como uma

ferramenta de auxílio na integração de novos conceitos e práticas no planeamento municipal, através da

sensibilização nesta matéria, promoção de boas práticas, melhoria do planeamento, desenho e monitorização

dos territórios, e incentivo à criação de uma nova cultura de mobilidade.

Deste modo, enfrentando este desafio, pode reforçar-se a política de promoção dos modos suaves de forma a

alterar mentalidades, educar cidadãos, e, consequentemente, abrir caminho a uma nova perspetiva da utilização

do espaço urbano, enquanto espaço integrador à escala local. Estas campanhas de sensibilização poderão servir

de “motor de arranque” para a mudança de mentalidades, desde os mais novos até aos seniores, no sentido da

promoção para uma utilização dos modos suaves de deslocação.

Alguns municípios têm já propostas para a realização de campanhas de sensibilização dos modos suaves que se

apresentam no quadro seguinte.

QUADRO 2.17 - AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E PROMOÇÃO DOS MODOS SUAVES PREVISTAS

Entidade Código Descrição do projeto

Porto Santo PST_10

Ação de Sensibilização sobre andar de bicicleta em meio urbano.

Esta tarefa inclui a realização de ações de sensibilização e formação dos alunos

do 2º ciclo, de forma a aumentar as competências na utilização da bicicleta e

sobre segurança rodoviária nas deslocações cicláveis.

A formação deverá ser dada em articulação com as forças de segurança do

concelho e com os professores de educação física, integrando:

 Componente prática, devendo para tal envolver-se as associações de

utilizadores de bicicletas locais, uma vez que dispõem de formadores e

equipamentos, detendo ainda um vasto conhecimento do terreno. Tendo em

consideração que esta é uma ação à qual se dará continuidade, devendo

para tal, capacitar-se a equipa da CMSV, através do envolvimento de

parceiros locais na concretização dos mesmos.

 Componente teórica, na qual se transmitirão as regras básicas de segurança

e se exemplificarão boas práticas de utilização do modo ciclável em via

segregada e partilhada e realçando as regras segurança nos

atravessamentos dos cruzamentos e as regras de prioridade.

A formação integrará ainda a temática associada à manutenção e reparação de

bicicletas.

No final desta ação será entregue aos participantes a “Carta de Ciclista”, sendo

ainda distribuídos panfletos informativos (ver Figura 2.48).

São Vicente SV_05

Ribeira Brava RB_05 Realização de campanha de sensibilização para a promoção da circulação

pedonal e em geral dos modos suaves, dirigida à população em geral e que
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Entidade Código Descrição do projeto

visa diminuir o tráfego automóvel no centro da vila, tornando-a mais cómoda,

silenciosa e limpa.

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.

Fonte: Municípios da RAM, janeiro/fevereiro 2019

FIGURA 2.48 – EXEMPLO DE PANFLETO INFORMATIVO A UTILIZAR NAS AÇÕES DE FORMAÇÃO SOBRE ANDAR DE

BICICLETA EM MEIO URBANO

Fonte: Plano de Sensibilização para a Mobilidade Sustentável do Município da Maia, 2018

Estas campanhas e outras que se implementem na RAM deverão ser adaptadas aos público-alvo a que se

dirigem. De entre as formas de divulgação possível destaca-se a rádio, imprensa escrita, muppies, cartazes,

folhetos de divulgação e os meios digitais, nas páginas internet dos municípios, newsletter, aplicações para

telemóveis, na intranet dos principais aldeamentos turísticos, no site VisitMadeira, etc.

2.6.6. Linha de Orientação 5.5. – Promover as acessibilidades para todos

2.6.6.1. Elaboração de planos de acessibilidades para todos

A promoção e garantia da plena acessibilidade é um aspeto essencial à qualidade de vida dos cidadãos e de

exercício dos seus direitos, sendo um dever tornar a cidade um espaço total de liberdade.

O Decreto-Lei nº163/2006, de 8 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e pelo

Decreto-Lei n. º125/2017, de 4 de outubro, define as condições de acessibilidade para todos ao espaço público,

equipamentos e serviços coletivos, de forma a garantir às pessoas com mobilidade condicionada uma sociedade

sem barreiras, garantindo a sua autonomia e favorecendo práticas inclusivas.

Este DL estabelecia um prazo de 10 anos para a adaptação de instalações, edifícios, estabelecimentos,

equipamentos públicos e de utilização pública e via pública, com as normas técnicas de acessibilidade, que

terminou em 8 de fevereiro de 2017, mantendo-se no entanto, e de acordo com a última versão do diploma,
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inalterado “o compromisso nacional de promoção de uma sociedade inclusiva, em que todos podem aceder a

todos os recursos em condições de igualdade, desígnio para o qual será essencial a remoção das barreiras

arquitetónicas que persistem”.

Na RAM esta matéria é regulada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 32/2016/M, de 20 de julho que estabelece

a elaboração do Plano Regional de Promoção das Acessibilidades, o qual deverá, entre outros aspetos: (i)

promover a acessibilidade nos meios de transportes; (ii) promover a acessibilidade às vias de circulação pública

e; (iii) promover condições de utilização plena e integral dos espaços públicos, através da eliminação das

barreiras urbanísticas e arquitetónicas.

Numa região como a Madeira onde, além do envelhecimento da população, com o natural incremento do número

de residentes com mobilidade condicionada ou reduzida, regista-se ainda um elevado fluxo de turistas seniores,

muitos dos quais com mobilidades condicionada ou dificuldades de mobilidade associadas à idade, pelo que

garantir condições de acessibilidade universal ao sistema de transportes e no espaço público pode constituir-se

como um fator de diferenciação e atratividade turística para a região.

Assim, propõe-se que seja elaborado um Plano Regional de Promoção das Acessibilidades, ou em alternativa,

planos municipais de promoção das acessibilidades. Note-se que as questões da acessibilidade universal se

reportam a questões de âmbito local, que na generalidade dos casos a implementação é da responsabilidade dos

municípios. Como tal, admite-se que a elaboração de planos municipais possa ser a escala mais adequada para

abordar e desenhar soluções.

Estes planos deverão:

 Prever a criação de percursos pedonais acessíveis, nas áreas centrais dos principais aglomerados urbanos

da RAM. Muitas destas intervenções deverão estar associadas a operações de requalificação do espaço

público (algumas destas inseridas em operações de regeneração urbana) e de promoção do modo pedonal.

A identificação das barreiras à circulação pedonal, bem como o desenho de soluções para mitigação dos

problemas diagnosticados são os principais aspetos a abordar;

 Promover a requalificação dos acessos às principais paragens de autocarro que garantam o acesso de

pessoas com mobilidade condicionada ao sistema de transportes públicos (acesso e condições de circulação

às interfaces e localização e acesso às paragens de TP);

 Garantir as condições de acessibilidade para todos nos edifícios de utilização pública, quer ao nível dos

acessos aos edifícios, quer nas condições de circulação proporcionadas no seu interior pelo cumprimento dos

requisitos legais.

A criação de condições de acessibilidade para todos ao sistema de transportes públicos deverá promover a

adaptação gradual dos veículos de transporte público, de modo a incluir o transporte adequado para pessoas

com mobilidade condicionada, como por exemplo rampas, lugares reservados de maior dimensão, etc.

Perspetivando-se o lançamento de concurso internacional para a contratualização dos serviços estas exigências

deverão ser acauteladas em sede de caderno de encargos, de forma a garantir que o(s) concorrente(s) que

vierem a operar os serviços o façam com material circulante adequado ao transporte desta população.
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Recomenda-se a elaboração de planos de promoção das acessibilidades para todos para todos os municípios da

RAM, sendo que estes deverão incidir nas áreas centrais dos principais aglomerados populacionais (sedes de

concelho e sedes de freguesia) e ainda nos principais pontos de interesse turístico, devendo para isso, haver

uma articulação entre os municípios e a DRT.

2.6.6.2. Criação de circuitos acessíveis no centro do Funchal

Em articulação com o proposto no PAMUS do Funchal, considera-se importante a criação de uma rede de

percursos acessíveis no centro do Funchal que sirva as zonas de maior concentração de oferta de comércio,

serviços e pontos de interesse turístico. Como referido no âmbito da Fase 1, a cidade acolhe fluxos significativos

de turistas com mobilidade condicionada, que se deslocam a pé no centro da cidade e para os quais importa

assegurar adequadas condições de mobilidade. Uma cidade acessível para os turistas é também uma cidade

acessível para todos.

Assim numa 1ª fase propõe-se que a rede de percursos acessíveis abranja o centro da cidade (área identificada

na Figura 2.49) bem como a zona do Lido, de forma a complementar as intervenções já realizadas na Av. Zarco

Sul e Rua Fernão Ornelas.

FIGURA 2.49 – PROPOSTA DE REDE DE PERCURSOS ACESSÍVEIS NO CENTRO DO FUNCHAL

Fonte: Figueira de Sousa com base no PAMUS do Funchal

Estes percursos deverão ter as seguintes características: (i) ser livres de obstáculos (e.g. mobiliário urbano,

escadas); (ii) possuir pavimentos confortáveis e táteis que permitam a circulação de pessoas com mobilidade

reduzida (e.g. em cadeiras de rodas, invisuais) e; (iii) possuir placares informativos com sistemas audiovisuais e

em braille e simbologia adequada.

Mapeamento dos lugares acessíveis

Por fim sugere-se o mapeamento de lugares acessíveis em plataformas especificas já existentes, como a

www.wheelmap.org ou o googlemaps.pt os quais visam a classificação de diversos serviços e equipamentos

(turísticos e não turísticos), face às suas condições de acessibilidade universal.
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FIGURA 2.50– EXEMPLO DE MAPEAMENTO DE LUGARES ACESSÍVEIS

Fonte: www.wheelmap.org

2.6.7. Linha de Orientação 5.6. – Elaborar estudos de circulação e estacionamento

Alguns dos aglomerados da região têm vindo a registar, nas últimas décadas, crescimentos significativos dos

seus perímetros, fruto do crescimento populacional e da área edificada, nem sempre corretamente planeada.

Esta situação, aliada ao crescimento da utilização do transporte individual, tem originado problemas de circulação

e estacionamento em alguns destes aglomerados.

A generalidade dos municípios tem vindo a apostar na requalificação urbana dos seus principais aglomerados,

apostando na reafectação de espaços canal e promovendo os modos suaves. Contudo, em muitos destes

aglomerados, importa mitigar os problemas de circulação e criar soluções ao nível do estacionamento.

Para o desenho destas soluções é fundamental desenvolver estratégias locais que contribuam para: (i)

implementar novos esquemas de circulação, o que implica a quantificação dos volumes de tráfego atuais; (ii)

definir uma política coerente ao nível do estacionamento, quantificando as necessidades de estacionamento de

curta duração, de longa duração e dos residentes e; (iii) desenvolver projetos de melhoria/expansão das redes

dos modos suaves, os quais devem ter em consideração os critérios de promoção das acessibilidades para todos.

De forma a resolver os problemas de estacionamento e circulação pedonal e ciclável nos seus centros urbanos,

nomeadamente em Machico e Porto da Cruz, o município pretende a realização de um plano desta natureza, que

estude soluções detalhadas os constrangimentos existentes.
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2.7. OBJETIVO ESPECÍFICO 6 – MELHORAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SETOR DOS

TRANSPORTES

2.7.1. Enquadramento e linhas de orientação

É objetivo do PAMUS RAM a implementação de um conjunto de medidas que visam promover soluções de

transporte de passageiros e mercadorias de baixo teor de carbono (Hipo carbónicas), com recurso a tecnologias

mais eficientes do ponto de vista energético e ambiental, incluindo o aproveitamento de energias alternativas.

A RAM tem já em fase de implementação os Planos de Acão para a Energia Sustentável das Ilhas da Madeira e

Porto Santo, que englobam um conjunto de ações e projetos tendentes a uma maior racionalização energética

do setor dos transportes. No Porto Santo, com a implementação do projeto Smart Fossil Free Island pretende-

se transformar a ilha numa zona livre de combustíveis fósseis. O objetivo é criar “uma solução de mobilidade

sustentável a partir do desenvolvimento de um ecossistema elétrico”, com a criação de incentivos à aquisição de

veículos elétricos por parte da administração pública e de privados, tendo-se instalada já 33 postos de

carregamento de veículos elétricos e adquirido diversos veículos totalmente elétricos (e.g. frota da administração

local e táxis).

A RAM prevê ainda lançar, durante o ano de 2019, Programa Regional de Incentivo à Mobilidade Elétrica na

RAM (PRIME RAM) que visa apoiar a aquisição de veículos elétricos. Este programa será implementado numa

primeira fase no Porto Santo (enquadrado no Smart Fossil Free Island), estendendo-se em 2020 à ilha da

Madeira.

De forma a dar seguimento à política já iniciada pelo Governo Regional, definem-se as linhas de orientação

apresentadas na Figura 2.51.

FIGURA 2.51 – OBJETIVO ESPECÍFICO 6 E LINHAS DE ORIENTAÇÃO

2.7.2. Linha de Orientação 6.1. – Renovar a frota de TP, nomeadamente com recurso a veículos
movidos a energias alternativas

Os municípios de Porto Santo e Machico propõem a aquisição de veículos elétricos de TP, devendo estas

exigência serem integradas no concurso para a contratualização da rede de TPR da RAM.

No caso de Machico, o veículo elétrico deverá efetuar o circuito urbano a criar no centro da cidade.

Objetivo Específico 6
Melhorar a eficiência energética do setor dos transportes

Linha de
Orientação 6.1

Renovar a frota de TP, nomeadamente com recurso a veículos
movidos a energias alternativas

Renovar as frotas de veículos da administração pública
(regional e local) e privadas, com recurso a veículos movidos
a energias alternativas

Expandir a rede de carregamento de veículos elétricos
Linha de

Orientação 6.2

Linha de
Orientação 6.3

Criar estacionamento reservado para veículos elétricos
Linha de

Orientação 6.4

Criar zonas de baixas emissões no Porto Santo e nos principais
aglomerados da região

Linha de
Orientação 6.5
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No caso do Porto Santo, o projeto Smart Fossil Free Island justifica esta pretensão, pelo que esta exigência

deverá ser mais uma aposta do Governo Regional na concretização deste projeto. Assim recomenda-se o

concurso público para a contratualização do serviço de TPCR na RAM, no caso do Porto Santo, contenha a

exigência de que todos os veículos a afetar a estes serviços sejam elétricos, tendo o operador dois anos para a

substituição (caso seja um operador já instalado) de toda a frota. O não cumprimento desta exigência por parte

dos concorrentes poderá implicar a exclusão dos mesmos do procedimento.

O incentivo à gradual renovação da frota de autocarros em operação na RAM (que apresenta uma idade média

elevada, superior a 15 anos em todos os operadores e cerca de 45% dos veículos são a diesel e Pré- Euro) tem

subjacente o intento de aumentar a eficiência energética e ambiental do setor dos transportes na região, algo

para o que o incentivo à aquisição de veículos mais eficientes (i.e. com menores níveis de consumo e de emissões

poluentes) deverá contribuir.

Apesar desta questão ser uma obrigação dos operadores de TPR no âmbito da sua operação na RAM, o processo

de contratualização dos serviços mencionado anteriormente e que deverá ocorrer até 3 de dezembro de 2019

deverá colocar exigências ao nível da modernização da frota que contribuam para a prossecução deste desígnio.

Importa igualmente ter presente que os avultados investimentos associados à modernização da frota de veículos,

bem como as limitações ainda existentes no domínio da operação com frotas de veículos elétricos,

nomeadamente na RAM onde a orografia se constitui como um handicap, justificam cautela nas exigências a

realizar aos operadores.

2.7.3. Linha de Orientação 6.2. – Expandir a rede de carregamentos de veículos elétricos

Os objetivos de redução do consumo de combustíveis fósseis e o incremento do número de veículos movidos a

eletricidade depende, em grande parte, da existência de uma rede de postos de carregamento em todo o

território da RAM. O Governo Regional da RAM assume como estratégia regional para a mobilidade elétrica o

seguinte:

 O carregamento dos veículos elétricos deve ser promovido preferencialmente nas instalações dos

utilizadores (empresas e particulares), durante a noite, com o incentivo das tarifas tri-horárias e com sistemas

de carregamento lentos, que têm menor impacte na instalação elétrica e são mais benéficos para a duração

e desempenho das baterias. Futuramente, devem ser promovidos sistemas de carregamento inteligentes que

ajudem a rede elétrica na integração de energias renováveis, para o que será necessário estabelecer tarifas

de energia que sejam mais vantajosas para este tipo de carregamentos flexíveis, remunerando os serviços

de sistema fornecidos à rede elétrica;

 A rede de postos de carregamento públicos deverá ser estruturada para carregamentos de emergência e

para colmatar as necessidades de utilizadores sem meios próprios de carregamento, como é o caso do rent-

a-car e particulares sem estacionamento privado. Os postos de carregamento devem ser integrados na rede

MOBI.E e devem ser geridos por um operador licenciado, que garanta a manutenção e as condições

adequadas de operação e segurança;
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 O concelho de Funchal deverá possuir entre 3 a 4 pontos de carregamentos públicos rápidos, que atendendo

ser uma zona turística, os mesmos deverão ficar instalados em lugares estratégicos e de fácil acesso;

 É importante assegurar uma melhor distribuição territorial dos postos de carregamento, nos principais

centros urbanos e locais de atração, em particular onde existem parques de estacionamento. No entanto

estes investimentos devem ser feitos de forma sustentável em termos económicos, numa perspetiva de

médio-longo prazo, e mediante a introdução dos pagamentos pelos serviços prestados e pelos consumos de

energia, de forma a estimular o mercado e o investimento pelos operadores privados;

No Quadro 2.18 apresentam-se os projetos de instalação de veículos elétricos propostos pelos municípios da

RAM, sendo que a instalação dos mesmos deverá integrar-se na estratégia regional para a mobilidade elétrica,

que define que:

 Todos os concelhos da RAM, à exceção do Funchal, deverão ter no mínimo um ponto de carregamento

público rápido, uma vez que os mesmos são versáteis, dispondo dos protocolos de carregamento CHAdeMO,

CCS COMBO e AC43;

 A necessidade de instalação de novos pontos de carregamento rápido nos concelhos com mais potencial no

uso de veículos elétricos, deverá ser equacionado à medida que o mercado/ procura destes veículos vai

aumentando;

 Atendendo ao ambiente de salinidade da ilha, deverão ser contemplados materiais adequados ao ambiente

referido, evitando assim sobrecustos na exploração e manutenção dos equipamentos.

QUADRO 2.18 - PROJETOS A DESENVOLVER NA LINHA DE ORIENTAÇÃO 6.2. – POSTOS DE CARREGAMENTO DE

VEÍCULOS ELÉTRICOS

Município Código Descrição do projeto

Calheta CAL_04 2 postos de carregamento localizados na Vila da Calheta (1 rápido e 1 normal).

Câmara de

Lobos
CL_04

6 postos de carregamento localizados em (i) Av. Nova da Cidade em Câmara de Lobos

(1 rápido); (ii) Avenida da Autonomia/Rancho/Serrado do Mar em Câmara de Lobos (1

normal); (iii) Curral das Freiras (1 rápido); (iv) Estreito de Câmara de Lobos, na Rua João

Augusto Ornelas, junto à escola secundária (1 normal); (v) Quinta da Serra, na Estrada

Professora Alice do Carmo Vieira, junto ao Centro Cívico (1 normal) e; (vi)Jardim da

Serra na Rua das Corticeiras (1 normal).

Machico MAC_08

4 postos de carregamento (todos normais) a localizar no (i) Parque de estacionamento

da Igreja Matriz de Água de Pena; (ii) Extremo norte da marginal do Caniçal; (iii) Parque

de Estacionamento da Igreja de Nossa Senhora do Bom Caminho (Ribeira de Machico)

e; (iv) Rua da Adaga, junto à escola (Porto da Cruz).

Ponta do Sol PS_10
3 postos de carregamento a localizar na futura interface da Vila de Ponta do Sol (1

normal), na Madalena do Mar (1 rápido) e em Canhas (1 normal).

Porto Moniz PM_03

7 postos de carregamento a localizar nos principais locais de atração turística: (i)

Teleférico das Achadas da Cruz (1 normal) e; (ii) Miradouro da Ribeira da Janela e ainda

nos seguintes locais: (i) Câmara Municipal (1 normal e 1 rápido); (ii) Parque de

Campismo (1 normal); (iii) Santa (1 normal) e; (iv) Seixal (1 normal).

Ribeira Brava RB_07
3 postos de carregamento normais a instalar no Parque de Estacionamento da Ribeira

Brava, no Campanário e na Serra de Água.

Santa Cruz SC_24
7 postos de carregamento, 6 normais e um rápido, a localizar nas sedes de freguesia:

Caniço, Santa Cruz, Gaula, Santo António da Serra e Camacha.

Santana SAN_04
7postos de carregamento, 6 normais e um rápido, a instalar no Ribeiro Frio e nas sedes

de freguesia de São Roque do Faial, Ilha, Faial, São Jorge e Arco de São Jorge.
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Município Código Descrição do projeto

São Vicente SV_04
3 postos de carregamento, todos rápidos, a instalar nas sedes de freguesia (São

Vicente, Ponta Delgada e Boaventura).

Fonte: Municípios da RAM, janeiro/fevereiro 2019

2.7.4. Linha de Orientação 6.3. – Renovar as frotas de veículos da administração pública
(regional e local) e privadas, com recurso a veículos movidos a energia elétrica

Com o objetivo de aumentar a eficiência energética e ambiental do sistema de transportes, em particular no setor

do transporte rodoviário (o principal responsável pela dependência energética e pelo volume de emissões de

CO2 deste setor da RAM), foram já adotados critérios específicos de natureza energética e ambiental (volume de

emissões) no processo de aquisição de veículos por parte do Estado (Administração Regional e Administração

Local).

No caso da Administração Regional, a Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 218/2017, aprova o

Programa de Ações para a Mobilidade Elétrica na Região da Madeira, o qual define que, em 2018, a frota de

veículos do Governo Regional deverá incorporar até 25% de veículos elétricos, a qual é atualmente de 5%. O

Governo Regional, através da Direção Regional do Património e Informática, adquiriu, em 2018, 3 veículos

elétricos através do Fundo Ambiental e este ano já apresentou uma candidatura, tendo em vista o reforço da

frota do Governo Regional com mais 12 veículos elétricos.

Desta forma, pretende-se que a eficiência energética e ambiental dos veículos automóveis constitua um fator

determinante na aquisição de veículos e na renovação das frotas, o que contribuirá de forma direta para a

redução de consumos e de emissões por parte do parque de veículos do Estado, como também potenciará um

efeito demonstrativo em relação a empresas e particulares, induzindo e incentivando a adoção de

comportamentos similares incluindo veículos elétricos, veículos híbridos e veículos movidos a combustíveis

alternativos (e.g. GPL – Gás Petrolífero Liquefeito, LNG/Gás Natural, veículos híbridos ou elétricos).

Desta forma, será expetável um gradual incremento da penetração destes veículos no parque automóvel

regional, potenciando o alargamento da estrutura de suporte à utilização de veículos mais ecológicos e, bem

assim, criando condições para reforçar o interesse pela aquisição destes veículos.

Por outro lado, e como já referido, a RAM tem em implementação um Programa de Incentivo à aquisição de

veículos elétricos por parte de particulares (PRIME RAM) visa contribuir para o aumento do número destes

veículos na RAM.

Esta linha de orientação e as medidas dela integrantes estão em linha com os consubstanciados nos Planos de

Ação para a Energia Sustentável das Ilhas da Madeira e do Porto Santo, os quais contemplam as ações que

devem ser consideradas no presente PAMUS:

 Programa de eficiência energética nos serviços públicos - introdução de veículos elétricos em frotas de

serviços públicos e adoção de comportamentos de condução mais eficientes;
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 Aquisição de veículos elétricos para frotas privadas e adoção de comportamentos de condução mais

eficientes;

 Aquisição de veículos particulares elétricos e adoção de comportamentos de condução mais eficientes.

No presente PAMUS apenas o município da Ribeira Brava apresentou uma proposta para a aquisição de 3

veículos elétricos destinados ao transporte escolar.

2.7.5. Linha de Orientação 6.4. – Criar estacionamento reservado para veículos elétricos

Tal como foi já referido, a RAM tem vindo a desenvolver um conjunto de medidas e ações que visam incrementar

a mobilidade elétrica na região, com a criação de apoios para a aquisição destes veículos por operadores de

transporte, serviços da administração pública regional e local, e frotas de empresas, nomeadamente empresas

de aluguer de automóveis, ou veículos de particulares.

De forma a contribuir para o aumento da frota de veículos elétricos na RAM, sugere-se que sejam criados lugares

de estacionamento reservados a veículos elétricos (não associados a carregamento). Estes lugares deverão ser

criados nos parques periféricos e das interfaces a construir e nas zonas centrais dos aglomerados (em zona de

estacionamento de duração limitada) e ainda junto aos principais lugares de atração turística. Considera-se, no

entanto, que o estacionamento de veículos elétricos deverá ser limitado a duas ou quatro horas consoante a

zona.

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

No seguimento das políticas e energia sustentável já em implementação na RAM propõe-se a criação de zonas

de baixas emissões em Vila Baleira no Porto Santo e no centro dos principais aglomerados da ilha da Madeira.

Estas zonas caracterizam-se por serem áreas delimitadas num centro urbano onde é restrito ou impedido o

acesso a veículos com alto índice de emissões de poluentes, de forma a contribuir para a qualidade do ar e a

qualidade de vida dos residentes e visitantes e desincentivar o uso de veículos que com baixa eficiência

energética e os movidos a combustíveis fósseis.

A generalidade destas áreas são áreas de vocação pedonal requalificadas recentemente ou com projetos de

requalificação que visam promover as deslocações em modos suaves. Grosso modo, correspondem a centros

históricos, cujo perfil dos arruamentos condiciona fortemente a situação automóvel. A longo prazo, admite-se

que possam ser convertidas em zonas exclusivamente pedonais, contudo, perspetiva-se que, a curto prazo,

continuem a admitir circulação automóvel em alguns arruamentos. Assim sugere-se a criação destas zonas, onde

se deverá impedir a entrada de veículos anteriores a 2001 (pré Euro 3) nas zonas históricas de Câmara de Lobos,

Funchal, Machico, Porto Moniz, Santa Cruz e Vila Baleira.

2.8. OBJETIVO ESPECÍFICO 7 – APOSTAR EM MEDIDAS DE GESTÃO DA MOBILIDADE

2.8.1. Enquadramento e linhas de orientação

A gestão da mobilidade é um conceito direcionado para a procura de transportes que pretende promover os

modos de transporte “ambientalmente sustentáveis”, através da mudança de atitudes e comportamento dos

utilizadores e de medidas de racionalização das deslocações, como reorganização de serviços e coordenação da

atividade de diversos parceiros.

Desta forma, as medidas de gestão da mobilidade a propor deverão incluir um leque de estratégias e técnicas,

estruturadas em função das necessidades de mobilidade de pessoas e organizações concretas, tendo em vista
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preocupações de âmbito social, ambiental e de eficiência energética, económica e a promoção de hábitos de

mobilidade sustentável.

Na Figura 2.52. apresentam-se as linhas de orientação propostas para a operacionalização deste objetivo

específico.

FIGURA 2.52 – OBJETIVO ESPECÍFICO 7 E LINHAS DE ORIENTAÇÃO

2.8.2. Linha de Orientação 7.1. – Criar Centros/Lojas da Mobilidade

Tal como já referido, um dos pontos fracos identificados no atual sistema de transportes da RAM prende-se com

as questões da informação ao público, sendo propostas um conjunto de medidas que visam melhorar e integrar

o sistema de informação ao público sobre o sistema de TP, tanto para residentes como para visitantes.

Com a criação de Centros/Lojas da Mobilidade pretende-se contribuir para suprimir esta lacuna, disponibilizando

um conjunto de serviços úteis para a população residente e para os visitantes/turistas da Região,

designadamente.

 Informação e aconselhamento que tem por objetivo fornecer aos utilizadores todo o tipo de informação

acerca do uso mais adequado dos diferentes modos de transporte, informar sobre os diversos produtos

disponibilizados (horários, tarifário, serviços de transporte) e aconselhar sobre as alternativas de transporte

existentes;

 Disponibilização de informação sobre percursos pedonais estruturantes nos principais centros urbanos,

bem como percursos de lazer;

 Implementação de campanhas de sensibilização que inclui todas as atividades que melhorem o

conhecimento da população em relação à existência de soluções de transporte sustentáveis e alternativas ao

TI;

 Vendas e reservas de produtos relativos à mobilidade (títulos de transporte, mapas, etc.);

 Promoção de novos produtos (bilhetes combinados, tarifas especiais, etc.), no sentido de facilitar o uso de

modos de transporte mais sustentáveis;

 Gestão de sistemas de utilização partilhada (i.e., bikesharing e carsharing);
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 Reclamações e Sugestões, que envolve o registo de queixas e sugestões e respetivo encaminhamento para

as entidades competentes.

Estas lojas poderão funcionar por exemplo em espaços de serviços já existentes não implicando necessariamente

a criação de estruturas adicionais (i.e. postos, de turismo, postos de atendimento dos vários operadores de

transporte, postos dos CTT). Um aspeto importante para o funcionamento destas lojas prende-se com o

envolvimento das diversas entidades ligadas aos transportes que operam na RAM pelo que se aconselha o

estabelecimento de protocolos de cooperação, onde se deverão acordar medidas e investimentos determinantes

para o bom funcionamento destes espaços, bem como estabelecer acordos para a cedência da informação

necessária (horários, tarifários, mapas de rede, entre outra informação que se venha a considerar relevante).

FIGURA 2.53 – PÁGINA DA INTERNET DA LOJA DA MOBILIDADE DAS CALDAS DA RAINHA

Fonte: http://semanaeuropeiamobili.wix.com/lojadamobilidadecr#!quem-somos/czbs, consultado em agosto 2015

Atendendo à tipologia de serviços que presta e ao facto de se perspetivar que venha a ser um serviço importante

não só para a população residente mas também para os turistas, considera-se que deverá existir pelo menos

uma por concelho e que as mesmas deverão ser localizadas em locais de grande centralidade, que permitam o

fácil acesso por parte dos potenciais utilizadores.

De frisar que apesar de se propor a abertura de diversas lojas, as mesmas devem estar vocacionadas para o

sistema de mobilidade e transportes do RAM e não para os sistemas dos municípios onde se localizarem, ainda

que possam prestar as duas funções fornecendo informações sobre os serviços de transporte de âmbito

concelhio.

Em complemento às lojas da mobilidade sugere-se a ponderação de colocação de quiosques em pontos de

grande procura da rede de TP e em locais de grande afluência de turistas (e.g. Aeroporto da Madeira, cidade do

Funchal). Estes quiosques poderão disponibilizar informação sobre a rede de transportes e, simultaneamente,

permitir a venda de títulos de transporte.

Note-se que a colocação destes equipamentos acarreta custos diferenciados ao nível da exploração e

manutenção do sistema, sendo que os quiosques que disponibilizem apenas informação poderão ser geridos

remotamente tendo assim menores custos de exploração e manutenção.
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2.8.3. Linha de Orientação 7.3. – Desenvolver Planos de Mobilidade Escolares

Cada vez mais o trajeto casa-escola é efetuado em transporte individual, com as crianças a serem transportadas

de e para os estabelecimentos de ensino no automóvel dos pais, que efetuam esta paragem na sua deslocação

quotidiana para o trabalho.

Considera-se que a dependência das crianças relativamente ao automóvel tem consequências de longo prazo,

uma vez que, ao não serem habituadas a “andar a pé” ou em transportes públicos, a sua escolha natural enquanto

adultos será pela utilização do automóvel, perpetuando a dependência face a este modo.

A nível internacional, o desenvolvimento de Planos de Mobilidade Escolar (PME) tem-se afigurado como um

instrumento eficaz para a promoção de comportamentos de mobilidade sustentável, sendo que estes têm como

principais objetivos:

 Aumentar a autonomia e responsabilidade dos alunos;

 Aumentar a segurança dos alunos nas deslocações casa-escola:

 Reduzir a pressão do tráfego rodoviário na envolvente à escola nos períodos de entrada e saída;

 Consciencializar a Comunidade Escolar para a existência de opções saudáveis e ambientalmente mais

sustentáveis do que o automóvel;

 Dotar os alunos e funcionários (docentes e não docentes) de competências para andarem a pé/bicicleta;

 Dotar os alunos e funcionários (docentes e não docentes) de competências para utilização dos transportes

públicos nas suas deslocações diárias.

Na RAM foram já elaborados planos desta natureza em seis escolas do Funchal: Escola B123 PE Bartolomeu

Perestrelo; Escola EB23 e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva; Escola B23 Dr. Horácio B. Gouveia; Escola

EB23 Santo António; Escola EB1 PE da Ajuda; Escola EB1 PE da Achada propondo-se o seu alargamento a outros

municípios e ainda a escola de 1º ciclo.

FIGURA 2.54 – MANUAL DO PEDIBUS E EXEMPLO DE PARAGEM DE PEDIBUS EM LISBOA

Fonte: http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Mobilidade/Manual_Pedibus.pdf
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Estes planos envolvem normalmente o levantamento fino dos padrões de mobilidade dos alunos e a concertação

de ações inovadoras que promovam a utilização dos modos suaves e do TC. Uma das medidas mais

frequentemente adotadas no âmbito deste tipo de planos diz respeito ao desenvolvimento de circuitos de Pedibus

em escolas do 1º ciclo do ensino básico, e pressupõe a organização de um grupo de crianças para a realização

da deslocação a pé para a escola, com o acompanhamento por um ou mais adultos, segundo um percurso pré-

definido.

Para o universo de crianças e jovens que frequentam o 3º ciclo do ensino básico ou o ensino secundário

(jovens entre 12 e 18 anos) podem ser dinamizados circuitos de bikebus, já que se trata de um grupo mais

autónomo, com capacidade para se deslocar em bicicleta, para além de outro tipo de iniciativas, como por

exemplo, a realização de cursos de formação de condução de bicicleta em estrada para os alunos.

2.9. OBJETIVO ESPECÍFICO 8 – APOSTAR EM TECNOLOGIAS INOVADORAS DE INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO

2.9.1. Enquadramento e linhas de orientação

Para além das medidas que visam alterar padrões de comportamento e melhorar as acessibilidades locais e

regionais, assim como o desempenho dos diversos modos de transporte, importa ainda intervir ao nível da

racionalização das deslocações e opções modais e ao recurso a tecnologias de informação e comunicação que

incrementam a legibilidade do sistema e permitam um melhor planeamento das deslocações.

Algumas das linhas de orientação referidas anteriormente incluem já algumas componentes inovadoras a nível

tecnológico, apresentando-se na Figura 2.55. as linhas de orientação em que as medidas deste objetivo se

enquadram.

FIGURA 2.55 – OBJETIVO ESPECÍFICO 8 E LINHAS DE ORIENTAÇÃO

2.9.2. Linha de Orientação 8.1. – Disponibilizar informação sobre o sistema de TP em tempo
real (painéis, online e aplicações móveis)

De entre os operadores que realizam serviço na RAM, apenas os Horários do Funchal dispõem de informação

em tempo real nas paragens, sendo, em conjunto com a SAM – Sociedade de Automóveis da Madeira, uma das

empresas que disponibiliza aplicações para telemóvel com informação sobre horários, itinerários e tarifários.

Objetivo Específico 8
Apostar em tecnologias inovadoras de informação e comunicação

Disponibilizar informação sobre o sistema de TP em tempo real
(painéis, online e aplicações móveis)

Linha de
Orientação 8.1

Implementar medidas que promovam a racionalização do TI
(carpooling e carsharing)

Linha de
Orientação 8.3

Criar um Observatório Regional de Mobilidade e Transportes
Linha de

Orientação 8.2

Implementar um sistema de gestão de ocorrências na região

Implementar uma plataforma integrada de informação ao público

Linha de
Orientação 8.4

Linha de
Orientação 8.5
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Os restantes operadores na sua generalidade disponibilizam informação sobre os serviços nos seus sites de

internet.

Contudo não existe nenhum site que permita, de forma rápida, compreender quais as alternativas de serviços

disponíveis para a realização de uma determinada viagem, assim como sobre os tempos, custos e horários das

mesmas.

A falta de coordenação dos sistemas de informação constituiu-se, na maioria dos casos, como um problema para

os utilizadores dos transportes coletivos.

Um fator de sucesso na gestão da mobilidade e promoção dos transportes coletivos passa por disponibilizar

ferramentas que permitam compreender como realizar a viagem, que opções de modos e serviços de transporte

existem para a realização da viagem, quais os tempos de espera e de transporte associados à mesma, locais de

transbordo e custos.

Assim, e em conjugação com a colocação de informação nas paragens de TCR (ver ponto 2.4.5 do presente

relatório) importa disponibilizar informação em tempo real que: (i) seja de fácil perceção; (ii) permita ao

passageiro conhecer o tempo de deslocação e o custo que lhe está associado e; (iii) possibilite a leitura clara de

toda a oferta de transportes da RAM.

Assim sugere-se a implementação de painéis de informação em tempo real nas interfaces de transporte e nas

principais paragens de TPR que articulem serviços e com um volume de procura significativo (paragens centrais

dos principais aglomerados). No subcapítulo 2.4.2.1. elencam-se as interfaces que se considera deverão dispor

de informação em tempo real.

Note-se que, no âmbito da contratualização dos serviços de TPR da RAM é importante que se preveja o

equipamento dos veículos (e.g. GPS a bordo) para que possam disponibilizar informação em tempo real. Esta

informação deverá ainda ser colocada numa aplicação móvel (app) que permite o acesso do utilizador à rede e

localizar veículos em serviço, de forma a que este possa, no início da sua viagem, tomar decisões mais

informadas sobre o melhor percurso.

2.9.3. Linha de Orientação 8.2. – Criar um Observatório Regional de Mobilidade e Transportes

A monitorização do sistema de mobilidade e transportes a nível regional é um aspeto importante para o

permanente conhecimento do sistema e para a permanente compilação de informação que permita contribuir

para o correto planeamento e gestão do sistema de mobilidade e transportes à escala regional

A criação de um Observatório Regional de Mobilidade e Transportes permite a recolha de análise de informação

sobre as principais dinâmicas de mobilidade e acessibilidade, de forma a avaliar quantitativamente os principais

impactes do setor da mobilidade e transportes e avaliar o nível de sucesso das medidas implementadas.

Este Observatório tem como funções principais: (i) a recolha e tratamento de informação; (ii) a divulgação dos

indicadores e correspondentes metas, assim como ações a concretizar; (iii) a divulgação de boas práticas e; (iv)

a reflexão sobre como a informação pode ajudar à resolução de problemas.
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O desenvolvimento do observatório deverá ser articulado com a implementação do sistema de monitorização

do PAMUS RAM e implica o estabelecimento de protocolos e acordos de cooperação com potenciais parceiros,

devendo incidir sobre não apenas sobre o tráfego rodoviário e o transporte público, mas igualmente sobre os

modos suaves e os padrões de mobilidade dos residentes e visitantes.

2.9.4. Linha de Orientação 8.3. – Implementar medidas que promovam a racionalização do TI
(carsharing e carpooling)

Pretende-se com esta linha de orientação incentivar a racionalização do uso do TI através das seguintes medidas:

 Implementação de uma plataforma de carpooling que abranja toda a RAM;

 Implementar um sistema de carsharing/scootersharing.

A aposta em medidas desta natureza contribui para a redução de:

 Congestionamentos de tráfego (redução do número de veículos em circulação, em particular nos períodos de

ponta, em que se regista maior procura de tráfego);

 Problemas de estacionamento, nomeadamente nos centros das cidades (procura de estacionamento reduzida

na sequência da redução do número de veículos e da garantia de lugar de estacionamento);

 Consumo de energia (combustível) e poluição atmosférica;

 Custos de deslocação (partilha dos custos de deslocações entre os diversos utilizadores).

2.9.4.1. Implementação de uma plataforma de carpooling

Do ponto de vista da racionalização da utilização do TI, considera-se que deverá ser incentivada a prática de

carpooling, designadamente através da disponibilização de uma plataforma informática que permita aos

potenciais utilizadores ter conhecimento das ofertas existentes e manifestarem interesse em “partilhar” a viagem.

Note-se que o carpooling consiste na partilha de um automóvel privado (pertença de um dos utilizadores) entre

dois ou mais utilizadores que realizam parcial ou integralmente um itinerário nas suas viagens, sendo as despesas

associadas repartidas pelos vários utilizadores. De referir que esta é uma medida mais vocacionada para as

deslocações pendulares, que se realizam segundo um padrão regular de origens/destinos e de horários. Contudo,

poderá igualmente ser aplicada a deslocações em serviço, com menor regularidade temporal, embora com

alguma regularidade em termos de percursos (e.g. visitas regulares a clientes ou deslocações entre diferentes

escritórios e unidades da empresa/polo).

Um dos aspetos-chave relacionados com a implementação desta medida prende-se com a existência de uma

base de dados de fácil acesso que permita aos potenciais utilizadores encontrar rapidamente um parceiro para

a realização da viagem.

Como exemplo de uma solução desta natureza, apresenta-se em seguida uma plataforma que funciona como

um motor de busca para viagens em que os utilizadores que possuam automóvel privado indicam o seu percurso,

possíveis paragens, data e hora preferenciais, de modo a poderem partilhar o veículo.
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FIGURA 2.56 – EXEMPLO DE SITE DE CARPOOLING – BOLEIA.NET

Fonte: http://www.boleia.net

2.9.4.2. Implementação de um sistema de carsharing

O carsharing corresponde à disponibilização de uma frota de veículos pertencentes a uma empresa/associação,

para aluguer à hora ou ao dia, com garantias de estacionamento dos veículos no início e no fim do aluguer,

podendo incluir tickets de estacionamento em zonas de estacionamento tarifado à superfície.

Este sistema permite a utilização de veículos por um período de tempo (determinado em função das necessidades

dos utilizadores), sendo faturado o período de aluguer e os quilómetros percorridos. A tarifa cobrada inclui todas

as despesas de utilização dos veículos (compra, combustível, manutenção, inspeções, seguros, etc.).

Atualmente regista-se igualmente a implementação de sistemas de scootersharing, cujo objetivo e modo de

funcionamento é semelhante ao do carsharing, necessitando, no entanto, de menores investimentos por parte

de quem o implementa.

A Figura 2.57 exemplifica o funcionamento de um sistema de carsharing. A frota de veículos deverá ser

distribuída por vários postos de aluguer, a localizar preferencialmente junto às principais interfaces de transporte

público, a importantes polos geradores/atractores de deslocações e zonas centrais dos principais centros

urbanos. No caso de RAM, deverão ainda localizar-se junto a principais polos de localização de

empreendimentos turísticos para que seja facilmente acessível a estes utilizadores.

Esta modalidade traduz-se numa poupança real de custos fixos inerentes à posse da viatura, tanto de compra

como de manutenção e operação (parqueamento, portagens, etc.), evitando o aumento da frota de veículos por

parte dos particulares ou empresas e possibilitando a utilização por parte do segmento de turistas.

Em muitas situações poderá constituir-se como uma alternativa ou complemento ao transporte privado e ao

transporte público, podendo ser utilizado para a realização de deslocações entre parques de estacionamento

dissuasores, onde o utilizador deixa o seu veículo particular, e o centro de aglomerados urbanos consolidados.
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É igualmente adequado para utilizadores frequentes de transportes públicos que necessitem de realizar

deslocações esporádicas a áreas mal servidas por estes.

FIGURA 2.57 – EXEMPLO DE FUNCIONAMENTO DE UM SISTEMA DE CARSHARING

Fonte: Coleção de brochuras técnicas/ temáticas, IMTT/Transitec, março de 2011

A exploração dos sistemas de veículos partilhados tem conquistado grande adesão a nível global, destacando-

se a sua contribuição para a melhoria efetiva da mobilidade, em particular nas áreas urbanas e para a adoção

de novas filosofias de mobilidade mais ecológicas e sustentáveis. Assim, é desejável fomentar a

complementaridade entre o sistema de carsharing e os diferentes modos de transporte coletivo existentes.

Algumas cidades europeias desenvolveram já sistemas de carsharing e de scootersharing associados ao

transporte público, através da disponibilização de passes combinados, o que permite obter importantes sinergias

de complementaridade.

Destacam-se como principais vantagens de implementação de sistemas de carsharing e de scootersharing:

 Minimização dos custos de utilização do veículo, sendo os custos proporcionais aos quilómetros

percorridos e eventualmente ao número de horas utilizadas;

 Redução de custos de posse da viatura – aquisição, manutenção, combustível, seguros e impostos;

 Máxima disponibilidade (24h por dia/365 dias por ano) e grande flexibilidade e facilidade de reserva e de

utilização das viaturas, com acesso a veículos de diferentes tipologias;

 Possibilidade de estacionamento gratuito ou redução das tarifas em áreas de estacionamento tarifado à

superfície e em parques de estacionamento;

 Redução do consumo energético, dado que cada veículo de carsharing substitui em média 4 a 10 viaturas

particulares, a que acresce o facto da quase totalidade dos veículos de carsharing serem elétricos;

 Reforço e promoção da intermodalidade por integração modal e tarifária, com esquemas de descontos e

benefícios cruzados;

 Redução da pressão de estacionamento nas zonas de maior densidade de ocupação;

 Redução dos impactes ambientais: a emissão de gases, o consumo de energia, a poluição sonora, etc.

Atualmente existem já implementados em Portugal sistemas de carsharing nas cidades de Lisboa e Porto e de

scootersharing na cidade de Lisboa, explorados por particulares ou por operadores de transporte como a Carris

ou a Transdev. Todos estes sistemas são passíveis de utilização através de aplicações móveis, as quais permitem

reservar as viaturas, desbloquear as mesmas (em alguns casos não é necessária chave) e efetuar pagamentos.
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Nas figuras seguintes apresentam-se exemplos de aplicações móveis e de viaturas utilizadas em sistemas de

carsharing e scootersharing em funcionamento na cidade de Lisboa.

Para a implementação destas medidas, a RAM deverá procurar um promotor responsável pela implementação

desta medida e pela operacionalização e gestão do sistema.

FIGURA 2.58 – APLICAÇÃO MÓVEL DE UM SISTEMA DE

CARSHARING

FIGURA 2.59 – EXEMPLO DE VIATURA DO SISTEMA

DE SCOOTERSHARING

Fonte: www.citydrive.pt Fonte: www.ecooltra.com/pt/

2.9.5. Linha de Orientação 8.4. – Implementar um sistema de gestão de ocorrências na região

Um dos principais constrangimentos apontados ao funcionamento da atividade turística prende-se com o

congestionamento registado nalguns aglomerados urbanos, nomeadamente no Funchal e o corte de vias por

vezes acontece devido à realização de eventos ou obras.

Assim, e de forma a melhorar as condições de circulação no Funchal, não apenas de agentes turísticos e

operadores de transporte público, mas igualmente dos residentes, propõe-se a criação de uma plataforma de

gestão de ocorrências.

Esta plataforma deverá permitir que quer agentes económicos, quer a população em geral tenham

conhecimento, atempadamente, de constrangimentos existentes que possam condicionar a sua atividade, como

sejam:

 Eventos que impliquem o fecho de vias, com indicação dos períodos de encerramento das mesmas e de

percursos alternativos;

 Acidentes rodoviários que causem constrangimentos à normal circulação rodoviária, e que causam atrasos

(importante no caso específico de excursões turísticas de passageiros de cruzeiros);

 Incidentes ocorridos na via pública que condicionem o acesso aos mesmos.
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Considera-se que esta plataforma deverá implementar-se de forma prioritária no Funchal, sendo posteriormente

alargada a todo o território da ilha da Madeira, de forma faseada.

Recomenda-se ainda que a plataforma se encontre preparada pela a emissão de alertas automáticos sobre a

ocorrência de eventos que condicionem a operação dos principais agentes económicos.

Na Figura 2.60. apresenta-se o exemplo de uma plataforma desta natureza.

FIGURA 2.60 – EXEMPLO DE PLATAFORMA DE GESTÃO DE OCORRÊNCIAS

2.9.6. Linha de Orientação 8.5. – Implementar uma plataforma integrada de informação ao
público

Esta medida visa a criação de um sistema centralizado de informação dos TP que agregue informação relativa à

oferta de transporte dos vários modos e operadores da RAM, tendo em vista a disponibilização de uma

plataforma de informação ao público na internet.

A mesma encontra-se já em desenvolvimento pelo projeto CIVITAS, devendo a plataforma em desenvolvimento

agregar informação relativa à oferta de transporte dos vários modos e operadores da RAM, tendo em vista a

disponibilização de uma plataforma na internet que forneça em tempo real informação sobre horários, itinerários,

tarifários, etc.

Salienta-se a relevância crescente dos turistas que recorrem aos voos low cost para chegar à Região, assim

como a redução progressiva do peso dos voos charter, com tudo incluído. Estas alterações no perfil dos turistas

na Região têm implicações na procura de serviços de TP, sendo cada vez maior a necessidade de disponibilização

de informação na Internet de forma a permitir o adequado planeamento das viagens na Região, um fator de

atratividade e qualificação da oferta turística da RAM.

A plataforma deverá ainda integrar a localização dos percursos cicláveis, a localização das docas de sistemas de

bicicletas de utilização partilhada, os principais pontos turísticos, como Levadas, Estradas de Interesse Turístico,
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Miradouros, Museus, etc., assim como contactos de empresas de rent-a-car e outras que prestem serviços de

mobilidade (aluguer de scooter, excursões, aluguer de bicicletas).

FIGURA 2.61 – EXEMPLO DE PLATAFORMA DE INFORMAÇAO AO PÚBLICO

Fonte: https://www.transporlis.pt/Default.aspx?tabid=36

A implementação desta medida implica o desenvolvimento de um sistema de informação centralizado que

permita reunir toda a informação dos vários operadores e modos de transporte (TPR e transporte marítimo).

Este sistema deverá possibilitar:

 A disponibilização de informação conjunta sobre toda a rede de TP, base para a construção de diagramas

integrados de rede;

 A escolha dos serviços mais adequados para a realização das viagens em função: das origens/destinos, dos

tempos de duração das viagens, dos custos e das várias opções disponíveis para a sua realização.

A criação deste sistema centralizado implica o desenvolvimento de ferramentas informáticas de gestão de base

de dados que incorporam informação relativa a: itinerários, horários dos serviços, custos de transporte. Trata-

se por isso de uma ferramenta complexa que carece de atualização sempre que se procedam a alterações na

rede de TP. O desenvolvimento desta ferramenta implica parcerias da entidade de transportes da RAM com os

operadores (entidades detentoras da informação necessária para o desenvolvimento deste sistema centralizado).

Ao permitir ao potencial cliente o planeamento da viagem, a informação disponível na Internet possibilita uma

melhor gestão do seu tempo, reduzindo a incerteza e os tempos de espera, evitando tempo gasto no terminal ou

paragens a pedir informação e fornecendo as soluções para os trajetos pretendidos, para além de permitir

imprimir as soluções obtidas e tê-las disponíveis aquando da viagem.
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Esta plataforma deverá articular-se com a Criação de Centros/Lojas da Mobilidade proposta no Ponto 2.8.2.

2.10. OBJETIVO ESPECÍFICO 9 – MELHORAR A MOBILIDADE TURÍSTICA

2.10.1. Enquadramento e linhas de orientação

A promoção de padrões de mobilidade sustentável do segmento turístico é igualmente um objetivo do PAMUS

da RAM, procurando-se implementar medidas que visem minimizar o impacte que as suas deslocações têm no

sistema de mobilidade e transportes da RAM, bem como no ambiente e no espaço público. Note-se que muitas

das questões associadas à mobilidade turística são comuns às da mobilidade dos residentes (e.g. oferta de

transportes entre aglomerados urbanos, informação ao público), contudo, na operacionalização das medidas

importa ter em consideração não esquecer o segmento turístico (e.g. na disponibilização de informação ao

público sobre a rede TP importa que a mesma seja disponibilizada no mínimo em Português e Inglês, a plataforma

integrada de informação ao público deve estar em Português e Inglês e prever a disponibilização sobre Rent-a-

car e outros serviços destinados ao segmento turístico).

Contudo, muitas das questões são especificas dos padrões de mobilidade dos turistas (e.g. pressão originada nos

principais locais turísticos da RAM, problemas associados ao estacionamento de veículos pesados de transporte

de turistas, disponibilização de títulos de transporte público para turistas), carecendo por isso de ser enquadrados

em objetivo especifico próprio e linhas de orientação que se apresentam na Figura 2.62.

FIGURA 2.62 – OBJETIVO ESPECÍFICO 9 E LINHAS DE ORIENTAÇÃO

2.10.2. Linha de Orientação 9.1. – Ordenar o estacionamento nos principais locais de interesse
turístico

Alguns dos pontos de maior interesse turístico da RAM apresentam constrangimentos ao nível do

estacionamento, registando níveis de procura superiores à oferta disponibilizada e, em algumas situações à

capacidade de cargas dos próprios pontos turísticos. É especialmente relevante o caso de algumas levadas

inseridas em áreas protegidas onde importa preservar os recursos naturais e em alguns aglomerados urbanos

Objetivo Específico 9
Melhorar a mobilidade turística

Ordenar o estacionamento nos principais pontos turísticos
Linha de

Orientação 9.1

Melhorar a informação ao público sobre serviços de TP para os
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Criar serviços de TP direcionados para os turistas
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Orientação 9.2

Criar percursos pedonais
Linha de

Orientação 9.4

Criar percursos temáticos com recursos às estradas regionais
Linha de

Orientação 9.5

Melhorar as condições de acolhimento dos turistas de cruzeiro
no porto do Funchal

Linha de
Orientação 9.6
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em períodos horários específicos. Veja-se por exemplo os dias em que existe escala de navios de cruzeiros no

Porto do Funchal, as excursões realizam-se todas nos mesmos horários, fruto da curta janela temporal associada

à escala do cruzeiro e aos quais acrescem os restantes turistas.

Atualmente, o estacionamento de autocarros de turismo é efetuado frequentemente, na via pública ou em locais

não adequados, provocando constrangimentos na circulação rodoviária (e.g. shuttle do Funchal, junto ao Marina

Shopping, centro de Câmara de Lobos e Porto Moniz, acesso a levadas, entre outros).

FIGURA 2.63 – ESTACIONAMENTO PORTO MONIZ, RABAÇAL E PICO DO AREEIRO

Fonte: @figueiradesousa, setembro 2018 e Googlemaps

A escassez de espaço para estacionamento, quer de veículos ligeiros, quer de autocarros de turismo é um

problema frequente, sendo que as características orográficas da ilha dificultam a existência de espaços para a

criação de parques de estacionamento. Esta linha de ação visa ordenar o estacionamento nos principais pontos

turísticos, tanto de veículos ligeiros como pesados, definindo para tal quatro tipologias de medida: : (i) criação de

parques de estacionamento para autocarros de turismo nos principais aglomerados urbanos onde se registam

constrangimentos; (ii) criação de parques de estacionamento de ligeiros e pesados junto aos principais pontos de

atração turística; (iii) tarifação dos estacionamentos junto a estas locais; e (iii) ordenamento do estacionamento e

reforço da fiscalização do estacionamento ilegal. No Quadro 2.19 elencam-se as propostas preconizadas.

QUADRO 2.19 – PROPOSTAS PARA ESTACIONAMENTO EM PONTOS DE INTERESSE TURÍSTICO

Município (ponto de interesse turístico)
Criar parque de
estacionamento

autocarros turismo

Criar parque de
estacionamento
veículos ligeiros

Tarifar
estacionament

o

Reforço da fiscalização
do estacionamento ilegal

Funchal (Monte) X X

Calheta (Rabaçal) X X X X

Câmara de Lobos (aglomerado urbano) X

Porto Moniz (aglomerado urbano) X X X

Santana (Ribeiro Frio)3 X X X X

3 Implica a aquisição/ expropriação do terreno onde atualmente existe um estacionamento informal. A proposta de tarifação decorre da proposta que se
apresenta no ponto seguinte de reforço da oferta de transporte público a este local.
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Do conjunto de medidas preconizadas, o Município da Câmara de Lobos tem previsto um projeto para a Criação

de um parque de estacionamento para viaturas de turismo em Câmara de Lobos (CL_04). Atualmente os

autocarros de turismo que visitam Câmara de Lobos ficam estacionados nos arruamentos em redor da Baia,

causando constrangimentos ao tráfego rodoviário e ocupando muitas vezes lugares de estacionamento de

veículos ligeiros ou zonas de paragem de veículos de TCR, impedindo a sua operação em segurança. Assim

pretende-se criar um parque de estacionamento para estas viaturas, a localizar na Avenida Nova da Cidade ou

na Avenida da Autonomia.

2.10.3. Linha de Orientação 9.2. – Criar serviços de transporte coletivo vocacionados para os
turistas

Importa reter que a generalidade dos pontos de interesse turístico encontra-se coberta por oferta de serviços de

transporte coletivo, contudo, na maioria dos casos com uma oferta pouco vocacionada para servir este

segmento. Acresce que a oferta de operadores turísticos é muito diversificada fazendo concorrência aos serviços

de TP. Como tal, muitas das propostas de serviços a criar ou a reforçar poderão só fazer sentido nos períodos

de maior procura turística. Assim as propostas neste domínio são as seguintes:

 Criação de circuito turístico em navete entre São Vicente e Porto Moniz, a realizar apenas entre junho e

outubro, estabelecendo a ligação entre as grutas, a promenade de São Vicente, Véu da Noiva, Seixal, Ribeira

da Janela, Miradouro da Achada e Porto Moniz. Ao servir os principais pontos turísticos permitiria

descongestionar a Praia do Seixal, bem como fomentar a visita das grutas de São Vicente, oferecendo

estacionamento gratuito junto a este local;

FIGURA 2.64 – PROPOSTA DE CIRCUITO TURÍSTICO SÃO VICENTE – PORTO MONIZ

 Reforço da oferta de TPC das carreiras dos Horários do Funchal entre Funchal e Santana, a iniciar no

período de maior procura turística (à semelhança da proposta anterior), devendo ponderar-se a existência de

procura na restante época do ano.

 Criação de circuito turístico de Santana, que estabeleça a ligação entre as Queimadas, Santana (Parque

temático), Faial e Ribeiro Frio, promovendo assim a visita ao parque temático. Em alternativa propõe-se a o

estudo da possibilidade de alteração do percurso de umas das carreiras dos Horários do Funchal no sentido

de servir as Queimadas, reforçando a oferta em alguns períodos do ano.
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FIGURA 2.65 – PROPOSTA DE CIRCUITO TURÍSTICO DE SANTANA

 Criação de circuito de transportes entre a Calheta e o Rabaçal (Parque de estacionamento), passando nos

hotéis e no centro da vila, procurando assim descongestionar o estacionamento no Rabaçal.

2.10.4. Linha de Orientação 9.3. – Melhorar a informação aos turistas sobre os transportes
público

A melhoria da informação ao público é um aspeto chave para melhorar a atratividade da rede de TP, quer para

turistas. No caso específico dos turistas recomenda-se a concretização das seguintes medidas:

 Disponibilização de informação nas paragens e nos painéis de informação em tempo real no mínimo em

português e inglês;

 Elaboração de mapa com sinalização dos principais pontos de interesse turístico e oferta de TP para

cada um destes locais. Esta oferta deverá ser disponibilizada na plataforma integrada (ponto 2.9.6) e APP

do turismo;

 Disponibilização de informação sobre a oferta nos postos de turismo, bem como nos hotéis que

preferencialmente deverão estar habilitados a vender títulos de transporte público. No caso dos circuitos de

Santana, Porto Moniz e Rabaçal, deverá disponibilizar-se informação sobre os parques de estacionamento

público (tarifados e não tarifados). Conjuntamente com o bilhete de TP recomenda-se a venda com desconto

de bilhete para ingresso no parque temático da Madeira e nas grutas de São Vicente.
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Deverá ainda ponderar-se a elaboração de flyers para distribuição junto dos turistas que adquirirem títulos de

transporte, com indicação de percursos, horários e descrição dos principais pontos de atração turística que

interesse promover.

2.10.5. Linha de Orientação 9.4. – Melhoria das condições de circulação pedonal e
disponibilização de informação turística

Esta linha de orientação visa promover uma maior utilização do modo pedonal nas deslocações realizadas pelos

turistas, que na sua maioria dispõem de maior apetência para a utilização deste modo nas vistas que realizam.

Para tal, é fundamental apostar: (i) criar e divulgar os percursos pedonais nos principais centros urbanos; (ii)

instalação de meio mecânico de ligação entre a Portela e Porto da Cruz; (iv) melhoria das condições de circulação

pedonal nas ligações entre os terminais de cruzeiros e a cidade do Funchal e; (v) criação de levadas acessíveis.

2.10.5.1. Criação e divulgação de percursos pedonais nos principais centros urbanos

Esta medida visa criar nas áreas centrais dos principais centros urbanos, percursos pedonais que sirvam as

zonas de maior concentração de oferta de comércio, serviços e pontos de interesse turístico, incentivando a

utilização deste modo nas deslocações urbanas de curta distância. Estes mapas deverão ser elaborados pelos

municípios e poderão criar circuitos temáticos (a definir em função da oferta turística de cada município). No caso

dos municípios de menor dimensão poderão ainda articular-se com a medida proposta no ponto 2.6.5.1 e

disponibilizar a informação nos mapas urbanos.

Na Figura 2.66 apresenta-se um exemplo de um mapa pedonal (centro da Maia) em formato roll-up e flyer.

FIGURA 2.66 – EXEMPLOS DE FLYER COM MAPA PEDONAL E DESCRIÇÕES DOS LUGARES TURÍSTICOS E DE MAPA

PEDONAL EM SUPORTE ROLL-UP

Fonte: Plano de Ação para a Mobilidade Sustentável no Município da Maia, 2018

Recomenda-se a elaboração destes mapas para todas as sedes de concelho, sendo que nos casos de Calheta,

Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Santana pela dimensão dos aglomerados poderá ser disponibilizada informação

adicional sobre outros pontos de interesse turístico nestes concelhos. Sempre que se justifique recomenda-se a

criação de percursos temáticos (e.g. percurso cultural, percurso centro histórico, percurso das compras). Os

mapas a elaborar deverão ainda deter informação simplificada sobre o tempo estimado para a realização dos

circuitos propostos e identificar as interfaces e paragens de transportes públicos.

A informação deverá ser disponibilizada em português e inglês (e preferencialmente em mais línguas

estrangeiras) nos seguintes formatos: (i) em mupis nos centros dos aglomerados; (ii) em flyers com os mapas e

breve descrição dos pontos de atração turística;
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2.10.5.2. Instalação de teleférico de ligação entre a Portela e Porto da Cruz

Numa zona com a orografia acidentada da RAM, a utilização de meios mecânicos de deslocação entre zonas

separadas por declives elevados surge como um meio de encurtar distâncias e diminuir tempos de percurso.

O PDM de Machico, atualmente em revisão prevê dois núcleos de implementação preferencial de

empreendimentos turísticos na Portela e em Terra Batista, os quais serão servidos por teleférico a partir de Porto

da Cruz, com eventual extensão ao topo da Penha da Águia.

O percurso em causa liga áreas naturais sem paralelo na região como o património florestal de Laurissilva das

Funduras com a penha de Águia, desenvolvendo-se ao longo de três bacias hidrográficas de grande diversidade

geográfica e geológica, desde as escarpas na cabeceira da ribeira de Maiata, passando pelo vale da ribeira Tem-

te-não-caias, afluente da ribeira do Juncal, até às vertentes sul do geossitío da penha de Águia na pequena bacia

hidrográfica da ribeira do Massapez.

Este teleférico pretende ainda contribuir para o desenvolvimento dos desportos de montanha (e.g. trail e BTT) e

de ar (e.g. parapente, asa delta) e de mar, cujos praticantes poderão, com a instalação do teleférico, interligar a

realização de diversas destas atividades.

A integração deste projeto no PDM em articulação com os núcleos turísticos da Portela e Terra Batista pretende

ainda atrair investidores hoteleiros que possam assumir-se como parceiros do município de Machico na

construção desta infraestrutura.

O teleférico a construir terá 5,8 km de comprimento, estando assente em 16 pilares. Deverá ser composto por

60 cabines.

Este projeto deverá ser objeto de Projeto de Execução e de Avaliação de Impacte Ambiental, de forma a aferir

da sua conformidade com a legislação em vigor.

2.10.5.3. Melhoria das condições de circulação pedonal nas ligações entre os terminais de cruzeiros e
a cidade do Funchal

Como referido na Fase 1, o peso dos turistas que se deslocam a pé para a cidade do Funchal é significativo

(13,3% dos turistas que desembarcam no terminal e 62% dos que desembarcam do lado da cidade), sendo que

existe um número elevado de turistas de cruzeiros com idade superior a 65 anos (com maior apetência para

disporem de mobilidade condicionada é maior). Ainda que dependendo dos mercados emissores, o peso dos

turistas com mais de 65 anos no total dos turistas de cruzeiros é superior a 50%. Importa, pois, garantir boas

acessibilidades pedonais entre os terminais de cruzeiros e a cidade do Funchal e que garantam condições de

acessibilidade universal.
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FIGURA 2.67 – MODO DE TRANSPORTE DOS TURISTAS DE CRUZEIRO DESEMBARCADOS E IDADE E SEXO DOS TURISTAS

INQUIRIDOS

Fonte: Inquéritos aos passageiros de cruzeiro, setembro 2018

Analisando as condições proporcionadas atualmente verificam-se constrangimentos ao nível;

 Pavimento em calçada que dificulta as deslocações, nomeadamente em cadeiras de rodas, muletas e outros

meios de apoio à locomoção;

 Descontinuidades dos percursos pedonais causadas pela reduzida dimensão ou inexistência de passeios

entre o terminal e a cidade;

 Veículos de táxi estacionados em cima de passeios em períodos que aguardam pela saída de clientes dos

barcos;

 Condições de acesso ao cais norte pouco adequadas, desrespeitando os critérios de dimensionamento

estabelecidos por lei. Neste caso específico, o acesso efetua-se por um ramo dimensionada para viaturas

motorizadas, sendo de difícil acesso para pessoas com mobilidade condicionada (inclinação, pavimento e

ausência de corrimão de apoio são as principais debilidades).

FIGURA 2.68 – PERCURSOS PEDONAIS NO ESPAÇO PORTUÁRIO

Fonte: @figueiradesousa, setembro 2018

De forma a melhorar as condições de acessibilidade pedonal entre o porto e a cidade, propõe-se a criação de

percursos contínuos dentro do espaço portuário, bem como entre o porto e o centro da cidade, através de: (i)

construção/alargamento de passeios; (ii) relocalização/colocação de passadeiras e; (iii) colocação de faixas de

pavimento confortável e que potenciem a criação de corredores acessíveis em toda a sua extensão.

Deverá ser criado um acesso pedonal de/para o cais norte que seja uma alternativa à rampa atualmente utilizada

(ver Figura 2.68), a qual não apresenta condições de segurança para os peões, tendo uma inclinação muito

acentuada e sendo utilizada por veículos automóveis.

Neste sentido têm vindo a ser implementados alguns projetos isolados como intervenções ao nível da melhoria

dos atravessamentos pedonais e requalificação de passeios. Estes percursos deverão ter seguimento na rede de

percursos acessíveis proposta para a cidade do Funchal, descrita no ponto 2.6.6.2 do presente relatório,

permitindo a criação de uma rede de percursos acessíveis na cidade do Funchal.

Ainda neste domínio propõe-se a requalificação da Avenida do Mar, através da concretização de um projeto

conjunto entre a APRAM e o Município do Funchal (entidades com competência na gestão desta área). Este eixo

constitui-se como importante eixo de articulação estruturante da cidade e estabelecendo a ligação do centro com
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a zona portuária. É um eixo pedonal de excelência, sendo fundamental a sua requalificação e a criação de um

percurso acessível. Deve ainda ser dada especial importância à regulamentação do espaço público neste espaço,

devendo acautelar-se a largura mínima recomendada para a criação de percursos acessíveis.

FIGURA 2.69 – AVENIDA DO MAR E LIGAÇÃO ENTRE A ZONA DO PORTO E A CIDADE DO FUNCHAL

Fonte: @figueiradesousa, setembro 2018

2.10.5.4. Requalificação e criação de Levadas Acessíveis

As levadas são uma das atrações de turismo da natureza da ilha da Madeira, sendo um produto turístico que

importa potenciar. De forma a permitir a realização dos passeios pedonais pelas Levadas por pessoas com

mobilidade condicionada, foram identificadas duas Levadas cujas características orográficas permitem a sua

requalificação e adaptação para serem realizadas, de forma independente, por pessoas com mobilidade

condicionada ambas localizadas no Município de Santana, a saber: (i) Levada dos Balcões; (ii) 1º troço da levada

das Queimadas, que se inicia em Pico das Pedras, e que tem já um troço acessível a pessoas com mobilidade

condicionada.

Este projeto implica a concretização de intervenções de requalificação que visem garantir: (i) regularização do

pavimento; (ii) degraus com a largura regulamentar (caso existam); (iii) colocação de apoios nas escadas (caso

existam); (iv) percursos livres de obstáculos; (v) percurso entre o estacionamento e o acesso à elevada e

existência de lugares de estacionamento reservados para deficientes; (vi) pontos de apoio (e.g. wc) adaptado

para pessoas com mobilidade condicionada nas imediações.
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FIGURA 2.70 – LEVADAS ACESSÍVEIS A CRIAR

Fonte: Município de Santana, janeiro 2019, Programa de ordenamento turístico da RAM

2.10.5.5. Requalificação dos Caminhos Reais para fins turísticos

Os Caminhos Reais, construídos desde o início da ocupação humana da Madeira, constituíram-se, durante

séculos, como vias de comunicação entre os aglomerados urbanos da ilha, os quais foram sendo abandonados

pelas populações com o advento do automóvel e de vias rodoviárias.

No entanto, constituem-se como atalhos importantes nas ligações entre os centros dos aglomerados urbanos e

as suas zonas mais periféricas, sendo considerados fundamentais, tanto nas deslocações pedonais de curta

distância dos residentes, como elementos de atração turística.

A requalificação dos Caminhos Reais tem os seguintes objetivos: (i) Repor as condições de segurança dos

mesmos; (ii) Criar condições para a circulação pedonal e aumentar a capacidade de utilização por parte de

residentes e turistas; (iii) Contribuir para a preservação dos recursos naturais e paisagísticos e da biodiversidade;

(iv) Garantir o acesso a veículos de socorro e emergência.

As intervenções a realizar nos Caminhos Reais passam por: (i) limpeza de pedras, decoradas e vegetação

provenientes de deslizamentos nos taludes; (ii) melhoramento, estabilização e reparação de taludes; (iii)

recuperação de calcetamento; (iv) instalação de guardas em Madeira; (v) recuperação de valetas e canais de

drenagem de escoamento de águas pluviais; (vi) reforço de muros de suporte; e (vi) instalação e montagem de

painéis informativos e sinalização.

Importa, pois, potenciar a requalificação dos caminhos reais que evidenciem potencial para assegurar passeios

turísticos ou que se constituam como atalhos para as deslocações pedonais em meio urbano. Esta medida

articula-se com propostas dos municípios descritas no ponto 2.6.2.4. No caso específico do turismo, o Município

de Santana pretende requalificar os troços do Caminho Real n. 23 localizados neste município, tendo-os

identificado os mesmos como tendo potencial turístico.
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FIGURA 2.71 – CAMINHOS REAIS A REABILITAR

Fonte: www.caminhoreal.pt e Programa de ordenamento turístico da RAM

2.10.5.6. Elaboração de Guia de Turismo Acessível

Após a realização das medidas previstas nos pontos 2.6.6 e 2.10.5.4. do presente relatório e que visam melhorar

a acessibilidade para todos no centro dos principais aglomerados urbanos, com especial incidência no Funchal e

na ligação entre a cidade e o porto, através da elaboração de planos de acessibilidade para todos que abrangem

os principais pontos turísticos e da construção de percursos pedonais acessíveis, considera-se que deverá

elaborar-se um Guia Turístico Acessível, à semelhança do que acontece já para Lisboa (ver Figura 2.72) e onde

se hierarquizam os percursos turísticos relativamente ao seu grau de acessibilidade universal, sendo identificados

os pontos de interesse turísticos que permitem o acesso a turistas com mobilidade condicionada.

Deverá ainda, no site do VisitMadeira, criar-se uma página que vise divulgar informação sobre as condições de

acessibilidade física em diferentes tipos de espaços na RAM, propondo itinerários acessíveis, e permitindo a

interação e troca de experiências entre a comunidade de pessoas com deficiência motora, à semelhança do site

Portugal Acessível (ver Figura 2.73.).
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FIGURA 2.72 – GUIA ACESSÍVEL DA CIDADE DE LISBOA FIGURA 2.73 – SITE PORTUGAL ACESSÍVEL

2.10.6. Linha de Orientação 9.5. – Criar percursos temáticos com recurso às estradas municipais

Com a entrada em funcionamento das vias rápidas e expresso, que vieram encurtar distância e diminuir tempos

de percursos entre várias zonas da ilha da Madeira, sendo que muitas das Estradas Regionais foram

desclassificadas e apresentam hoje pouca procura por parte de residentes. A maioria destas vias permite o

acesso a pontos de fruição da paisagem e zonas turísticas, devendo as mesmas suportar uma rede de percursos

temáticos, que permita aos turistas usufruir da paisagem e beleza natural da ilha. É por isso importante

requalificar Estradas Regionais e algumas via municipais que permitam criar um mapa de vias com elevado

interesse turístico.

Assim, no âmbito desta linha de orientação propõe-se a implementação de duas medidas, interligadas entre si:

 Criação de uma rede de estradas de interesse turístico;

 Criação de um Sistema de Sinalética Turística.

Estas medidas deverão articular-se com as medidas previstas na L.O.9.1. – Ordenar o estacionamento nos

principais pontos turísticos e na L.O. 1.3. - Melhorar a sinalização rodoviária (horizontal e vertical) e de

encaminhamento para a rede rodoviária estruturante.

2.10.6.1. Criação de uma rede de estradas de interesse turístico

Tal como já referido, as antigas estradas regionais e que apresentam uma fraca procura por parte de residentes,

devido à construção das Via Litoral e das Vias Expresso, permitem, na sua maioria, o acesso a miradouros e

lugares de interesse.

De referir que esta medida é referenciada no Programa de Ordenamento Turístico da RAM, devendo ser

implementada em conjunto pela DRET, a DRE, a DRT e os municípios.

Nesse sentido elaborou-se uma proposta de hierarquização da rede de estradas de interesse turísticos, a qual se

apresenta na Figura 2.74 pretendendo-se selecionar um conjunto de percursos que interessa recomendar aos

turistas: (i) pelo interesse cénico para observação da paisagem na ilha; (ii) por servirem pontos de atração

turística.



Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável da Região Autónoma da Madeira (PAMUS RAM)”

Relatório da Fase 3- Definição de Propostas de Intervenção, Avaliação de Propostas, Programa de Execução e Investimentos e Programa de Monitorização

| 99

FIGURA 2.74 – HIERARQUIZAÇÃO DAS ESTRADAS DE INTERESSE TURÍSTICO

Fonte: elaborado com base em informação da DRE

Em termos de requalificação prevê-se a necessidade de intervenção em cerca de 184 km de estradas, dos quais

174,2 km na ilha da Madeira e 9,9 km na ilha do Porto Santo. No Quadro 2.20 apresenta-se a lista de estradas a

intervencionar no âmbito desta medida e a respetiva extensão.

QUADRO 2.20 – ESTRADAS COM INTERESSE TURÍSTICO A INTERVENCIONAR

Estrada Extensão (km)

ER101 – Porto Moniz – Portas da Vila (Santa) 7,2

ER103 – Monte – Faial 16,8

ER105 – Serra d’Água – Encumeada – Paul – Portas da Vila 39,2

ER202 – Poiso – Pico do Areeiro 6,5

ER209 – Canhas – Paúl da Serra (Fanal) 13,6

ER209 – Ribeira da Janela Sul – Ribeira da Janela Norte 3,3

ER211 – Ribeira de São Jorge – São Jorge 2,2

ER211 – São Jorge (Cabanas) – Arco de São Jorge 3,8

ER212 – Machico – Portela 8,5

ER213 – Faial – Santana 5,7
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Estrada Extensão (km)

R222 – Ponta do Pargo – Ribeira Brava 48,5

ER223 – Paul do Mar – Fajã da Ovelha (entroncamento com a ER222) 6,8

ER225 – Ribeira de Machico – Santo António da Serra 2,9

ER228 – Encumeada – Rosário 7,0

ER107-1 – Ligação à Eira do Serrado 2,2

ER261 – Dragoal – Camacha 6,7

ER120 – Serra de Fora – Camacha 3,2

Fonte: Direção regional de Estradas, março de 2019

Estas vias deverão ser intervencionadas de forma a proporcionar uma circulação em segurança, devendo:

 Garantir pavimento em bom estado de conservação

 Possuir proteções de segurança;

 Criar condições para paragem e estacionamento junto a miradouros de forma ordenada e sem por em causa

a normal circulação rodoviária na via;

 Dispor de mecanismos de proteção que evitem as paragens em locais perigosos para observação da

paisagem;

 Possuir sinalização rodoviária (de acordo com o definido na L.O. 1.3. - Melhorar a sinalização rodoviária

(horizontal e vertical) e de encaminhamento para a rede rodoviária estruturante);

 Possuir sinalização turística, a qual deverá respeitar o sistema de sinalética turística proposto na medida que

se descreve seguidamente.

2.10.6.2. Criação de um sistema de sinalética turística

A criação de uma rede de estradas de interesse turístico não pode ser dissociada de um sistema de sinalização

rodoviária que indique e localize os pontos de visitação turística de forma a conferir uma maior facilidade de

acesso aos mesmos.

Assim, este projeto visa a criação e implementação de um sistema de sinalética turística uniforme em toda a

RAM, devendo estes, estar integrado no Documento Orientador Regional de Sinalética proposto na LO. 1.4.

Melhorar a sinalização rodoviária (horizontal e vertical) e de encaminhamento para a rede estruturante.
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FIGURA 2.75 – EXEMPLOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E DE REDES CICLÁVEIS E PEDONAIS HOMOLOGADA

Fonte: http://www.infraestruturasdeportugal.pt/rede/rodoviaria/seguranca-rodoviaria/normas-de-sinalizacao/sinalizacao-turistico-cultural

Fonte: http://www.cm-lisboa.pt Fonte: http://www.portugalacessivel.pt/default/module/id/117

2.10.7. LO 9.6. - Melhoria das condições de acolhimento dos turistas de cruzeiro no Funchal

As condições de acolhimento dos turistas de cruzeiros no Porto do Funchal são diferenciadas em função do local

de acostagem do navio. Assim, no caso de desembarque no terminal, apesar de deter uma localização mais

periférica do centro da cidade para quem se pretende deslocar a pé, apresenta boas condições de acolhimento

proporcionadas pelo terminal existente.

No caso dos passageiros desembarcados no cais do lado da cidade não existe qualquer infraestrutura de apoio.

Também a informação ao público é deficiente, limitando-se à existência, nalguns dias, de um posto de informação

do turismo da Madeira, que, contudo, não cobre a totalidade dos horários de desembarque dos passageiros.

Assim, e em articulação com a medida definida no ponto 2.10.5.3 - Melhoria das condições de circulação pedonal

nas ligações entre os terminais de cruzeiros e a cidade do Funchal, a APRAM prevê a implementação das

seguintes medidas:

 Monitorização da sinalética existente no porto do Funchal e implementação de nova sinalética de orientação

para o turista de cruzeiro;

 Construção da 2ª estrada de acesso do porto do Funchal e arranjo das áreas adjacentes;
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 Remodelação, reordenamento e requalificação da entrada do Porto do Funchal junto à Rotunda Harvey

Foster, conferindo-lhe a dignidade de um porto de cruzeiros, para a circulação de pessoas e acessos aos

veículos. Esta medida integra a: (i) criação de área pedonal; (ii) construção de edifício de apoio; ((ii)

disponibilização de informação para os turistas de cruzeiro e; (iv) reparação do antigo Caminho Real.

A informação a disponibilizar deverá integrar um mapa pedonal com identificação de pontos turísticos, paragens

de TPCR e outros informação de caráter turísticos, permitindo aos visitantes conhecerem o melhor caminho para

chegar à cidade, assim como o tempo de percurso. Esta informação deverá ser disponibilizada em formato em

Epaper.
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3. CONTRIBUTO DAS PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO PARA A
CONCRETIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA

Nos pontos anteriores do presente relatório foram identificadas as medidas e ações a implementar e que

contribuem para uma estratégica que fomente uma repartição modal mais sustentável na RAM, e que contribua

para a concretização da estratégia definida na Fase anterior do estudo e que assenta em torno de 5 objetivos

gerais (Figura 3.1.)

FIGURA 3.1 – OBJETIVOS GERAIS DO PAMUS RAM

Para tal foi efetuada uma avaliação do contributo das propostas para a prossecução dos objetivos gerais definidos

e que se baseia na seguinte escala de ponderação:

 Forte – a proposta de intervenção tem um contributo relevante para o cumprimento do objetivo em causa,

penaliza a concretização das orientações subjacentes mesmo;

 Moderado – a proposta de intervenção contribui moderadamente para o cumprimento do objetivo em causa,

ainda que a sua não concretização não coloque em causa as orientações do mesmo;

 Fraco – quando a implementação de uma determinada proposta de intervenção tem algum impacte na

concretização do Objetivo Geral, embora sem relevância significativa para a sua prossecução.
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QUADRO 3.1 – CONTRIBUTO DAS PROPOSTAS DE INTERVENÇAO DO OE1 PARA A CONCRETIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA

Objetivo Específico/ Linha de orientação/ Propostas de Intervenção
Objetivo
Geral I

Objetivo
Geral II

Objetivo
Geral III

Objetivo
Geral IV

Objetivo
Geral V

OE 1 – Desenvolver uma política de planeamento e gestão das acessibilidades

LO 1.1. - Melhorar as acessibilidades regionais e locais

RAM 1.1.1. Construção dos troços da rede fundamental ainda em falta

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

PST_11 Construção de variante de ligação ao porto do Porto Santo

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
Construção de parque de estacionamento para viaturas de
turismo no centro de 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

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

LO 1.5. - Elaborar um plano regional de segurança rodoviária

RAM.1.5.1. Elaboração de Plano Regional de Segurança Rodoviária

LO 1.6. – Implementar campanhas de sensibilização e prevenção rodoviária

RAM 1.6.1. Campanha de prevenção rodoviária na RAM

RAM 1.6.2.
Campanha de sensibilização sobre segurança rodoviária
dirigida a turistas

PST_08
Campanhas de segurança rodoviária destinadas a
condutores e peões

SAN_05
Campanhas de Sensibilização para a População Sénior de
Santana

QUADRO 3.2 – CONTRIBUTO DAS PROPOSTAS DE INTERVENÇAO DO OE2 PARA A CONCRETIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA

Objetivo Específico/ Linha de orientação/ Propostas de Intervenção
Objetivo
Geral I

Objetivo
Geral II

Objetivo
Geral III

Objetivo
Geral IV

Objetivo
Geral V

OE 2 – Implementar um sistema de TP adequado às necessidades da população residente e visitante

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

RAM 2.2.1.
Implementar corredores BUS nas principais artérias do
Funchal
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Objetivo Específico/ Linha de orientação/ Propostas de Intervenção
Objetivo
Geral I

Objetivo
Geral II

Objetivo
Geral III

Objetivo
Geral IV

Objetivo
Geral V

LO 2.3. – Desenvolver campanhas e ações de divulgação para a utilização do TP

RAM 2.4.1.
Implementar campanhas de sensibilização para a
utilização do TP em toda a RAM

RB_05
Campanhas de sensibilização para os benefícios da
utilização dos transportes públicos

QUADRO 3.3 – CONTRIBUTO DAS PROPOSTAS DE INTERVENÇAO DO OE3 PARA A CONCRETIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA

Objetivo Específico/ Linha de orientação/ Propostas de Intervenção
Objetivo
Geral I

Objetivo
Geral II

Objetivo
Geral III

Objetivo
Geral IV

Objetivo
Geral V

OE 3 – Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transportes

LO 3.1. – Melhorar a rede de paragens e interfaces de transportes públicos

CAL_05
Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de
autocarro

CAL_06 Construção da interface da Vila da Calheta

CAL_07 Construção da interface no Sítio da Estrela

CL_02
Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de
autocarro

CL_07 Construção de uma interface em Câmara de Lobos

MAC_03
Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de
autocarro

PS_02 Construção de uma interface TCR na vila da Ponta do Sol

PS_06
Melhoria das acessibilidades pedonais e das condições de
acolhimento nas paragens de autocarro

PM_01
Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de
autocarro

PST_03
Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de
autocarro e requalificação da interface

RB_03 Construção de uma interface na vila da Ribeira Brava

RB_04
Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de
autocarro

RB_09
Construção de uma interface na saída da via rápida de
Campanário

SC_01
Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de
autocarro - novos abrigos

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

SC_03
Construção de uma interface entre TP e TI no nó da via
rápida do Caniço

SC_04
Construção de uma interface entre o TP e o TI na zona do
Boleiro
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Objetivo Específico/ Linha de orientação/ Propostas de Intervenção
Objetivo
Geral I

Objetivo
Geral II

Objetivo
Geral III

Objetivo
Geral IV

Objetivo
Geral V

SC_05
Construção de uma interface entre o TP e o TI na
freguesia da Gaula

SAN_02
Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de
autocarro

SAN_03 Construção de uma interface na vila de Santana

SV_03
Melhoria das condições de acolhimento nas paragens de
autocarro

SV_04 Construção de interface no centro de São Vicente

LO 3.2. – Implementar um tarifário intermodal

RAM 3.2.1. Implementar um tarifário intermodal

LO 3.3. – Implementar um sistema de bilhética integrada

RAM 3.3.1 Implementar um sistema de bilhética integrada

LO 3.4. – Disponibilizar informação ao público nas paragens de TCR

RAM 3.4.1.
Disponibilizar informação ao público em suporte físico nas
paragens de TCR

QUADRO 3.4 – CONTRIBUTO DAS PROPOSTAS DE INTERVENÇAO DO OE4 PARA A CONCRETIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA

Objetivo Específico/ Linha de orientação/ Propostas de Intervenção
Objetivo
Geral I

Objetivo
Geral II

Objetivo
Geral III

Objetivo
Geral IV

Objetivo
Geral V

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

LO 4.1. – Ordenar o estacionamento nas áreas centrais dos principais aglomerados urbanos e nas zonas balneares

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 parques de estacionamento em Machico

PS_07
Expansão da área de estacionamento tarifado no centro
da Ponta do Sol

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

PM_04
Criação de parque de estacionamento tarifado no centro
de Porto Moniz

SV_08 Tarifação do estacionamento na marginal de São Vicente

CL_08
Formalização e tarifação do estacionamento junto à Praia
Formosa em Câmara de Lobos

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 nos parques de estacionamento e na periferia dos
principais aglomerados urbanos

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

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



Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável da Região Autónoma da Madeira (PAMUS RAM)”

Relatório da Fase 3- Definição de Propostas de Intervenção, Avaliação de Propostas, Programa de Execução e Investimentos e Programa de Monitorização

| 107

Objetivo Específico/ Linha de orientação/ Propostas de Intervenção
Objetivo
Geral I

Objetivo
Geral II

Objetivo
Geral III

Objetivo
Geral IV

Objetivo
Geral V

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 3.5 – CONTRIBUTO DAS PROPOSTAS DE INTERVENÇAO DO OE5 PARA A CONCRETIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA

Objetivo Específico/ Linha de orientação/ Propostas de Intervenção
Objetivo
Geral I

Objetivo
Geral II

Objetivo
Geral III

Objetivo
Geral IV

Objetivo
Geral V

OE5 – Promover as deslocações em modos suaves

LO 5.1. – Construir/requalificar a rede pedonal

CAL_01 Criação de percurso 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

CL_01 Requalificação do centro histórico de Câmara de Lobos

CL_05
Requalificação do Centro Urbano do Estreito de Câmara
de Lobos

CL_05 Requalificação do Centro Urbano do Jardim da Serra

MAC_04 Requalificação do centro da vila de Porto da Cruz

MAC_09 Requalificação das acessibilidades pedonais nas veredas

MAC_12 Requalificação do centro da cidade de Machico

PS_01 Requalificação da promenade da Madalena do Mar

PS_03 Requalificação de Caminhos Reais

PS_05
Criação de percursos pedonais que garantam condições
de segurança para os peões
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Objetivo Específico/ Linha de orientação/ Propostas de Intervenção
Objetivo
Geral I

Objetivo
Geral II

Objetivo
Geral III

Objetivo
Geral IV

Objetivo
Geral V

PM_02
Requalificação da rede pedonal e criação de percursos
acessíveis

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

RB_07
Criação de uma rede de percursos acessíveis na vila da
Ribeira Brava

SC_06
Construção e beneficiação de passeios pedonais na
Estrada das Eiras

SC_07
Construção e beneficiação de passeios pedonais na
Estrada João Gonçalves Zarco

SC_08
Construção e beneficiação de passeios pedonais na
Estrada das Eiras (norte), no Caminho da Igreja e na Rua
de Abegoaria

SC_09
Construção de passeios pedonais no Caminho da Cancela,
Estrada do Garajau e Estrada Regional 101

SC_10
Construção de passeios pedonais no Caminho na Estrada
do Aeroporto

SC_11
Construção e beneficiação de passeios pedonais na
Estrada Ponta da Oliveira

SC_12
Beneficiação de passeios pedonais na Travessa do Cedro
e na 1ª Travessa da Olaria

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

SC_14
Construção de passeios pedonais na Rua D. Teresa Bela
de Sá

SC_15
Construção de passeios pedonais na Estrada Padre
Alberto Vieira de Freitas (ER206)

SC_16
Construção de passeios pedonais na Avenida Barão da
Nora e Rua D. Júlia Graça França

SC_17 Construção de passeios pedonais na Estrada dos Moinhos

SC_18
Construção de passeios pedonais na Rua do Bom Jesus e
Travessa 25 de junho

SC_19
Construção de passeios pedonais na Rua do Ribeirinho e
Rua da Rochinha

SC_20
Beneficiação de passeios pedonais na Avenida 2 de
agosto de 1996

SC_21
Construção de passeios pedonais no Largo Conselheiro
Aires de Ornelas

SC_22 Construção de passeios pedonais na Rua Maria Ascensão

SC_23 Construção de passeios pedonais na Estrada Regional 207

SC_28 Requalificação da zona velha da cidade do Caniço

SAN_01
Criação de percursos pedonais entre a estrada Dr.
Agostinho Cardoso e a Rua Cónego Fernandes Vaz, no
centro de Santana

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.

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
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Objetivo Específico/ Linha de orientação/ Propostas de Intervenção
Objetivo
Geral I

Objetivo
Geral II

Objetivo
Geral III

Objetivo
Geral IV

Objetivo
Geral V

MT_SAN_01 Requalificação do Caminho Real 23

SV_07
Requalificação da rede pedonal e criação de percursos
acessíveis no centro de Ponta Delgada

LO 5.2. – Implementar corredores cicláveis

MAC_01 Construção de faixa ciclável urbana

MAC_01
Ligação ciclável entre a promenade de Machico e o Parque
Desportivo de Água de Pena

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

PST_02
Extensão do percurso ciclável entre o Hotel Porto Santo e
o Porto de Abrigo

PST_02
Extensão do percurso ciclável do Golf até à ciclovia
principal

RB_02
Criação de corredor ciclável entre o centro desportivo da
Ribeira Brava e Serra de Água

SV_01
Criação de um percurso ciclável São Vicente - Ponta
Delgada - Boaventura

LO 5.3. – Implementar sistemas de bicicletas de utilização partilhada

MAC_02
Implementação de um sistema de bicicletas de utilização
partilhada

PS_08
Implementação de um sistema de bicicletas de utilização
partilhada

PST_01
Implementação de um sistema de bicicletas de utilização
partilhada

SV_02
Implementação de um Sistemas de bicicletas de utilização
partilhada

LO 5.4. – Divulgar as redes pedonais e cicláveis e implementar campanhas de sensibilização para a sua utilização

RAM 5.4.1. Divulgar as redes pedonais estruturantes

RAM 5.4.2. Elaborar cartas cicláveis municipais

PST_10
Ação de Sensibilização sobre andar de bicicleta em meio
urbano

RB_05
Campanhas de sensibilização para a promoção da
circulação pedonal ou em geral dos modos suaves

RB_05
Adesão a campanha «Do the Right Mix», Semana Europeia
da Mobilidade

SV_05
Campanha de sensibilização para a utilização da bicicleta
no espaço público

LO 5.5. – Promover a acessibilidade para todos

RAM 5.5.1. Elaboração de Plano Regional de Acessibilidade para todos

RAM 5.5.2. Criar percursos acessíveis no centro do Funchal



110 |

Objetivo Específico/ Linha de orientação/ Propostas de Intervenção
Objetivo
Geral I

Objetivo
Geral II

Objetivo
Geral III

Objetivo
Geral IV

Objetivo
Geral V

LO 5.6. – Elaborar estudos de circulação e estacionamento

MAC_04
Elaborar estudo de circulação e estacionamento do centro
de Machico e de Porto da Cruz

QUADRO 3.6 – CONTRIBUTO DAS PROPOSTAS DE INTERVENÇAO DO OE6 PARA A CONCRETIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA

Objetivo Específico/ Linha de orientação/ Propostas de Intervenção
Objetivo
Geral I

Objetivo
Geral II

Objetivo
Geral III

Objetivo
Geral IV

Objetivo
Geral V

OE6 – Melhorar a eficiência energética do setor dos transportes

LO 6.1. – Renovar a frota de TP, nomeadamente com recurso a veículos movidos a energias alternativas

MAC_07 Criação de um circuito urbano de transporte público

PST_04 Aquisição de veículos de transporte público elétricos

LO 6.2. – Expandir a rede de carregamentos de veículos elétricos

CAL_04
Expansão da rede de postos de carregamento de veículos
elétricos

CL_03
Expansão da rede de postos de carregamento de veículos
elétricos

MAC_08
Expansão da rede de postos de carregamento de veículos
elétricos

PS_09
Expansão da rede de postos de carregamento de veículos
elétricos

PM_03
Expansão da rede de postos de carregamento de veículos
elétricos

RB_06
Expansão da rede de postos de carregamento de veículos
elétricos

SC_24
Expansão da rede de postos de carregamento de veículos
elétricos

SAN_04
Expansão da rede de postos de carregamento de veículos
elétricos

SV_06
Expansão da rede de postos de carregamento de veículos
elétricos

LO 6.3. – Renovar as frotas de veículos da administração pública (regional e local) e privadas, com recurso a veículos movidos
a energia elétrica

SC_25 Aquisição de 3 viaturas híbridas para o transporte escolar

LO 6.4. – Criar estacionamento reservado para veículos elétricos

RAM 6.4.1
Criação de lugares de estacionamento para veículos
elétricos

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

RAM 6.5.1.
Delimitação de zonas de baixas emissões no Porto Santo
e nos principais aglomerados

QUADRO 3.7 – CONTRIBUTO DAS PROPOSTAS DE INTERVENÇAO DO OE7 PARA A CONCRETIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA

Objetivo Específico/ Linha de orientação/ Propostas de Intervenção
Objetivo
Geral I

Objetivo
Geral II

Objetivo
Geral III

Objetivo
Geral IV

Objetivo
Geral V

OE7 – Apostar em medidas de gestão da mobilidade

LO 7.1. – Criar Centros/Lojas da Mobilidade

RAM 7.1.1.
Implementar 1 loja da mobilidade por concelho + 1 no
Aeroporto

RAM 7.1.2. Implementar Quiosques de Mobilidade
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Objetivo Específico/ Linha de orientação/ Propostas de Intervenção
Objetivo
Geral I

Objetivo
Geral II

Objetivo
Geral III

Objetivo
Geral IV

Objetivo
Geral V

LO 7.3. – Desenvolver Planos de Mobilidade Escolares

RAM 7.3.1.
Elaboração de planos de mobilidade escolares nos
agrupamentos de escolas

QUADRO 3.8 – CONTRIBUTO DAS PROPOSTAS DE INTERVENÇAO DO OE8 PARA A CONCRETIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA

Objetivo Específico/ Linha de orientação/ Propostas de Intervenção
Objetivo
Geral I

Objetivo
Geral II

Objetivo
Geral III

Objetivo
Geral IV

Objetivo
Geral V

OE8 – Apostar em tecnologias inovadoras de informação e comunicação

LO 8.1. – Disponibilizar informação sobre o sistema de TP em tempo real (painéis, online e aplicações móveis)

RAM 8.1.1.
Painéis de informação em tempo real nas interfaces de
transporte

SC_26
Painéis informativos nos abrigos de passageiros nas
paragens

LO 8.2. – Criar um Observatório Regional de Mobilidade e Transportes

RAM 8.2.1.
Criação de um Observatório Regional de Mobilidade e
Transportes

LO 8.3. – Implementar medidas que promovam a racionalização do TI (carsharing e carpooling)

RAM 8.3.1. Implementação uma plataforma de carpooling

RAM 8.3.2. Implementação um sistema de carsharing/scootersharing

LO 8.4. – Implementar um sistema de gestão de ocorrências na região

RAM 8.4.1. Implementação de um sistema de gestão de ocorrências

LO 8.5. – Implementar uma plataforma integrada de informação ao público

RAM 8.5.1.
Implementação de plataforma integrada de informação ao
público

QUADRO 3.9 – CONTRIBUTO DAS PROPOSTAS DE INTERVENÇAO DO OE9 PARA A CONCRETIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA

Objetivo Específico/ Linha de orientação/ Propostas de Intervenção
Objetivo
Geral I

Objetivo
Geral II

Objetivo
Geral III

Objetivo
Geral IV

Objetivo
Geral V

OE9 – Melhorar a Mobilidade Turística

LO 9.1. – Ordenar o estacionamento nos principais pontos turístico

- 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

SAN_06
Criação de parque de estacionamento para autocarros de
turismo no Ribeiro Frio

CAL_12 Criação de parque de estacionamento tarifado no Rabaçal
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Objetivo Específico/ Linha de orientação/ Propostas de Intervenção
Objetivo
Geral I

Objetivo
Geral II

Objetivo
Geral III

Objetivo
Geral IV

Objetivo
Geral V

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 transporte coletivo 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 de 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

RAM 9.3. 1.
Disponibilização de informação nas paragens e nos
painéis de informação em tempo real

RAM 9.3.2.
Elaboração de mapa com sinalização dos principais
pontos de interesse turístico e oferta de TP para cada um
destes locais.

RAM 9.3.3.
Disponibilização de informação sobre a oferta nos postos
de turismo,

LO 9.4. – Melhoria das condições de circulação pedonal e disponibilização de informação turística

RAM 9.4.1.
Criar e divulgar percursos pedonais nos principais centros
urbanos

MT_MAC_01
Instalação de teleférico de ligação 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

MT_SAN_02 Reforço da rede de Levadas Acessíveis

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 percursos temáticos com recurso às estradas municipais

RAM 9.5.1. Criação de uma rede de estradas de interesse turístico

RAM 9.5.2. Criação de um sistema de sinalética turística

LO 9.6. – Melhorar as condições de acolhimento dos passageiros de cruzeiros

RAM 9.6.1
Melhoria das condições de acolhimento dos turistas de
cruzeiro no Funchal

Importa ainda perceber a abrangência territorial das medidas, de forma a perceber se abrangem, de forma

individual, os concelhos, se a totalidade da RAM ou da Ilha da Madeira.
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QUADRO 3.10 – ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DAS MEDIDAS

Objetivo Específico/ Linha de orientação
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OE 1 – Desenvolver uma política de planeamento e gestão das acessibilidades

LO 1.1. - Melhorar as acessibilidades regionais e locais

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

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

LO 1.4. – Melhorar a sinalização rodoviária de
encaminhamento para a rede rodoviária estruturante

LO 1.5. - Elaborar um plano regional de segurança
rodoviária

LO 1.6. – Implementar campanhas de sensibilização e
prevenção rodoviária

OE 2 – Implementar um sistema de TP adequado às necessidades da população residente e visitante

LO 2.1. – Melhorar a contratualizar a oferta de TP intra e
interconcelhia

LO 2.2. – Implementar corredores de Transportes Público de
Procura Elevada

LO 2.3. – Desenvolver campanhas e ações de divulgação
para a utilização do TP

OE 3 – Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transportes

LO 3.1. – Melhorar a rede de paragens e interfaces de
transportes públicos

LO 3.2. – Implementar um tarifário intermodal

LO 3.3. – Implementar um sistema de bilhética integrada

LO 3.4. – Disponibilizar informação ao público nas paragens
de TCR

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

LO 4.1. – Ordenar o estacionamento nas áreas centrais dos
principais aglomerados urbanos e nas zonas balneares

LO 4.2. – Implementar sistemas de encaminhamento e
gestão de veículos nos parques de estacionamento e na
periferia dos principais aglomerados urbanos

LO 4.3. – Criar estacionamento de longa duração nas
interfaces de transportes

OE5 – Promover as deslocações em modos suaves

LO 5.1. – Construir/requalificar a rede pedonal

LO 5.2. – Implementar corredores cicláveis

LO 5.3. – Implementar sistemas de bicicletas de utilização
partilhada
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Objetivo Específico/ Linha de orientação

C
al

he
ta

C
âm

ar
a 

de
 L

ob
os

F
un

ch
al

M
ac

hi
co

P
on

ta
 d

o 
S

ol

P
or

to
 M

on
iz

P
or

to
 S

an
to

R
ib

ei
ra

 B
ra

va

S
an

ta
 C

ru
z

S
an

ta
na

S
ão

 V
ic

en
te

Ilh
a 

da
 M

ad
ei

ra

R
A

M

LO 5.4. – Divulgar as redes pedonais e cicláveis e
implementar campanhas de sensibilização para a sua
utilização

LO 5.5. – Desenvolver planos de acessibilidade para todos

LO 5.6. – Desenvolver estudos de circulação e
estacionamento

OE6 – Melhorar a eficiência energética do setor dos transportes

LO 6.1. – Renovar a frota de TP, nomeadamente com
recurso a veículos movidos a energias alternativas

LO 6.2. – Expandir a rede de carregamentos de veículos
elétricos

LO 6.3. – Renovar as frotas de veículos da administração
pública (regional e local) e privadas, com recurso a veículos
movidos a energia elétrica

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

OE7 – Apostar em medidas de gestão da mobilidade

LO 7.1. – Criar Centros/Lojas da Mobilidade

LO 7.2. – Desenvolver Planos de Mobilidade Escolares

OE8 – Apostar em tecnologias inovadoras de informação e comunicação

LO 8.1. – Disponibilizar informação sobre o sistema de TP
em tempo real (painéis, online e aplicações móveis)

LO 8.2. – Criar um Observatório Regional de Mobilidade e
Transportes

LO 8.3. – Implementar medidas que promovam a
racionalização do TI (carsharing e carpooling)

LO 8.4. – Implementar um sistema de gestão de ocorrências
na região

LO 8.5. – Implementar uma plataforma integrada de
informação ao público

OE9 – Melhorar a Mobilidade Turística

LO 9.1. – Ordenar o estacionamento nos principais pontos
turístico

LO 9.2. - Criar serviços de transporte coletivo vocacionados
para os turistas

LO 9.3. – Melhorar a informação ao público sobre serviços
de TP para os turistas

LO 9.4. – Melhoria das condições de circulação pedonal e
disponibilização de informação turística

LO 9.5. – Criar percursos temáticos com recurso às estradas
municipais

LO 9.6. – Melhorar as condições de acolhimento dos
passageiros de cruzeiros
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4. PROGRAMA DE EXECUÇÃO

4.1. HORIZONTE TEMPORAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS

O período de vigência do presente PAMUS é de 10 anos, englobando por isso, dois ciclos de financiamento

comunitário, tendo-se assumido três prazos de calendarização, a saber:

 Curto prazo, constituído pelos anos de 2019 e 2020 e que inclui as ações consideradas como prioritárias;

 Médio prazo, período de 2021 a 2023, cujo términus corresponde ao final deste ciclo de financiamento

comunitário;

 Longo prazo, período entre 2024 e 2028, que corresponde já ao próximo ciclo de financiamento comunitário.

A maioria das medidas serão implementadas apenas num períodos temporais, havendo, no entanto, algumas,

cuja implementação se estende por uma ou mais períodos, já que são medidas cuja implementação se prevê seja

efetuada de forma faseada (e.g. construção/requalificação pedonal) e outras que, pelos objetivos que pretendem

atingir deverão ser implementadas em diferentes momentos (e.g. implementação de campanhas de

sensibilização, informação e educação para a segurança rodoviária). A calendarização detalhada das medidas

encontra-se em anexo ao presente relatório.

4.2. ESTIMATIVA GLOBAL DOS CUSTOS DE INVESTIMENTO

Apresenta-se seguidamente uma estimativa dos custos de investimento associados à implementação das

propostas consideradas no âmbito do PAMUS RAM, bem como uma proposta de calendarização para a

implementação das medidas.

Para a estimação dos custos de investimento, recorreu-se a:

 Estimativas facultadas pela DRE e pela DRET;

 Estimativas facultadas pelos municípios;

 Estimativas da equipa consultora para alguns projetos para os quais se dispõe de valores de referência.

Existem ainda algumas medidas identificadas no plano de investimentos que não têm custos de implementação

associados e outras por se reportarem a orientações para os municípios às quais não estão associadas ações

concretas, não sendo possível efetuar uma estimativa.

O valor total de investimentos é de 107 274 983,89 Euros.

4.3. SÍNTESE DOS CUSTOS DE INVESTIMENTO POR OBJETIVO ESPECÍFICO E LINHA DE ORIENTAÇÃO

A maioria do investimento previsto no PAMUS RAM reporta-se a medidas de construção e requalificação da

rede rodoviária, nomeadamente na melhoria das acessibilidades regionais e locais e na requalificação da rede

de estradas com interesse turístico (Figura 4.1.):
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 OE1 – Desenvolver uma política de planeamento e gestão da acessibilidade rodoviária que minimize os

problemas de circulação e contribua para a redução da sinistralidade – 535 mil Euros, o que representa cerca

de 0,5% do investimento global;

 OE2 – Implementar um sistema de TP adequados às necessidades da população residente e visitante – 570

mil euros, ou seja 0,5% do investimento total;

 OE3 – Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transportes – 13,187 milhões de euros, o

que representa 12,3% do investimento global estimado;

 OE4 – Desenvolver políticas de estacionamento diferenciadas que contribuam para uma repartição modal

mais sustentável – 790 mil euros, ou seja 0,7% do total de investimento;

 OE5 – Promover as deslocações em modos suaves – 27,6 milhões de euros, ou seja 25,7% do investimento

total previsto;

 OE6 – Melhorar a eficiência energética do setor dos transportes – 1,1 milhões de euros, que representam

cerca de 1,0% do investimento total estimado;

 OE7 – Apostar em medidas de gestão de mobilidade, onde se estima um investimento de 240 mil euros,

cerca de 0,5% do total;

 OE8 – Apostar em tecnologias inovadoras de informação e comunicação, com um investimento de cerca de

512 mil euros, que representam 0,5% do investimento estimado;

 OE9 – Melhorar a mobilidade turística, com um investimento estimado de 62,715 milhões de euros, ou seja

cerca de 58,5% do total, o que se justifique pelo elevado valor de investimento associado à requalificação da

rede de estradas com interesse turístico, cujo valor de investimento ascende ao 57 milhões de euros.

FIGURA 4.1 – INVESTIMENTO POR OBJETIVO ESPECÍFICO

De seguida apresenta-se a repartição do investimento pelas linhas estratégicas de cada objetivo específico,

apresentando-se em anexo a listagem exaustiva da estimativa dos custos de investimento e de operação /

exploração associados a cada uma das medidas propostas.

O investimento associado ao OE1 corresponde na sua maioria à implementação de um sistema de gestão e

manutenção da rede rodoviária (LO 1.1), sendo o restante valor repartido pela elaboração de um plano de

segurança rodoviária (LO 1.5.) e a realização de campanhas de sensibilização para a prevenção rodoviária (LO

1.6).
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As medidas de acalmia de tráfego (LO 1.2.) encontram-se orçamentadas em propostas relativas a requalificação

de centros urbanos (LO 5.1. – Construir/requalificar a rede pedonal), sendo que as restantes propostas

necessitam de estudos mais detalhados de forma a ser possível a sua orçamentação. Quanto às medidas de

controlo de estacionamento e circulação de pesados nos centros urbanos (LO 1.3.) as mesmas encontram-se

ainda numa fase de definição, não sendo possível para já, orçamentar as mesmas.

QUADRO 4.1 – REPARTIÇÃO DO INVESTIMENTO POR LINHA DE ORIENTAÇÃO DO OBJETIVO ESPECIFICO 1

Objetivo/Linha de Orientação Investimento Peso

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

535 000 € 100,00%

LO 1.1. - Melhorar as acessibilidades regionais e locais 300 000 € 56,07%

LO 1.2. - Implementar medidas de acalmia de tráfego nos principais centros urbanos 0 € 0,00%

LO 1.3. - Controlar a circulação e estacionamento de pesados nos principais centros urbanos 0 € 0,00%

LO 1.4. – Melhorar a sinalização rodoviária de encaminhamento para a rede rodoviária
estruturante

0 € 0,00%

LO 1.5. - Elaborar um plano regional de segurança rodoviária 80 000 € 14,95%

LO 1.6. – Implementar campanhas de sensibilização e prevenção rodoviária 155 000 € 28,97%

As propostas integradas no OE2 têm um custo de investimento que ascende aos 570 mil euros, a maioria

associada à implementação de corredores BUS nas principais vias de acesso ao Funchal (LO 2.2.), sendo que a

LO 2.1. de contratualização da oferta de TP não tem custos associados. Por fim estima-se uma despesa de 40

mil euros para campanhas de sensibilização para a utilização do sistema de TP.

QUADRO 4.2 – REPARTIÇÃO DO INVESTIMENTO POR LINHA DE ORIENTAÇÃO DO OBJETIVO ESPECIFICO 2

Objetivo/Linha de Orientação Investimento Peso

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

570 000 € 100,00%

LO 2.1. – Melhorar a contratualizar a oferta de TP intra e interconcelhia 0 € 0,00%

LO 2.2. – Implementar corredores de Transportes Público de Procura Elevada 530 000 € 92,98%

LO 2.3. – Desenvolver campanhas e ações de divulgação que promovam as deslocações
em TP

40 000 € 7,02%

O investimento previsto para a melhoria das condições de intermodalidade no sistema de transportes da RAM

encontra-se distribuído pela construção e requalificação da rede de interfaces e paragens de transporte coletivo

(LO 3.1.), e pela implementação de um sistema de bilhética sem contacto, o qual é da responsabilidade do

operador de transporte, devendo ser uma exigência do processo de contratualização da rede, tal como o tarifário

intermodal a implementar, o qual não tem custos associados. Quanto à informação nas paragens (LO 3.2.) a
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mesma é da responsabilidade do operador, sendo que o orçamento depende da tipologia de informação a colocar

por este.

QUADRO 4.3 – REPARTIÇÃO DO INVESTIMENTO POR LINHA DE ORIENTAÇÃO DO OBJETIVO ESPECIFICO 3

Objetivo/Linha de Orientação Investimento Peso

OE3 - Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte 13 186 913 € 100,00%

LO 3.1. – Melhorar a rede de paragens e interfaces de transportes públicos 7 786 913 € 59,05%

LO 3.2. – Implementar um tarifário intermodal 0 € 0,00%

LO 3.3. – Implementar um sistema de bilhética integrada 5 400 000 € 40,95%

LO 3.4. – Disponibilizar informação ao público nas paragens de TCR 0 € 0,00%

A LO 4.1. integra um vasto conjunto de tipologia de medidas, desde a construção de parques de estacionamento,

à expansão das zonas de estacionamento tarifado, parte das quais inseridas em projetos de requalificação urbana

orçamentados no âmbito da LO 5.1. Os parques de estacionamento das interfaces estão orçamentados na LO

3.1.

QUADRO 4.4 – REPARTIÇÃO DO INVESTIMENTO POR LINHA DE ORIENTAÇÃO DO OBJETIVO ESPECIFICO 4

Objetivo/Linha de Orientação Investimento Peso

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

790 000 € 100,00%

LO 4.1. – Ordenar o estacionamento nas áreas centrais dos principais aglomerados urbanos
e nas zonas balneares

700 000 € 88,61%

LO 4.2. – Implementar sistemas de encaminhamento e gestão de veículos nos parques de
estacionamento e na periferia dos principais aglomerados urbanos

90 000 € 11,39%

LO 4.3. – Criar estacionamento de longa duração nas interfaces de transportes 0 € 0,00%

O investimento em modos suaves ascende aos 27,68 milhões de euros, sendo a maioria destes dedicado à

construção/requalificação de percursos pedonais (LO 5.1.) e cicláveis (LO 5.2.), seguindo-se a implementação de

sistemas de bicicletas de utilização partilhada (LO 5.3.).

QUADRO 4.5 – REPARTIÇÃO DO INVESTIMENTO POR LINHA DE ORIENTAÇÃO DO OBJETIVO ESPECIFICO 5

Objetivo/Linha de Orientação Investimento Peso

OE5 - Promover as deslocações em modos suaves 27 595 911 € 100,00%

LO 5.1. – Construir/requalificar a rede pedonal 14 840 811 € 53,78%

LO 5.2. – Implementar corredores cicláveis 11 305 100 € 40,97%

LO 5.3. – Implementar sistemas de bicicletas de utilização partilhada 1 000 000 € 3,62%

LO 5.4. – Divulgar as redes pedonais e cicláveis e implementar campanhas de
sensibilização para a sua utilização

106 000 € 0,38%

LO 5.5. – Promover as acessibilidades para todos 274 000 € 0,99%

LO 5.6. – Elaborar estudos de circulação e estacionamento 70 000 € 0,25%
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A melhoria da eficiência energética do sistema de transportes na RAM passa por um conjunto de medidas nem

sempre da responsabilidade da RAM ou dos municípios, como a renovação da frota de TP cujo investimento é

da responsabilidade dos operadores de TP. Considera-se assim que os investimentos deste objetivo podem estar

subestimados, já que apenas se considerou a aquisição de veículos de TP nos municípios que expressamente

afirmaram a necessidade dos mesmos nos circuitos de transporte municipais ou urbanos. definido pelos

operadores de TPR. Segue-se o investimento na expansão da rede de carregamento de veículos elétricos da

RAM, grande aposta da RAM. A criação de estacionamento para veículos elétricos e a criação de zonas de

baixas emissões são medidas que não têm custos associados, para além da sinalização horizontal e vertical

integrada muitas vezes, em operações mais alargadas.

QUADRO 4.6 – REPARTIÇÃO DO INVESTIMENTO POR LINHA DE ORIENTAÇÃO DO OBJETIVO ESPECIFICO 6

Objetivo/Linha de Orientação Investimento Peso

OE6 - Melhorar a eficiência energética do setor dos transportes 1 149 400 € 100,00%

LO 6.1. – Renovar a frota de TP, nomeadamente com recurso a veículos movidos a
energias alternativas

400 000 € 34,80%

LO 6.2. – Expandir a rede de carregamentos de veículos elétricos 599 400 € 52,15%

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 € 13,05%

LO 6.4. – Criar estacionamento reservado para veículos elétricos 0,00 € 0,00%

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

0,00 € 0,00%

A implementação das lojas e quiosques da mobilidade previstos custará cerca de 240 mil euros sendo este

investimento da responsabilidade da DRET em articulação com os municípios. Quanto aos planos de mobilidade

escolares, assumiu-se que os mesmos serão realizados recorrendo a recursos internos das escolas e dos

municípios, não tendo por isso custos associados.

QUADRO 4.7 – REPARTIÇÃO DO INVESTIMENTO POR LINHA DE ORIENTAÇÃO DO OBJETIVO ESPECIFICO 7

Objetivo/Linha de Orientação Investimento Peso

OE7 - Apostar em medidas de gestão da mobilidade 375 000€ 100,00%

LO 7.1. – Criar Centros/Lojas da Mobilidade 240 000€ 100,00%

LO 7.2. – Desenvolver Planos de Mobilidade Escolares 0€ 0,00%

A implementação de tecnologias inovadoras de comunicação e informação aplicadas ao setor dos transportes

terá um custo de 512 mil euros, Sem que se tenha orçamentado o sistema de carsharing a implementar, cujo

investimento é da responsabilidade de entidades privadas.
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QUADRO 4.8 – REPARTIÇÃO DO INVESTIMENTO POR LINHA DE ORIENTAÇÃO DO OBJETIVO ESPECIFICO 8

Objetivo/Linha de Orientação Investimento Peso

OE8 - Apostar em tecnologias inovadoras de informação e comunicação 511 960,00 € 100,00%

LO 8.1. – Disponibilizar informação sobre o sistema de TP em tempo real (painéis,
online e aplicações móveis)

161 960,00 € 31,64%

LO 8.2. – Criar um Observatório Regional de Mobilidade e Transportes 120 000,00 € 23,44%

LO 8.3. – Implementar medidas que promovam a racionalização do TI (carsharing e
carpooling)

50 000,00 € 9,77%

LO 8.4. – Implementar um sistema de gestão de ocorrências na região 100 000,00 € 19,53%

LO 8.5. – Implementar uma plataforma integrada de informação ao público 80 000,00 € 15,63%

Como já referido, o objetivo específico 9 é aquele cujos custos de investimento são mais elevados, devido à

requalificação de um conjunto de estradas regionais com interesse turístico. Os restantes investimentos

reportam-se a projetos de criação de levadas acessíveis em Santana e à divulgação de informação sobre serviços

de TP a turistas (elaboração de cartazes e flyers). Os circuitos de TP para turistas são da responsabilidade dos

operadores de transporte, não tendo por isso custos associados. Quanto ao investimento associado ao

ordenamento do estacionamento, as propostas de intervenção definidas são, na sua maioria tarifação e

reordenamento, não tendo custos elevados associados.

QUADRO 4.9 – REPARTIÇÃO DO INVESTIMENTO POR LINHA DE ORIENTAÇÃO DO OBJETIVO ESPECIFICO 9

Objetivo/Linha de Orientação Investimento Peso

OE9 - Melhorar a mobilidade turística 62 715 800,00 € 100,00%

LO 9.1. – Ordenar o estacionamento nos principais pontos turísticos 0,00 € 0,00%

LO 9.2. - Criar serviços de TP vocacionados para os turistas 0,00 € 0,00%

LO 9.3. – Melhorar a informação ao público sobre serviços de TP para os turistas 40 000,00 € 0,06%

LO 9.4. – Criar percursos pedonais 1 032 500,00 € 1,65%

LO 9.5. – Criar percursos temáticos com recurso às estradas municipais 57 643 300,00 € 91,91%

LO 9.6. - Melhorar as condições de acolhimento dos turistas de cruzeiro 4 000 000,00 € 6,38%

4.4. SÍNTESE DOS CUSTOS DE INVESTIMENTO POR ENTIDADE

Os custos por entidade são apresentados no Quadro 4.10, sendo a Direção Regional de Estradas aquela que

congrega um maior volume de investimento (54%) do total, fruto dos investimentos previstos em requalificação

de estradas regionais.

Quanto à calendarização dos investimentos note-se que são poucas as entidades que apresentam propostas de

longo prazo, sendo que, os investimentos previstos para após 2024 respeitam a construção e requalificação de

infraestruturas rodoviárias, cicláveis e interfaces de transporte e a aquisição de veículos elétricos.

QUADRO 4.10 – REPARTIÇÃO DOS CUSTOS POR ENTIDADE

Entidades Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo Total

Calheta 312 500 € 422 500 € 150 000 € 885 000 €
Câmara de Lobos 5 724 000 € 2 720 000 € 0 € 8 444 000 €
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Entidades Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo Total

Funchal 79 000 € 530 000 € 0 € 609 000 €
Machico 2 084 667 € 4 604 333 € 350 000 € 7 039 000 €
Ponta do Sol 255 000 € 2 385 000 € 0 € 2 640 000 €
Porto Moniz 80 740 € 55 000 € 0 € 135 740 €
Porto Santo 11 000 € 1 722 100 € 0 € 1 733 100 €
Ribeira Brava 3 264 413 € 1 908 000 € 50 000 € 5 222 413 €
Santa Cruz 454 118 € 1 247 110 € 323 601 € 2 024 828 €
Santana 1 470 164 € 1 588 439 € 0 € 3 058 602 €
São Vicente 962 500 € 3 567 500 € 1 260 000 € 5 790 000 €
DRE 11 992 660 € 17 283 990 € 28 806 650 € 58 083 300 €
DRET 300 000 € 320 000 € 0 € 620 000 €
DRT 30 000 € 0 € 0 € 30 000 €
Operadores de
Transportes

296 000 € 5 684 000 € 0 € 5 980 000 €
APRAM 1 350 000 € 3 650 000 € 0 € 5 000 000 €

4.5. CALENDARIZAÇÃO DOS CUSTOS

Neste ponto apresenta-se uma estimativa dos investimentos por curto, médio e longo prazo, observando-se na

Figura 4.3. que os investimentos de médio prazo (47,7 milhões de euros) constituem cerca de 44% do total

estimado integrando a maioria dos investimentos em interfaces de transporte e paragens de TCR (OE3), grande

parte do custo de investimento associado às propostas que visam a promoção dos modos suaves (OE5) e a

melhoria da mobilidade turística (OE9).

FIGURA 4.2 – VALOR DOS INVESTIMENTOS POR PRAZO (CURTO, MÉDIO E LONGO)
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Os investimentos de longo prazo (30,9 milhões de euros) constituem-se essencialmente pela requalificação de

estradas de interesse turístico (OE9), medida que, pela sua dimensão física e financeira será implementada ao

longo dos 10 anos de vigência do PAMUS. No longo prazo, cujas medidas poderão ser financiadas pelo próximo

ciclo comunitário de apoio, incluem-se igualmente medidas de promoção dos modos suaves, nomeadamente a

segunda fase da ciclovia de São Vicente.

FIGURA 4.3 – VALOR DOS INVESTIMENTOS POR PRAZO (CURTO, MÉDIO E LONGO) POR OBJETIVO ESPECIFICO

4.6. FONTES DE FINANCIAMENTO

4.6.1. Orçamento da Região Autónoma da Madeira

O ORAM 2019 consagra ainda uma despesa de 120 mil euros para a implementação de campanhas de

sensibilização para a segurança rodoviária e a promoção do TP e dos modos suaves.

4.6.2. PO Madeira 14-20

O PO Madeira14-20 encontra-se estruturado em torno de 10 eixos prioritários, dois dos quais abrangendo a

temática do desenvolvimento urbano sustentável e da eficiência energética e mobilidade, através dos quais se

podem financiar as medidas propostas no presente PAMUS:

 Eixo Prioritário 4 – Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos

os setores, através da prioridade de investimento 4e - Promoção de estratégias de baixo teor de carbono

para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade

urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação.

A dotação financeira para esta prioridade de investimentos é de cerca de 7,966 milhões de euros, repartidos

por: (i) infraestruturas e promoção de transportes urbanos limpos, incluindo equipamentos e material

circulante – 2,996 milhões de euros; (ii) sistemas de transporte inteligente, incluindo introdução da gestão da

procura, sistemas de portagem, sistemas informáticos de informação, monitorização e controlo – 0,885

milhões de euros e; (iii) ciclovias e vias pedonais – 1,327 milhões de euros.

 Eixo Prioritário 5 – Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos, através da prioridade de

investimento 6e – Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades,
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recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a

poluição do ar e a promover as medidas de redução do ruído.

Esta prioridade de investimento relaciona-se com as componentes de macrocefalia do povoamento regional

que tem implicações complexas na qualidade de vida das cidades, que carecem de regeneração / reabilitação

das estruturas físicas urbanas.

A dotação financeira para a construção de ciclovias e vias pedonais nesta prioridade de investimento é de

400 mil euros, existindo ainda 8 milhões de euros para a proteção de desenvolvimento de ativos públicos do

turismo no qual se podem enquadrar operações de requalificação dos centros históricos dos aglomerados

com a melhoria das condições de circulação pedonal e a criação de caminhos universalmente acessíveis.

Assim, a dotação financeira total do POR Madeira 14-20 que pode financiar ações do PAMUS RAM é de cerca

de 8 milhões de euros, a que se juntam outros 8 milhões que visam a requalificação urbana com fins de

desenvolvimento turístico mas que, nos seus projetos podem incluir medidas que visem a melhoria das condições

de mobilidade urbana de residentes e visitantes.

4.6.3. COMPETE – Programa Operacional Competitividade e Inovação

O COMPETE 2020, integrado no Portugal 2020, visa reforçar a competitividade da economia portuguesa e a sua

presença no mercado internacional, através do financiamento de projetos que contribuam para a criação de

emprego e a retoma económica do país, colocando-a em convergência com as maiores economias europeias.

Neste sentido este Programa encontra-se estruturado em 6 eixos prioritários, tendo por base os objetivos

temáticos definidos no Portugal 2020:

 Eixo I - Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação (OT1);

 Eixo II - Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos de contexto (OT3 e OT2);

 Eixo III - Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego e apoio à mobilidade dos trabalhadores

(OT8);

 Eixo IV - Promoção de transportes sustentáveis e eliminação dos estrangulamentos nas principais redes de

infraestruturas (OT7);

 Eixo V - Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes interessadas e da eficiência

da administração pública (OT11);

 Eixo VI - Assistência Técnica.

Este programa poderá vir a financiar medidas do PAMUS inscritas no seguinte objetivo específico:

 Objetivo Específico 2 – Implementar um sistema de TP adequado às necessidades da população residentes

e visitante.
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4.6.4. PO SEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos

O PO SEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos encontra-se integrado

no Programa Portugal 2020 e pretende contribuir especialmente na prioridade de crescimento sustentável,

respondendo aos desafios de transição para uma economia de baixo carbono, assente numa utilização mais

eficiente de recursos e na promoção de maior resiliência face aos riscos climáticos e às catástrofes, indo por isso

ao encontro do objetivo 4.5 do programa Portugal 2020.

Encontra-se ancorado em três pilares estratégicos que estão na origem dos 3 eixos de investimento do

Programa:

 Eixo I - Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos os sectores;

 Eixo II - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos;

 Eixo III - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.

O PAMUS da RAM, incidindo diretamente sobre as questões associadas à temática da mobilidade e dos

transportes, enquadra-se no Eixo I do PO SEUR, o qual se estrutura em 5 objetivos, sendo de destacar, o objetivo

da Mobilidade Sustentável, que apoia as seguintes tipologias de ação:

 Medidas de eficiência energética e de racionalização dos consumos nos transportes, que visa financiar a

seguinte tipologia de medidas:

o Conversão de frotas de transportes coletivos de passageiros (rodoviário e fluvial) – gás natural;

o Mobilidade elétrica nas frotas de transportes coletivos.

 Promoção de transportes ecológicos e da mobilidade sustentável, que visa financiar as seguintes medidas:

o Atualização tecnológica dos postos de carregamento elétricos públicos, através da adaptação para fichas

normalizadas e comuns a toda a UE;

o Alargamento da rede de pontos de carregamento público em espaços de acesso público;

o Medidas e ações de promoção nacional da mobilidade elétrica.

O objetivo Mobilidade Sustentável dispõe de uma dotação financeira de 102 M€, tendo como metas para 2023

uma poupança de 1,4% de energia primária nas frotas de transportes públicos e um número total de 33.663

veículos para a frota de veículos elétricos a nível nacional.

Este programa poderá financiar algumas medidas previstas no seguinte objetivo do PAMUS:

 Objetivo 7 - Melhorar a eficiência energética do setor dos transportes.

4.6.5. Fundo de Eficiência Energética

Este instrumento de financiamento (criado pelo Decreto-lei n.º 50/2010, de 20 de maio) visa financiar o conjunto

de medidas contempladas no Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, entretanto revisto através da

Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2013, de 10 de abril (Estratégia para a Eficiência Energética – PNAEE

2016).

O apoio ao desenvolvimento de projetos é atribuído mediante apresentação de candidaturas na sequência de

lançamento de avisos em domínios específicos. Na área específica dos transportes a Estratégia para a Eficiência

Energética – PNAEE 2016 contempla três programas:

 Eco Carro, que agrega as medidas direcionadas para a melhoria da eficiência energética nos veículos (inclui:

tributação verde – revisão do regime de tributação de veículos particulares; pneu verde – pneus eficientes e

pressão certa; e, promoção da aquisição de veículos elétricos);
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 Mobilidade Urbana, que abrange as medidas relacionadas com a necessidade de incentivar a utilização de

TC e dos modos suaves de transporte em detrimento do TI motorizado, com um enfoque particular nas zonas

urbanas (inclui: promoção da mobilidade sustentável e da adoção de boas práticas; utilização de transportes

e soluções de mobilidade energeticamente mais eficientes, nomeadamente através do apoio à introdução de

minibus e serviços de transporte flexível, centrais de gestão de frotas e atribuição automática de serviços de

táxi e utilização de bicicletas e modos de transportes suaves);

 Sistema de Eficiência Energética nos Transportes, que integra medidas que visam dinamizar a utilização das

redes ferroviárias de passageiros, bem como a gestão energética das frotas de transportes (inclui: oferta de

transporte ferroviário de passageiros; regulamento de gestão de consumos de energia nos transportes; apoio

à instalação de equipamentos de enchimento de pneus a nitrogénio; e, sistema de gestão de frotas e

promoção da eco condução).

4.6.6. Programa Operacional Inter-regional INTERREG EUROPE

O programa INTERREG Europa promove o intercâmbio de experiências entre parceiros em toda a União

Europeia, o apoio e a partilha de conhecimento e transferência de boas práticas entre autoridades regionais e

locais e outros atores de relevância regional, principalmente no âmbito de iniciativas que promovam o

crescimento e o emprego.

Para o período 2014-2020 o programa cofinanciado pelo FEDER, conta com um orçamento de 359.326.000€,

distribuídos por 5 eixos prioritários de intervenção, sendo que algumas das medidas propostas no âmbito do

presente PAMUS se enquadram no Eixo prioritário 3 – Economia de Baixo Carbono, que pretende promover

estratégias de baixo carbono para todos os tipos de territórios, em particular para as áreas urbanas, incluindo a

promoção da mobilidade multimodal urbana sustentável.

4.6.7. Programa Operacional Transnacional Espaço Atlântico 2014-2020

O Programa de Cooperação Transnacional para o Espaço Atlântico 2014-2020, foi elaborado tendo por base os

objetivos da Estratégia Europa 2020 e da Estratégia Marítima para Atlântico, tendo uma dotação financeira global

de 140 013 194€.

O PAMUS RAM, enquadra-se no Eixo prioritário 2 deste programa – Promover a eficiência dos recursos, através

da Prioridade de Investimento 6g - Melhoria do ambiente urbano, recuperação de zonas industriais e redução da

poluição do ar.

4.6.8. Programa LIFE

O Programa LIFE (2014-2020) dispõe de uma dotação financeira de 3,4 mil milhões de Euros para o seu período

de vigência, contemplando dois subprogramas: “Subprograma relativo ao ambiente” e “Subprograma relativo à

ação climática”. No âmbito do “Subprograma relativo à ação climática”, foram definidas 3 prioridades

estratégicas:

 Mitigação das alterações climáticas;
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 Adaptação às alterações climáticas;

 Governação e informação em matéria de clima.

É de salientar que no âmbito da prioridade “Mitigação das alterações climáticas” são financiadas ações que

concorram para a concretização dos seguintes objetivos específicos:

 Contribuir para a execução e o desenvolvimento da política e da legislação da União no domínio na mitigação

das alterações climáticas, incluindo a sua integração noutros domínios políticos, nomeadamente mediante o

desenvolvimento, o ensaio e a demonstração de abordagens de política ou de gestão, boas práticas e

soluções destinadas a atenuar as alterações climáticas;

 Reforçar a base de conhecimentos para o desenvolvimento, apreciação, acompanhamento, avaliação e

execução de ações e medidas eficazes de mitigação das alterações climáticas e melhorar a capacidade de

aplicar esses conhecimentos na prática;

 Facilitar o desenvolvimento e a aplicação de abordagens integradas, nomeadamente no âmbito de estratégias

e planos de ação destinados a atenuar as alterações climáticas, a nível local, regional ou nacional;

 Contribuir para o desenvolvimento e a demonstração de tecnologias, sistemas, métodos e instrumentos

inovadores de mitigação das alterações climáticas, adequados para serem reproduzidos, transferidos ou

integrados.

O Programa LIFE financia ações propostas por entidades públicas e privadas, incluindo: projetos-piloto; projetos

de demonstração; projetos de boas práticas; projetos integrados; projetos de assistência técnica; projetos de

desenvolvimento de capacidade; projetos preparatórios; projetos de informação, sensibilização e divulgação;

quaisquer outros projetos necessários para a consecução dos objetivos gerais do Programa.

4.6.9. Programa URBACT III

O Programa URBACT III, cofinanciado pela UE (através do FEDER) em cerca de 75 milhões de Euros, apresenta-

se como “um programa de intercâmbio e aprendizagem europeu que promove o desenvolvimento urbano

sustentável. Visa contribuir para que as cidades europeias trabalhem em conjunto para desenvolver soluções

para os desafios urbanos e partilhar boas práticas, lições e soluções com todas as partes interessadas envolvidas

na política urbana em toda a Europa”.

O programa financia três tipos de intervenções (intercâmbio transnacional, desenvolvimento de capacidades e

capitalização e difusão), que devem contribuir para a concretização dos seguintes objetivos:

 Capacidade de concretização das políticas: para melhorar a capacidade de as cidades gerirem práticas e

políticas urbanas sustentáveis de forma participativa e integrada.

 Elaboração de políticas: para melhorar a elaboração de planos de ação e estratégias sustentáveis nas cidades.

 Implementação de políticas: para melhorar a implementação de planos de ação e estratégias urbanas

sustentáveis e integradas nas cidades

Desenvolver e partilhar conhecimentos: para garantir que os profissionais e os decisores a todos os níveis têm

um maior acesso aos conhecimentos e partilham o seu saber-fazer em todos os aspetos do desenvolvimento

urbano sustentável, de modo a melhorar as políticas de desenvolvimento urbano.

4.6.10. Linha de Apoio ao Turismo Acessível

O Turismo de Portugal tem uma linha de financiamento para projetos de apoio à adaptação de espaços públicos,

recursos e serviços de interesse turístico a pessoas com necessidades especiais, com vista a garantir um

acolhimento inclusivo a todos os turistas.
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Esta linha visa apoiar uma vasta tipologia de projetos, destacando-se, pela sua relevância para o PAMUS RAM,

a seguinte tipologia de projetos:

 Estudos, projetos e assistência técnica necessária para a preparação da candidatura e para a execução dos

projetos, bem como a fiscalização externa da execução dos investimentos, até ao limite de 10% do valor total

das despesas elegíveis;

 Obras, aquisição de bens e de equipamentos, assim como de todas as demais intervenções destinadas a

assegurar os níveis de acessibilidade visados, incluindo a produção de suportes informativos e elaboração

de documentos em formatos e com teor adequados;

 Processo de certificação, de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis à acessibilidade;

 Outras intervenções que se afigurem essenciais para alcançar o fim visado pela presente Linha de Apoio,

incluindo a adaptação de sites;

 Intervenção de revisores ou técnicos oficiais de contas externos.

Esta linha de apoio tem uma dotação orçamental de 5 milhões de euros, podendo os municípios e outras

entidades públicas, candidatar projetos até 200.000€, sendo o financiamento não reembolsável. As entidades

privadas do setor do turismo poderão igualmente candidatar projetos até 200.000€, não reembolsáveis se o

projeto for concluído até final de 2017. Caso seja concluído após esta data, todo o financiamento será

reembolsado.

Nesta linha de apoio ao financiamento poderão candidatar-se projetos do PAMUS enquadrados no Objetivo

Específico 9 – Melhorar a mobilidade turística.
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5. PLANO DE MONITORIZAÇÃO

5.1. ENQUADRAMENTO

O Plano de Monitorização do PAMUS da RAM tem subjacente o objetivo de possibilitar a avaliação do grau de

concretização do conjunto de medidas propostas, assim como a monitorização dos efeitos inerentes à sua

implementação ao nível do funcionamento e desempenho do sistema de transportes e mobilidade da Região:

O processo de monitorização constitui-se como uma ferramenta-chave a 3 níveis:

 Acompanhamento, através da definição de um conjunto de indicadores que permitam: (i) medir os

progressos da implementação efetiva das medidas (monitorização da execução); (ii) avaliar o contributo das

ações para a prossecução dos objetivos do PAMUS da RAM e; (iii) avaliar o contributo das ações e medidas

propostas para alcançar as metas previstas no PO Madeira 14-20 e nos Planos de Ação para a Energia

Sustentável das Ilhas da Madeira e Porto Santo;

 Gestão do Plano, através da elaboração de relatórios de acompanhamento que permitam avaliar o efeito

associado à concretização das ações e à eventual necessidade de implementação de medidas corretivas,

permitindo assim a correção de ações com fraca eficácia;

 Aprendizagem e melhoria na atuação, através da constituição de um conjunto de procedimentos que

permitam aprender com a experiência de implementação do plano e melhorar a compreensão do

desempenho dos instrumentos utilizados.

Neste sentido, no presente capítulo identifica-se um conjunto de indicadores que se considera relevantes para a

monitorização do plano, bem como as entidades responsáveis pelo seu apuramento e as metas a alcançar.

5.2. INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO

Para dar resposta ao objetivo e orientações relativas ao processo de monitorização, os indicadores deverão

permitir a avaliação da implementação das medidas, como o contributo das mesmas para o alcance dos objetivos

do PAMUS.

Com efeito, no processo de definição dos indicadores agruparam-se os mesmos em duas categorias e que

responde ao definido nos documentos orientadores desta tipologia de planos a nível nacional:

 Indicadores de realização, que medem o efeito direto e imediato do produto gerado por uma intervenção

sobre os seus beneficiários, podendo ter um caráter material ou imaterial;

 Indicadores de resultado, que medem o produto material, ou output, gerado diretamente pela atividade da

intervenção e que podem ser expressos em unidades físicas ou monetárias.

É apresentada uma proposta de indicadores de realização e de resultado para cada linha de orientação do plano,

sendo definido para cada um dos deles a métrica, a entidade de recolha dos dados e a meta a atingir. No caso

dos indicadores de realização consideraram-se três momentos de monitorização: (i) 2020 para as medidas a
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implementar a curto prazo; (ii) 2023 para as medidas a implementar no médio prazo e; (iii) 2028 para as medidas

de longo prazo. No caso dos indicadores de resultado, apontam-se metas para os anos intermédio (2023) e

horizonte do plano (2028).

5.2.1. Indicadores de realização

Como anteriormente mencionado, os indicadores de realização permitem avaliar se a implementação das

propostas decorre conforme o estabelecido no programa de ação do PAMUS. No Quadro 5.1 apresentam-se os

indicadores selecionados para as linhas de orientação preconizadas no plano de ação do PAMUS, assim como

a entidade responsável pelo seu apuramento, a métrica utilizada e a periodicidade de atualização e

monitorização.

Note-se que, para alguns indicadores não foi possível estabelecer metas uma vez que as propostas incluídas no

relatório se encontram ainda em fase de recomendação, não sendo por isso possível ainda identificar metas

passíveis de quantificação.

QUADRO 5.1 – INDICADORES DE REALIZAÇÃO

Linha de Orientação Indicador de realização 1 Fonte de recolha de
informação

Unidade
de medida

Periodicidade
de avaliação Meta

LO 1.1. - Melhorar as
acessibilidades regionais
e locais

Extensão de vias
rodoviárias construídas

Municípios
DRE

Concessionárias de
vias rodoviárias

km 2 em 2 anos -

Extensão de vias
rodoviárias

intervencionadas
km 2 em 2 anos -

Programa de Manutenção
implementado Número - 1

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

Medidas de acalmia de
tráfego implementadas

Municípios
DRE

Número 2 em 2 anos -

Extensão de vias
rodoviárias construídas

Número 2 em 2 anos -

Extensão de vias
rodoviárias

intervencionadas
Número 2 em 2 anos -

Projetos de medidas de
acalmia de tráfego

realizados
Número 2 em 2 anos -

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

Número de aglomerados
urbanos intervencionados

Municípios
DRE

Número 2 em 2 anos -

LO 1.4. – Melhorar a
sinalização rodoviária de
encaminhamento para a
rede rodoviária
estruturante

Número de sinais
colocados Municípios

DRE

Número 2 em 2 anos -

Número de vias
intervencionadas Número 2 em 2 anos -

LO 1.5. - Elaborar um
plano regional de
segurança rodoviária

Plano de Segurança
Rodoviária elaborado DRT

Número - 1

LO 1.6. – Implementar
campanhas de
sensibilização e
prevenção rodoviária

Número de campanhas de
sensibilização rodoviária

implementadas

DRET
DRE

Municípios
Número Anualmente 4

LO 2.1. – Melhorar a
contratualizar a oferta de
TP intra e interconcelhia

Processo de
contratualização concluído DRET - - 1

LO 2.2. – Implementar
corredores de
Transportes Público de
Procura Elevada

Corredores BUS em
funcionamento Município do Funchal Número 2023 3
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Linha de Orientação Indicador de realização 1 Fonte de recolha de
informação

Unidade
de medida

Periodicidade
de avaliação Meta

LO 2.4. – Desenvolver
campanhas e ações de
divulgação que
promovam as
deslocações em TP

Número de campanhas de
sensibilização para o uso

do TP implementadas

DRET
Municípios Número Anual 2

LO 3.1. – Melhorar a
rede de paragens e
interfaces de transportes
públicos

Número de interfaces
construídas Municípios

Operadores de
transportes

Número 2 em 2 anos 13

Número de paragens
intervencionadas Número Anual n.d.

LO 3.2. – Implementação
de um tarifário
intermodal

Tarifário implementado Operador de
Transportes Número 2023

1
LO 3.3. – Implementar
um sistema de bilhética
integrada

Sistema implementado e
em funcionamento

Operador de
Transportes Número 2023

1

LO 3.4. – Disponibilizar
informação ao público
nas paragens de TCR

Número de paragens com
informação ao público em

formato físico

Operador de
Transportes Número 2023 n.d.

LO 4.1. – Ordenar o
estacionamento nas
áreas centrais dos
principais aglomerados
urbanos e nas zonas
balneares

Número de aglomerados
urbanos intervencionados Municípios Número Anual n.d.

Número de parques de
estacionamento

construídos
Municípios Número Anual n.d.

LO 4.2. – Implementar
sistemas de
encaminhamento e
gestão de veículos nos
parques de
estacionamento e na
periferia dos principais
aglomerados urbanos

Número de painéis
informativos

implementados

Municípios
Operadores de

transportes
Número 2 em 2 anos

2
LO 4.3. – Criar
estacionamento de longa
duração nas interfaces de
transportes e na periferia
dos principais
aglomerados urbanos

Número de lugares de
estacionamento criados Municípios Número Anual

-

LO 5.1. –
Construir/requalificar a
rede pedonal

Extensão de eixos
pedonais construídos Municípios

km
Anual

-

Projetos de requalificação
urbana implementados

Municípios Número Anual
-

Zonas de coexistência
criadas Municípios Número Anual -

LO 5.2. – Implementar
corredores cicláveis

Extensão de corredores
cicláveis construídos Municípios km Anual

-

Extensão de corredores
cicláveis intervencionados

Municípios km Anual
-

Número de
parqueamentos para

bicicletas implementados
Municípios Número Anual

-
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Linha de Orientação Indicador de realização 1 Fonte de recolha de
informação

Unidade
de medida

Periodicidade
de avaliação Meta

Número de pontos de
apoio implementados

(bombas de ar,
informação, bebedouros)

Municípios Número Anual -

LO 5.3. – Implementar
sistemas de bicicletas de
utilização partilhada

Número de sistemas de
bikesharing
implementados

Municípios Número 2 em 2 anos 4

Número de bicicletas
convencionais nos

sistemas
Municípios Número 2 em 2 anos

150
Número de bicicletas
elétricas nos sistemas Municípios Número Anual

LO 5.4. – Divulgar as
redes pedonais e
cicláveis e implementar
campanhas de
sensibilização para a sua
utilização

Número de mapas
pedonais elaborados e

divulgados
Municípios Número 2 em 2 anos 12

Campanhas de
sensibilização e formação

sobre modos suaves
implementadas

Municípios Número 2 em 2 anos 4

LO 5.5. - Promover a
acessibilidade para todos

Plano Regional de
Promoção das

Acessibilidades elaborado
Governo Regional Número 2023 1

Extensão de percursos
acessíveis construídos Municípios km Anual n.d.

LO 5.6. – Elaborar
estudos de circulação e
estacionamento

Estudos realizados Municípios Número 2023 2

LO 6.1. – Renovar a frota
de TP, nomeadamente
com recurso a veículos
movidos a energias
alternativas

Número de veículos
movidos a energias

alterativas adquiridos

Operador de
Transportes Número 2 em 2 anos n.d.

LO 6.2. – Expandir a rede
de carregamentos de
veículos elétricos

Postos de carregamento
de veículos elétricos

implementados
Municípios Número Anual 40

LO 6.3. – Renovar as
frotas de veículos da
administração pública
(regional e local) e
privadas, com recurso a
veículos movidos a
energia elétrica

Número de veículos
movidos a energias

alterativas adquiridos

Municípios
Governo Regional

Rent-a-cars
% 2 em 2 anos 25%

LO 6.4. – Criar
estacionamento
reservado para veículos
elétricos

Número de lugares de
estacionamento para

veículos elétricos criados
Municípios Número 2 em 2 anos n.d.

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

Número de zonas de baixa
emissões criadas Municípios Número 2 em 2 anos n.d.

LO 7.1. – Criar
Centros/Lojas da
Mobilidade

Lojas da mobilidade
implementada DRET Número 2 em 2 anos 12

LO 7.2. – Desenvolver
Planos de Mobilidade
Escolares

Número de Planos de
Mobilidade Escolar

implementados

Agrupamentos de
escolas Número 2 em 2 anos n.d.

LO 8.1. – Disponibilizar
informação sobre o
sistema de TP em tempo
real (painéis, online e
aplicações móveis)

Número de painéis
implementados

Municípios
Operadores de

transportes
Número 2 em 2 anos n.d.

LO 8.2. Criar um
Observatório Regional da
Mobilidade e Transportes

Observatório criado DRET Número 2021 1
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Linha de Orientação Indicador de realização 1 Fonte de recolha de
informação

Unidade
de medida

Periodicidade
de avaliação Meta

LO 8.3. – Implementar
medidas que promovam
a racionalização do TI
(carsharing e carpooling)

Plataforma de carpooling
em funcionamento DRET Número 2023 1

Número de sistemas de
carsharing implementados DRET Número 2 em 2 anos n.d.

LO 8.4. – Implementar
um sistema de gestão de
ocorrências na região

Sistema de gestão em
funcionamento

DRET
DRT Número 2021 1

LO 8.5. – Implementar
uma plataforma integrada
de informação ao público

Plataforma de informação
ao público criada DRET Número 2021 1

APP em funcionamento DRET Número 2021 1

LO 9.1. – Ordenar o
estacionamento nos
principais pontos
turísticos

Número de pontos de
interesse turístico
intervencionados

DRET
DRT Número 2 em 2 anos n.d.

Número de parques de
estacionamento para
autocarros turísticos

criados

DRET
DRT Número 2 em 2 anos n.d.

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

Número de circuitos de TP
para turistas criados

Operador de
Transportes Número 2 em 2 anos 4

LO 9.3. – Melhorar a
informação ao público
sobre serviços de TP
para os turistas

Número de interfaces e
paragens de TC com
informação em inglês

Operador de
Transportes Número Anual n.d.

Número de flyers
distribuídos DRET Número Anual n.d.

LO 9.4. – Criar percursos
pedonais

Extensão de Levadas
intervencionadas Municípios km 2 em 2 anos n.d.

Extensão de caminhos
reais intervencionados Municípios km 2 em 2 anos n.d.

Número de mapas
pedonais elaborados e

divulgados
Municípios Número 2 em 2 anos 12

Guia de Turismo Acessível
publicado DRT Número 2023 1

LO 9.5. – Criar percursos
temáticos com recurso às
estradas regionais

Extensão de estradas
intervencionadas DRE km Anual

LO 9.6. - Melhorar as
condições de acolhimento
dos turistas de cruzeiro

Edifício de apoio
construído

APRAM
DRT

Número 2023 1

Melhoria das condições de
acesso

APRAM
DRT Número 2023 2

Informação ao público
disponibilizada nos

terminais

APRAM
DRT Número 2021 n.d.
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5.2.2. Indicadores de resultado

Tendo em consideração a estratégia de intervenção e os objetivos definidos no âmbito do PAMUS da RAM,

assim como os indicadores de resultado estabelecidos no PO Madeira 14-20, no PIETRAM e nos Planos de Ação

para a Energia Sustentável das Ilhas da Madeira e Porto Santo, para cuja concretização das metas o PAMUS da

RAM deverá contribuir, selecionaram-se um conjunto de indicadores de resultado, com os quais se pretende

avaliar se a concretização dos projetos

Na seleção de indicadores procurou-se selecionar os que se consideraram mais representativos para a

monitorização dos objetivos a alcançar, no sentido de não tornar o processo de monitorização demasiado

complexo. De notar que este envolve já um vasto conjunto de entidades, o que poderá tornar este processo

moroso.

Para tal propõe-se a implementação de um modelo de acompanhamento e monitorização, incluindo um Sistema

de Informação que permita agilizar o processo de monitorização, reduzindo os custos associados aos mesmos.

Este Sistema de Informação a implementar deverá assegurar:

 A existência de uma Base de Dados com informação fundamental atualizável;

 A apresentação regular de resultados e outputs com elemento de retroação;

 A supervisão recorrendo a indicadores simples de controlo.

Este sistema deverá ser gerido e operacionalizado pela dimensão operacional da estrutura de acompanhamento

e monitorização, a qual se materializa na existência de um núcleo técnico de apoio composto nomeadamente por

técnicos da DRET.

QUADRO 5.2 – DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DE RESULTADO

Indicadores
Fonte de recolha de

informação

Metas

Situação Atual 2023 2028

Quota do TI

INE - Censos da População

Inquéritos à mobilidade da

população residente

59% 54% (-5%) 50% (-9%)

Quota do TC 25% 29% (+4%) 33% (+8%)

Quota dos Modo Pedonal 14,5% 16,5% (+2%) 18,5% (+4%)

Quota do Modo Ciclável 0,05% 0,1% 0,2%

% de população servida por

serviços de TC em dia útil

INE - Censos da População

(população à BGRI)

Mapas da rede de TPR

90% 92% (+2%) 94% (+4%)

% de população servida por

serviços de TC ao fim-de-semana

INE - Censos da População

(população à BGRI)

Mapas da rede de TPR

88% 90% (+2%) 92% (+4%)

Km de rede ciclável construída Municípios 8 km
+62,5% +125%

km de rede por 1000 habitantes Municípios 0,032 km/1000 hab

Número de acidentes com

vítimas

PSP
830 -10% -15%

Número de mortos PSP 7 -10% -15%

Número de feridos graves PSP 75 -15% -20%

Número de feridos ligeiros PSP 901 -15% -20%
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Indicadores
Fonte de recolha de

informação

Metas

Situação Atual 2023 2028

Número de veículos ligeiros PSP 250 +120% +300%

Incremento do número de

veículos pesados de passageiros

movidos a energias alternativas

AERAM

n.d. +5% +10%

Redução dos tep
AERAM

Municípios
14 (2009) 412 tep/ano 495 tep/ano

Redução das emissões de GEE
AERAM

679 637 (2012) -
577 691 ton.

CO2
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