
Largo da Lagoa nº7-C, 2795-116 Linda-a-Velha
email: geral@ figueiradesousa.pt    www.figueiradesousa.pt

maio | 2019

Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável da RAM

Sumário Executivo



2 |



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

| 3

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 5

1.1. ÂMBITO E OBJETIVOS ..............................................................................................................................5

1.2. METODOLOGIA .......................................................................................................................................6

2. ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO ................................................................................. 9

2.1. DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO .............................................................................................9

2.2. LINHAS DE FORÇA DA ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO .................................................................................10

3. PROJETOS ESTRUTURANTES ................................................................................... 11

3.1. ÂMBITO REGIONAL ...............................................................................................................................11

3.2. ÂMBITO LOCAL ....................................................................................................................................18

4. PLANO DE INVESTIMENTOS..................................................................................... 27

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1 – Metodologia de elaboração do PAMUS RAM..........................................................................................................7

Figura 2.1 – Linhas de força que importa destacar.....................................................................................................................10

Figura 4.1 – Investimento por Objetivo Específico......................................................................................................................27

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 2.1 - Síntese da estratégia de intervenção.......................................................................................................................9

Quadro 3.1 – Propostas de intervenção de âmbito local – Calheta............................................................................................19

Quadro 3.2 – Propostas de intervenção de âmbito local – Câmara de Lobos ...........................................................................19

Quadro 3.3 – Propostas de intervenção de âmbito local – machico ..........................................................................................20

Quadro 3.4 – Propostas de intervenção de âmbito local – Ponta do Sol ...................................................................................21

Quadro 3.5 – Propostas de intervenção de âmbito local – Porto Moniz ....................................................................................22

Quadro 3.6 – Propostas de intervenção de âmbito local – Porto Santo.....................................................................................22

Quadro 3.7 – Propostas de intervenção de âmbito local – Ribeira Brava..................................................................................23

Quadro 3.8 – Propostas de intervenção de âmbito local – Santa Cruz ......................................................................................23

Quadro 3.9 – Propostas de intervenção de âmbito local – Santana...........................................................................................24

Quadro 3.10 – Propostas de intervenção de âmbito local – São Vicente ..................................................................................25

Quadro 4.1 – Repartição dos custos por entidade ......................................................................................................................28



4 |



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

| 5

1. INTRODUÇÃO

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;

 Investimentos em 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;

 Investimentos em “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;

 Investimentos em mobilidade elétrica, nomeadamente em pontos de carregamento de veículos elétricos;

 Estruturação de corredores urbanos de procura elevada.

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

RAM, aposta 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 (GEE) e para a melhoria da eficiência energética, através da promoção do aumento da quota do
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transporte público (TP) e dos modos suaves, em particular, nas deslocações urbanas associadas à mobilidade

quotidiana.

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

de mobilidade e transportes e que tenha em consideração os principais problemas e oportunidades, para além

de responder às expetativas à escala regional e municipal, seguindo as boas práticas nacionais e internacionais

para o setor. Pretende-se ainda que contribua para a futura concretização de um plano regional de mobilidade e

transportes intermunicipal e uma estratégia que norteie a atividade do Governo Regional enquanto Autoridade

de Transportes no domínio da Mobilidade Urbana.

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.

O PAMUS RAM foi desenvolvido tendo em consideração um período de vigência de 10 anos (2019 – 2028), que

abrange dois ciclos distintos de financiamento comunitário. Como tal, é um documento abrangente que

diagnostica necessidades de investimento nos diferentes domínios, procurando sinalizar projetos e estabelecer

prioridades de investimento, procurando desta forma contribuir para a programação do próximo ciclo de

financiamento.

1.2. METODOLOGIA

O presente documento corresponde ao Sumário Executivo do Plano de Ação para a Mobilidade Urbana da

Região Autónoma da Madeira (doravante designado PAMUS RAM), o qual tem como principal objetivo sintetizar

as conclusões mais relevantes do plano e elencar os principais projetos estratégicos a concretizar no período de

vigência do plano (2019/28). Pela sua natureza, trata-se de um documento de apoio à decisão e ao

acompanhamento da operacionalização do plano por parte dos dirigentes, nomeadamente, dos decisores

políticos.

O PAMUS RAM foi desenvolvido em 4 fases, cuja metodologia de elaboração se apresenta na figura seguinte.
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FIGURA 1.1 – METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PAMUS RAM

A apresentação dos projetos é enquadrada por uma breve fundamentação, elaborada com base nas conclusões

do diagnóstico, enquadrando-os à luz da estratégia definida e justificando a sua pertinência, destacando-se dois

níveis de projetos:

(i) Projetos estruturantes para o sistema de mobilidade e transportes supramunicipal/regional, e cuja

responsabilidade de implementação é na sua generalidade dos órgãos da Administração Regional (e.g.

Direção Regional de Economia e Transportes, Direção Regional de Estradas), ou de outras entidades como

a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) ou os Operadores de Transporte;

(ii) Projetos estruturantes para o sistema de mobilidade e transportes dos municípios e cuja

responsabilidade de implementação é dos municípios da Região Autónoma da Madeira.
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2. ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO

2.1. DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO

Com base na situação de partida, traçada na Fase 1 de Caracterização e Diagnóstico foi definida a estratégia

de intervenção assente na definição de Objetivos Gerais (OG), relacionados com os domínios económico, social,

territorial e ambiental, de Objetivos Específicos (OE) e Linhas de Orientação (LO) que incidem sobre os

domínios da Mobilidade e Transportes e que enquadram os projetos e medidas constantes do plano de ação.

(Quadro 2.1)

QUADRO 2.1 - SÍNTESE DA ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO

Objetivos

gerais

 OG I: Promover soluções de transporte energética e ambientalmente mais eficientes

 OG II: Promover um sistema de transportes que promova a competitividade da região, a

resiliência territorial e a preservação dos recursos naturais

 OG III: Promover uma maior atratividade do sistema de transportes públicos e de novos serviços

de mobilidade

 OG IV: Promover a acessibilidade para todos

 OG V: Promover a mobilidade turística

Objetivos Específicos Linhas de Orientação

OE 1 – Desenvolver uma
política de planeamento e
gestão das acessibilidades
rodoviárias que minimize os
problemas de circulação e
contribua para a redução da
sinistralidade

 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

aglomerados 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. – Reforçar a oferta e contratualizar os serviços de TP

 LO 2.2. – Implementar corredores de Transportes Públicos 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
transporte

 LO 3.1. – Melhorar a rede de paragens e interfaces de transportes públicos

 LO 3.2. – Estudar a potencial implementação de um tarifário intermodal

 LO 3.3. – Implementar um sistema de bilhética integrada

 LO 4.4. – Disponibilizar informação ao público nas paragens de TCR

OE 4 – Definir uma política de
estacionamento que contribua
para opções de padrões de
mobilidade mais sustentáveis

 LO 4.1. – Ordenar o estacionamento nos principais centros urbanos

 LO 4.2. –Implementar sistemas de encaminhamento e gestão de veículos para

parques de estacionamento e nas zonas balneares

 LO 4.3. – Criar estacionamento de longa duração nas interfaces de transportes

OE 5 – 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

 LO 5.4. – Divulgar as redes pedonais e implementar campanhas de

sensibilização para a utilização dos modos suaves
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Objetivos Específicos Linhas de Orientação

 LO 5.5. – Promover as acessibilidades para todos

 LO 5.6. – Elaborar estudos de circulação e estacionamento

OE 6 – 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 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 energias alternativas

 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

OE 7 - Apostar em medidas de
gestão da mobilidade

 LO 7.1. – Criar Centros/Lojas da Mobilidade

 LO 7.2. – Desenvolver Planos de Mobilidade Escolares

OE 8 - 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

(carpooling e carsharing)

 LO 8.4. – Implementar um sistema de gestão de ocorrências na região

 LO 8.5. – Implementar uma plataforma integrada de informação ao público

OE 9 - Melhorar a mobilidade
turística

 LO 9.1. – Ordenar o estacionamento nos principais pontos turísticos

 LO 9.2. - Criar serviços de transporte coletivo vocacionados para os turistas

 LO 9.3. – Melhorar a informação aos turistas sobre os transportes público

 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. – Melhoria das condições de acolhimento dos turistas de cruzeiro no

Funchal

2.2. LINHAS DE FORÇA DA ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO

Da estratégia de intervenção delieneada importa destacar um conjunto de linhas de força que se destacam como

estratégicas e inovadoras para o sistema de mobilidade e transportes da RAM e que se elencam seguidamente.

FIGURA 2.1 – LINHAS DE FORÇA QUE IMPORTA DESTACAR
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3. PROJETOS ESTRUTURANTES

Das questões estruturantes destacam-se um conjunto de apostas estratégicas de âmbito regional, a saber:

 Reforço das acessibilidades rodoviárias, através da concretização de vias da rede estruturante;

 Reforço da atratividade dos transportes públicos e da intermodalidade, através da aposta na construção

de terminais rodoviários, e do desenvolvimento de uma política de integração tarifária e de um sistema de

bilhética integrada;

 Campanhas de sensibilização da população residente e visitante de forma a alterar comportamentos e a

melhorar o conhecimento sobre as regras de utilização do espaço público e que são dirigidas tanto a peões

como condutores.

 Melhoria da acessibilidade para todos nos centros urbanos e principais pontos turísticos, através criação

de percursos acessíveis nos principais centros urbanos, e da garantia de condições de acessibilidade aos

sistemas de transporte e aos edifícios de utilização pública;

 Aumento da eficiência energética do setor dos transportes, com a implementação de medidas que visem

uma redução do consumo de combustíveis fósseis e contribuam para um maior equilíbrio da balança

energética da RAM e uma melhoria da qualidade urbanas na região;

 Melhoria da mobilidade turística, através da implementação de projetos que contribuam para a minimização

do impacte que as deslocações deste segmento da população tem no sistema de mobilidade e transportes da

RAM, e contribuam para suprir as necessidades de mobilidade específicas dos turistas.

3.1. ÂMBITO REGIONAL

3.1.1. Reforço das acessibilidades rodoviárias

Não obstante os investimentos realizados nas últimas décadas na rede rodoviária da Madeira, encontram-se

ainda por concluir 18,9 km de vias da rede estruturante e subsistem ainda 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; (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.

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 identificam-se como projetos estruturantes no domínio das acessibilidades rodoviárias os

seguintes:

 Conclusão da rede rodoviária fundamental, de modo a aumentar a conetividade regional e fechar a malha

viária da ilha da Madeira. Os troços a construir são: (i) Ribeira de São Jorge – Arco de São Jorge, variante à
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ER211; (ii) 2ª fase do Arco de São Jorge – Boaventura; (ii) 2ª fase da Cota 500 no Funchal e; 2ª fase do troço

Fajã da Ovelha – Ponta do Pargo.

Concluídos estes troços é importante potenciar a acessibilidade dos territórios onde ainda se registam

constrangimentos, através da construção e requalificação de vias que estabeleçam a articulação entre a rede

regional e a rede local, nomeadamente com a construção de variantes a alguns aglomerados urbanos e de

ligações entre aglomerados e a rede rodoviária principal.

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.

 Implementação de um programa de manutenção e gestão da rede rodoviária regional e municipal, que

preveja os recursos financeiros necessários à manutenção/conservação das vias da rede rodoviária existente

sob jurisdição dos municípios, designadamente antigas estradas nacionais desclassificadas para as redes

municipais. Esta medida deverá contribuir para deverá contribuir para: (i) prever a evolução da deterioração

das vias; (ii) programar as atividades de manutenção; (iii) afetar os meios técnicos e financeiros de acordo

com as atividades programadas; (iv) contratualizar de forma mais eficiente as atividades de manutenção

rodoviária, sempre que tal se justificar.

 Controlar a circulação e o estacionamento de pesados nos principais aglomerados urbanos,

nomeadamente através da construção de parques de rebatimento para autocarros de turismo e a limitação

de circulação e estacionamento de pesados nas áreas centrais dos centros urbanos.

 Elaborar um Documento Orientador Regional de Sinalética, que vise uma melhoria da compreensão das

relações de hierarquia entre as diferentes vias (regionais e municipais) e organize os percursos dentro e entre

os principais aglomerados e os pontos notáveis da região.

 Elaborar um Plano Regional de Segurança Rodoviária, que defina uma estratégia conjunta para a redução

da sinistralidade na Madeira, que contribua para a prevenção e combate à sinistralidade rodoviária.

 Implementar um sistema de gestão de ocorrências na região, que deverá inicialmente cobrir apenas a

cidade do Funchal, mas que se pretende venha a abranger todo o território da RAM e que emita alertas

automáticos sobre a ocorrência de eventos que condicionam a circulação rodoviária numa determinada via.

3.1.2. Reforço da atratividade do sistema de transportes públicos e da intermodalidade

No que concerne à rede de transportes públicos e de infraestruturas e sistemas de apoio, importa reter como

ponto de partida alguns aspetos relevantes:

 Reduzida quota do TPR (9,4%) que resulta de um conjunto de debilidades na organização do sistema,

nomeadamente: (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.

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

Caniço, Câmara de Lobos, Ribeira Brava) e 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.

 Lacunas no que concerne à disponibilização de informação ao público sobre horários, percursos e tarifários

nas paragens de TPCR.
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A contratualização da rede de TPR da RAM, prevista no Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de

Passageiros (RJSPTP), consagrado na Lei n.º 52/2015, de 9 de junho e no Decreto Legislativo Regional n.º

37/2016/M, integra uma reorganização dos serviços em torno de 3 níveis hierárquicos: (i) rede estruturante, que

integra serviços rápidos e serviços regionais; (ii) rede complementar, onde se integram os serviços suburbanos

do Funchal e; (iii) rede local.

Recentemente a RAM criou passes municipais e intermunicipais, que se encontram em vigor desde abril de 2019,

e que vieram reduzir os custos de transporte associados à utilização do transporte público rodoviário.

Assim, o concurso referido deverá ainda contemplar a implementação de um tarifário multimodal que abranja

toda a ilha e todos os operadores, com uma base tarifária idêntica, e que não penalize o transbordo e um sistema

de bilhética integrada que permita a utilização de um único cartão para o carregamento dos títulos de transporte,

possibilitando ainda a obtenção de informação relevante sobre a utilização de TP e que permite não só planear

o sistema de transportes e a repartição de receitas do mesmo pelos diversos operadores, mas igualmente

fornecer indicadores ao Observatório de Transportes proposto.

Para além do processo de contratualização referido e das medidas que o mesmo tem de integrar, propõem-se

as seguintes ações:

 Implementar corredores de TP de procura elevada nos acessos ao Funchal que encurtem o tempo de

acesso à cidade pelos serviços de transporte público, minimizando os atrasos causados pelo

congestionamento verificado nalgumas horas do dia e contribuindo para o aumento da competitividade do

TPR face ao TI.

 Melhorar a rede de paragens e

interfaces de transportes públicos,

criando “pontos” de transbordos entre os

diversos serviços de TPR que

apresentem condições para que estes

sejam realizados de forma rápida e em

adequadas condições de conforto e

segurança. Desta feita, propõe-se a

construção de 13 interfaces de

transportes, cujas características

deverão ser adequadas à função que

desempenham e que se localizam em

pontos-chave de articulação da rede de

TPR existente e/ou a contratualizar.

Todas as interfaces deverão ter

associados parques de estacionamento

de longa duração, existindo condições

especiais para os utilizadores de TP. Considera-se ainda necessária a melhoria das condições de

acolhimento das paragens de autocarro em todo o território da RAM, dotando-as de condições de acesso
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e permanência adequadas e que garantam níveis adequados de conforto e segurança, assim como

acessibilidade para todos.

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.

Nas paragens deverá ainda estar disponibilizada informação ao público que contenha um mapa da

envolvente, os horários e percursos das carreiras, assim como os contactos de praças ou centrais de táxis,

sendo que nas interfaces de transporte propostas e em algumas paragens de transporte deverá ser

disponibilizada informação ao público em tempo real.

 Realizar campanhas de promoção do transporte públicos, sensibilizando a população para as vantagens

de utilização deste modo de transporte, sejam elas económicas e/ou ambientais e divulgando as redes

existentes e/ou a criar, de forma a atrair novos utilizadores.

 Criar um Observatório Regional de Mobilidade e Transportes, que recolha e analise a informação sobre

as principais dinâmicas de mobilidade e acessibilidade, e avalie quantitativamente os principais impactes do

setor da mobilidade e transportes e 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.

 Implementar uma plataforma integrada de informação ao público que agregue informação relativa à

oferta de transporte dos vários modos e operadores da RAM, e a disponibilize na internet. Esta medida

encontra-se já em desenvolvimento pelo projeto CIVITAS devendo agregar e disponibilizar, em tempo real,

formação sobre horários, itinerários, tarifários, etc. 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, 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).

3.1.3. Ações de sensibilização, divulgação, formação e promoção

O sucesso da maioria das ações propostas no PAMUS RAM passa, em grande parte pela mudança de

comportamentos da população, a qual muitas vezes não tem conhecimento das alternativas de transporte

disponíveis ou das vantagens de um determinado modo em detrimento de outro.

Por outro lado, numa região turística como a RAM importa ainda divulgar as redes e os sistemas de transportes

existentes junto da população visitante, assim como informá-los das regras de trânsito existentes e

consciencializa-los dos impactes causados por determinados comportamentos.

De forma a contribuir para uma mudança de paradigma na escolha do modo de transporte que contribua para

um aumento da quota modal do transporte público e para uma maior segurança para condutores, peões e

ciclistas, sugere-se a implementação de:

 Campanhas de sensibilização e prevenção rodoviária dirigidas a residentes e turistas (condutores e peões)

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.
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 Campanhas de promoção do transporte públicos, sensibilizando a população para as vantagens de

utilização deste modo de transporte, sejam elas económicas e/ou ambientais e divulgando as redes existentes

e/ou a criar, de forma a atrair novos utilizadores.

 Campanhas de divulgação das redes pedonais, através da elaboração de mapas pedonais das principais

centralidades urbano-turísticas da RAM, podendo abranger toda a rede de forma genérica ou serem

dedicados a algumas temáticas especificas. Estas mapas, que devem apresentar uma imagem semelhante

entre si, podem incluir os principais polos atractores/geradores de deslocações e os tempos de ligação

pedonal entre estes.

 Campanhas de sensibilização para a utilização dos

modos suaves, que visem o incremento da quota do

modo pedonal nas ligações de curta distância,

potenciada pela requalificação da rede pedonal

proposta pelos diversos municípios e a formação

sobre o andar de bicicleta no espaço público, dirigidas

não só à população em geral mas igualmente à

população escolar, a qual dispõe de maior apetência

para a utilização deste modo de transporte.

3.1.4. Melhorar da acessibilidade 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.

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.

Deverá assim, a RAM consubstanciar uma estratégia de promoção da acessibilidade para todos, que melhore

as condições de acesso da população (residente e visitante) com mobilidade condicionada e que incida no espaço

público, no acesso ao sistema de transportes e no acesso aos principais edifícios de utilização pública. Para tal

deverá promover-se a:

 Elaboração de Planos de Promoção das Acessibilidades para todos nas principais centralidades urbano-

turísticas da região e nos principais pontos de atração turística;
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 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.

3.1.5. Melhorar a eficiência energética do setor dos transportes

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

e visa incrementar a aquisição de veículos elétricos por parte de particulares de da administração regional e

local, devendo a forte desta última incorporar, até 2028, 25% de veículos elétricos.

Outra aposta estratégia passa pelo alargamento da rede de carregamento de veículos elétricos, perspetivando-

se a colocação de 33 postos de carregamento lento e 9 postos de carregamento rápido, distribuídos por todos

os municípios da RAM.

3.1.6. Melhorar a mobilidade turística

A procura turística na RAM tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos, sendo, em 2017, 1,6 milhões de

hóspedes, mais 428 mil que em 2013, o que permite concluir que a cada ano, a Madeira recebe mais 100 mil

hóspedes que no ano anterior.

Esta atividade tem, no entanto, impactes significativos no sistema de mobilidade e transportes da região, com

um incremento da procura de serviços de transporte por parte da população visitante a que se junta o facto de a

própria organização das atividades do setor (e.g. empresas de animação turística, operadores de turismo) geram

conflitos no espaço público para os quais importa encontrar soluções.

De referir ainda que o perfil do turista da RAM indica que o mesmo tem, na sua maioria mais de 55 anos, sendo

que, no caso específico dos cruzeiros, a idade média é superior a 65 anos, sendo por isso turistas com uma maior

apetência para disporem de mobilidade condicionada.

Face ao exposto e à importância que o setor do turismo representa na RAM (30% do Valor Acrescentado Bruto,

24% do PIB regional e mais de 15% do total de emprego) importa melhorar as condições de mobilidade dos
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turistas na região, sem, no entanto, comprometer as necessidades dos residentes. Para tal considera-se

fundamental a implementação dos seguintes projetos estruturantes:

 Criar serviços de transporte coletivo dirigidos a turistas, a implementar nas épocas de maior pressão,

propondo-se os seguintes: (i) ligação entre São Vicente e Porto Moniz, estabelecendo a ligação entre as

grutas, a promenade de São Vicente, Véu da Noiva, Seixal, Ribeira da Janela, Miradouro da Achada e Porto

Moniz; (ii) circuito turístico de Santana, que estabeleça a ligação entre as Queimadas, Santana (Parque

temático), Faial e Ribeiro Frio e; (iii) ligação entre Calheta e o Rabaçal.

Embora alguns destes serviços sejam de âmbito municipal, considera-se que a promoção e implementação

dos mesmos deverá passar pela ação da DRET e da DRT.

 Melhorar a informação aos turistas sobre os serviços de TP, a qual deverá ser disponibilizadas nas

paragens de autocarro e nos painéis de informação em tempo real, no mínimo, em português e em inglês, e

ainda através de: (i) elaboração de mapa com sinalização dos principais pontos de interesse turístico e oferta

de TP para cada um destes locais e; (ii) disponibilização de informação de oferta de transportes nos postos

de turismos.

 Melhorar as condições de circulação pedonal, promovendo a acessibilidade para todos, através:

o Criar e divulgar percursos pedonais nas principais centralidades urbano-turísticas. Estes percursos

deverão servir as zonas de maior concentração de comércio, serviços e pontos de interesse turístico,

incentivando a utilização deste modo de transporte nas deslocações de curta distância dos turistas. A

realização destes mapas é da responsabilidade dos municípios, no entanto, considera-se que deverá

existir, da parte da DRT, uma estratégia regional para a elaboração dos mesmos, que garanta uma

imagem e grafismo semelhante, de modo a que estes sejam facilmente reconhecíveis pelos turistas.

o Requalificação e Criação de

Levadas Acessíveis, que

permita uma oferta turística

diferenciada para o turismo

sénior ou mesmo para outras

pessoas com mobilidade

condicionada. Neste sentido

identificaram-se 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.
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o Requalificação dos

Caminhos Reais para fins

turísticos, que se constituam

como atalhos importantes nas

ligações entre os centros dos

aglomerados urbanos e as

suas zonas mais periféricas,

ou que sejam relevantes como

elementos de atração turística.

 Elaborar um Guia de Turismo Acessível, 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.

 Criar uma rede de estradas de

interesse turístico, assente nas

antigas estradas regionais que

permitem, na sua maioria, o

acesso a miradouros e lugares de

interesse.

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.

Para o sucesso deste projeto, é necessário a implementação de sistema de sinalização rodoviária que indique

e localize os pontos de visitação turística de forma a conferir uma maior facilidade de acesso aos mesmos.

3.2. ÂMBITO LOCAL

À escala municipal os principais desafios que se colocam ao sistema de mobilidade e transportes incidem

maioritariamente na: (i) melhoria das condições de circulação pedonal; (iii) criação de condições para o

incremento da utilização do modo ciclável; (iii) ordenamento do estacionamento nos centros urbanos e principais

zonas balneares e; (iv) melhoria das condições de acolhimento dos passageiros de TPR.

No que concerne ao sistema de transportes públicos importa reter que apenas o Funchal possui serviços urbanos

e que existem vários lugares com défice de acessibilidade, registando uma fraca oferta de serviços de TPR.

As redes de suporte às deslocações em modos suaves são igualmente fundamentais para potenciar uma maior

utilização dos modos pedonal e ciclável. No que concerne especificamente à rede ciclável não existe atualmente



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

| 19

uma verdadeira rede à escala regional, nem à escala municipal, estando previstos investimentos para a criação

de percursos cicláveis, implementação de outros equipamentos de suporte que permitam a criação de uma

verdadeira rede (e.g. parqueamentos, estações de reparação) e implementação de sistemas de bicicletas de

utilização partilhada.

Relativamente à rede pedonal importa continuar a apostar na requalificação do espaço público através da

reafectação do espaço dedicado a estas deslocações, requalificação dos percursos pedonais estruturantes,

criação de percursos pedonais acessíveis.

Apresentam-se seguidamente o que se considera ser os projetos estruturantes para cada município.

QUADRO 3.1 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO DE ÂMBITO LOCAL – CALHETA

Propostas de intervenção de âmbito local - Município da Calheta

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

Construção de interfaces rodoviárias na Vila da Calheta e no Sítio da Estrela da Calheta

Objetivo Específico 4 – Definir uma política de estacionamento que contribua para opções de padrões de
mobilidade mais sustentáveis

Construção de parque de estacionamento subterrâneo no Jardim do Mar

Tarifação do estacionamento na zona balnear do Paúl do Mar

Objetivo Específico 5 – Promover as deslocações em modos suaves

Construção de percurso pedonal na Estrada da Serra de Água

Construção de passeios no âmbito da beneficiação e alargamento das estradas municipais existentes

Requalificação dos Caminhos Reais da Calheta

Objetivo Específico 6 – Melhorar a eficiência energética no setor dos transportes

Instalação de 3 postos de carregamento de veículos elétricos

Objetivo Específico 9 – Melhorar a mobilidade turística

Ordenamento do estacionamento no Rabaçal (veículos ligeiros e pesados)

Criação de um circuito de transporte vocacionado para turistas entre a Calheta e o Rabaçal (parque de estacionamento)

QUADRO 3.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO DE ÂMBITO LOCAL – CÂMARA DE LOBOS

Propostas de intervenção de âmbito local - Município de Câmara de Lobos

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

Criação de zona de coexistência no centro de Câmara de Lobos

Criação de zona de coexistência no centro do Estreito de Câmara de Lobos

Criação de zona de coexistência no centro do Jardim da Serra



20 |

Propostas de intervenção de âmbito local - Município de Câmara de Lobos

Construção de parque de estacionamento para autocarros de turismo na Av. Nova da Cidade ou na Av. da Autonomia

Restrição da circulação e paragem de autocarros de turismo na zona central do aglomerado de Machico

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

Construção de interface rodoviária junto ao nó da VR1 de Câmara de Lobos

Objetivo Específico 4 – Definir uma política de estacionamento que contribua para opções de padrões de
mobilidade mais sustentáveis

Construção de parque de estacionamento junto à baia de Câmara de Lobos

Tarifação do estacionamento na praia Formosa

Objetivo Específico 5 – Promover as deslocações em modos suaves

Requalificação urbana do centro de Câmara de Lobos

Requalificação urbana do centro do Estreito de Câmara de Lobos

Requalificação urbana do centro do Jardim da Serra

Objetivo Específico 6 – Melhorar a eficiência energética no setor dos transportes

Instalação de 6 postos de carregamento de veículos elétricos

Objetivo Específico 8 – Apostar em tecnologias inovadoras de informação e comunicação

Instalação de sistemas de informação ao público em tempo real na interface

Objetivo Específico 9 – Melhorar a mobilidade turística

Ordenamento do estacionamento no centro histórico de Câmara de Lobos

QUADRO 3.3 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO DE ÂMBITO LOCAL – MACHICO

Propostas de intervenção de âmbito local - Município de Machico

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

Criação de zona de coexistência no centro de Machico

Objetivo Específico 2 – Implementar um sistema de TP adequado às necessidades dos residentes e visitantes

Criação de circuito urbano de transporte de passageiros que realize a ligação entre a parte baixa e a parte alta da cidade

Objetivo Específico 4 – Definir uma política de estacionamento que contribua para opções de padrões de
mobilidade mais sustentáveis

Construção de silos de estacionamento no Beco da Banda D'Além, junto à esquadra da PSP e na Rua do Infante D.
Henrique, junto à Casa das Bordadeiras de Machico

Tarifação do estacionamento nas praias da Prainha e de Porto da Cruz

Implementação de sistemas de encaminhamento de veículos para parques de estacionamento na cidade de Machico

Objetivo Específico 5 – Promover as deslocações em modos suaves

Requalificação pedonal das veredas

Requalificação do centro da vila de Porto da Cruz

Construção de faixa ciclável urbana na cidade de Machico

Construção de faixa ciclável da Frente de Mar
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Propostas de intervenção de âmbito local - Município de Machico

Instalação de um sistema de bicicletas de utilização partilhada

Elaboração de estudo de circulação e estacionamento nos centros urbanos de Machico e Porto da Cruz

Objetivo Específico 6 – Melhorar a eficiência energética no setor dos transportes

Realização do circuito urbano de TP em veículo elétrico

Objetivo Específico 7 – Apostar em medidas de gestão da mobilidade

Instalação de 4 postos de carregamento de veículos elétricos

Objetivo Específico 8 – Apostar em tecnologias inovadoras de informação e comunicação

Instalação de sistemas de informação ao público em tempo real na interface rodoviária de Machico

Objetivo Específico 9 – Melhorar a mobilidade turística

Instalação de teleférico de ligação entre a Portela e o Porto da Cruz

QUADRO 3.4 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO DE ÂMBITO LOCAL – PONTA DO SOL

Propostas de intervenção de âmbito local - Município da Ponta do Sol

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

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

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

Construção de interface na Ponta do Sol

Objetivo Específico 4 – Definir uma política de estacionamento que contribua para opções de padrões de
mobilidade mais sustentáveis

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

Tarifação do estacionamento na zona balnear da Madalena do Mar e na Praia do Lugar de Baixo

Objetivo Específico 5 – Promover as deslocações em modos suaves

Requalificação da marginal (promenade) da Madalena do Mar

Criação de percursos pedonais que garantam condições de segurança para peões

Requalificação dos Caminhos Reais

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

Objetivo Específico 6 – Melhorar a eficiência energética no setor dos transportes

Instalação de 3 postos de carregamento de veículos elétricos
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QUADRO 3.5 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO DE ÂMBITO LOCAL – PORTO MONIZ

Propostas de intervenção de âmbito local - Município de Porto Moniz

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

Criação de zona de coexistência no centro de Porto Moniz

Construção de parque de estacionamento para autocarros de turismo e interdição do estacionamento destes veículos na
marginal de Porto Moniz

Objetivo Específico 4 – Definir uma política de estacionamento que contribua para opções de padrões de
mobilidade mais sustentáveis

Criação de parque de estacionamento tarifado no centro de Porto Moniz

Tarifação do estacionamento na Praia do Seixal

Objetivo Específico 5 – Promover as deslocações em modos suaves

Requalificação da rede pedonal e criação de percursos acessíveis no centro da vila de Porto Moniz

Objetivo Específico 6 – Melhorar a eficiência energética no setor dos transportes

Instalação de 7 postos de carregamento de veículos elétricos

Objetivo Específico 9 – Melhorar a mobilidade turística

Ordenamento do estacionamento no centro urbano de Porto Moniz

Criação de um circuito de transporte vocacionado para turistas entre Porto Moniz e São Vicente

QUADRO 3.6 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO DE ÂMBITO LOCAL – PORTO SANTO

Propostas de intervenção de âmbito local - Município de Porto Santo

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

Construção da Variante ao porto do Porto Santo

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

Implementação de campanhas de segurança rodoviária para condutores e peões

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

Construção de interface rodoviária em Vila Baleira

Construção de praça de táxis

Objetivo Específico 5 – Promover as deslocações em modos suaves

Criação de percursos acessíveis no centro de Vila Baleira

Requalificação do percurso ciclável entre a Calheta e o Campo de Baixo/Ribeiro Salgado

Extensão do percurso ciclável entre o Campo de Baixo/Ribeiro Salgado e o Porto

Extensão do percurso ciclável do Golf até à ciclovia principal

Ação de Sensibilização sobre andar de bicicleta em meio urbano

Objetivo Específico 6 – Melhorar a eficiência energética no setor dos transportes

Obrigatoriedade de aquisição de veículos elétricos por parte do operador de transporte público de passageiros
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QUADRO 3.7 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO DE ÂMBITO LOCAL – RIBEIRA BRAVA

Propostas de intervenção de âmbito local - Município da Ribeira Brava

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

Criação de zona de coexistência na envolvente da interface da Ribeira Brava

Criação de zona de coexistência no centro histórico da vila da Ribeira Brava

Implementação de campanha de sensibilização para a utilização do TP, junto dos utilizados do TI do concelho

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

Construção de interfaces rodoviárias na Ribeira Brava e no Campanário

Objetivo Específico 4 – Definir uma política de estacionamento que contribua para opções de padrões de
mobilidade mais sustentáveis

Implementação de sistemas de encaminhamento de veículos para parques de estacionamento na cidade de Machico

Objetivo Específico 5 – Promover as deslocações em modos suaves

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

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

Instalação de um sistema de bicicletas de utilização partilhada

Realização de campanha de sensibilização para a promoção da circulação pedonal e em geral dos modos suaves

Adesão a campanha «Do the Right Mix», Semana Europeia da Mobilidade

Objetivo Específico 6 – Melhorar a eficiência energética no setor dos transportes

Aquisição de 3 veículos elétricos para realização de transporte escolar

Instalação de 3 postos de carregamento de veículos elétricos

Objetivo Específico 8 – Apostar em tecnologias inovadoras de informação e comunicação

Instalação de sistemas de informação ao público em tempo real na interface da Ribeira Brava

QUADRO 3.8 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO DE ÂMBITO LOCAL – SANTA CRUZ

Propostas de intervenção de âmbito local - Município de Santa Cruz

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

Criação de zona de coexistência no centro histórico do Caniço

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

Construção de interfaces rodoviárias nos nós da VR1 do Caniço, Gaula e Boieiros

Objetivo Específico 5 – Promover as deslocações em modos suaves
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Propostas de intervenção de âmbito local - Município de Santa Cruz

Construção de passeios nos seguintes arruamentos: Caminho da Cancela, Estrada do Garajau, ER 101, Caminho na
Estrada do Aeroporto, Caminho da Faia, Rua D. Felicidade de Gouveia, Rua Manuel de Freitas Meca, Caminho da Achada
da Roca, Rua D. Teresa Bela de Sá, Estrada Padre Alberto Vieira de Freitas (ER206), Avenida Barão da Nora, Rua D.
Júlia Graça França, Estrada dos Moinhos, Rua do Bom Jesus, Travessa 25 de junho, Rua do Ribeirinho, Rua da Rochinha,
Largo Conselheiro Aires de Ornelas, Rua Maria Ascensão e Estrada Regional 207

Beneficiação de passeios nos seguintes arruamentos: Estrada das Eiras, Estrada João Gonçalves Zarco, Caminho da
Igreja, Rua de Abegoaria, Travessa do Cedro, 1ª Travessa da Olaria e Avenida 2 de agosto de 1996.

Objetivo Específico 6 – Melhorar a eficiência energética no setor dos transportes

Instalação de 7 postos de carregamento de veículos elétricos

Objetivo Específico 8 – Apostar em tecnologias inovadoras de informação e comunicação

Instalação de sistemas de informação ao público em tempo real nas interfaces a construir e nas paragens centrais da
cidade de Santa Cruz

QUADRO 3.9 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO DE ÂMBITO LOCAL – SANTANA

Propostas de intervenção de âmbito local - Município de Santana

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

Implementação de campanhas de segurança rodoviária para a população sénior de Santana

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

Construção da interface rodoviária de Santana

Objetivo Específico 5 – Promover as deslocações em modos suaves

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

Remodelação e prolongamento da Rua Padre Francisco Marques Mendonça até à ER101 em frente ao Centro de Saúde,
no centro de São Jorge

Requalificação do Caminho Real 23 nos troços Cabo Aéreo – Calhau de São Jorge e Calhau - Cais, na freguesia de São
Jorge e Calhau – Achada, na freguesia de Santana

Instalação de um sistema de bicicletas de utilização partilhada

Objetivo Específico 6 – Melhorar a eficiência energética no setor dos transportes

Instalação de 7 postos de carregamento de veículos elétricos

Objetivo Específico 9 – Melhorar a mobilidade turística

Ordenamento do estacionamento em Ribeiro Frio

Criação de circuito de transporte vocacionado para turistas

Requalificação do Caminho Real n.º 23 para fins turísticos

Requalificação da Levada dos Balcões e do 1º troço da Levada das Queimadas, tornando-as acessíveis
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QUADRO 3.10 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO DE ÂMBITO LOCAL – SÃO VICENTE

Propostas de intervenção de âmbito local - Município de São Vicente

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

Interdição do estacionamento de veículos pesados na marginal de São Vicente

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

Construção da interface rodoviária de São Vicente

Objetivo Específico 4 – Definir uma política de estacionamento que contribua para opções de padrões de
mobilidade mais sustentáveis

Tarifação do estacionamento da marginal de São Vicente

Objetivo Específico 5 – Promover as deslocações em modos suaves

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

Construção de um percurso ciclável que ligue os lugares de São Vicente, Boaventura e Ponta Delgada

Instalação de um sistema de bicicletas de utilização partilhada

Ação de Sensibilização sobre andar de bicicleta em meio urbano.

Objetivo Específico 6 – Melhorar a eficiência energética no setor dos transportes

Instalação de 3 postos de carregamento de veículos elétricos

Objetivo Específico 9 – Melhorar a mobilidade turística

Criação de circuito de transporte vocacionado para turistas entre Porto Moniz e São Vicente



26 |



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

| 27

4. PLANO DE INVESTIMENTOS

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.

O valor total de investimentos é de 107 274 983,89 Euros repartidos pelos diversos objetivos específicos de

acordo com a figura seguinte.

FIGURA 4.1 – INVESTIMENTO POR OBJETIVO ESPECÍFICO

Quanto à repartição dos custos por entidade os mesmos são apresentados no Quadro 4.1, 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.
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QUADRO 4.1 – 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 €

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 €


