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1. Objetivos do PAMUS RAM

• Identificar os principais problemas e prioridades em matéria de sistema de acessibilidades nos 
transportes terrestres e modelo de mobilidade urbana para o território;

• Definir uma estratégia e objetivos, ponderando as principais orientações contempladas em outros 
documentos de Planeamento (PIETRAM);

• Identificar as ações/investimentos a concretizar:
– Enquadrar candidaturas ao madeira 14-20 e outras fontes de financiamento;
– Preparar negociações para o financiamento de projetos do próximo quadro comunitário de apoio

• Analisar e estudar a Mobilidade Turistíca.
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Inquéritos telefónicos à mobilidade da população residente
• Foram realizados 1 370 inquéritos.
• Taxa de amostragem: 1,2% da população com mais de 14 anos.
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Focus Group Turismo
• Realizado dia 6 de novembro de 2018 na DRET.
• Participaram entidades do setor hoteleiro e do setor dos transportes.
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Inquéritos online a unidades hoteleiras
• 35 respostas obtidas o que representa 26% do número de unidades hoteleiras4

Inquéritos online a rent-a-cars
• 19 respostas obtidas o que representa 24% do número de empresas de aluguer de veículos5
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Inquéritos aos turistas
• 225 inquéritos a turistas de cruzeiro
• 421 inquéritos a turistas no aeroporto.

3. Trabalhos de Suporte à Elaboração do PAMUS RAM



4. Caracterização e Diagnóstico - Dinâmicas Demográficas

• Distribuição e concentração populacional diferenciadas entre os vários municípios (costa norte vs costa sul).

• Envelhecimento populacional em algumas freguesias rurais induzem padrões de mobilidade não regular.

Taxa de variação da população Peso da população jovem



• Aglomeração metropolitana no eixo 
Câmara de Lobos – Funchal – Santa 
Cruz – Machico

• 46% dos lugares têm menos de 100 
habitantes, onde reside cerca de 
6,3% da população

• 88,5% dos lugares da RAM com 
menos de 500 habitantes

Rede Urbana 

4. Caracterização e Diagnóstico - Ocupação do Território



Concelho % imóveis Viagens 
totais

Viagens 
motorizadas

% de viagens 
motorizadas

Viagens não 
motorizadas

% de viagens 
não 

motorizadas

N.º média 
viagens/ 
pessoa 
móvel

Calheta 8,0% 17 979 17 873 99,4% 106 0,6% 2,04

Câmara de Lobos 6,8% 64 136 63 199 98,5% 937 1,5% 2,44

Machico 7,0% 36 678 36 145 98,5% 533 1,5% 2,21

Ponta do Sol 6,1% 15 467 15 467 100,0% 0 0,0% 2,25

Porto Moniz 7,5% 4 583 3 108 67,8% 1 475 32,2% 2,32

Porto Santo 6,0% 11 149 7 090 63,6% 4 058 36,4% 2,67

Ribeira Brava 4,8% 23 703 23 001 97,0% 702 3,0% 2,36

Santa Cruz 7,1% 77 733 75 949 97,7% 1 784 2,3% 2,31

Santana 7,1% 11 719 11 719 100,0% 0 0,0% 2,03

São Vicente 6,7% 8 984 8 794 97,9% 190 2,1% 2,09

Total 6,8% 272 131 262 345 96,4% 9 786 3,6% 2,29
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• Realizadas 272 131 viagens 

• 96,4% das viagens são 
motorizadas

• N.º médio de viagens por 
pessoa móvel: 2,29

• 6,8% da população não 
realiza viagens

4. Caracterização e Diagnóstico - Padrões de Mobilidade: Indicadores Globais



• Peso significativo das viagens não pendulares (Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Porto Moniz, Porto Santo, Santana);

• Quota do TI superior a 50% em todos os municípios exceto na Calheta;

• Peso significativo do TP nos municípios de Santana (15,4%), Ribeira Brava (13,4%) e Calheta (12,9%) e dos modos 
suaves em Porto Moniz e Porto Santo (cerca de 33%).

Motivo das viagens por concelho

Peso do Automóvel: 80%
Peso do TPR: 9,4%
Peso do modo pedonal: 3,6%

Repartição modal das viagens

4. Caracterização e Diagnóstico - Padrões de Mobilidade



• A maioria das viagens (pendulares e residentes) têm como 
origem/destino o Funchal (+80%);

• O eixo litoral sul Ribeira Brava – Câmara de Lobos – Funchal 
– Santa Cruz – Machico, concentra cerca de 88% das viagens 
pendulares interconcelhias;

• Destaque ainda para os fluxos entre Ribeira Brava e Ponta do 
Sol (3,6% das viagens dos residentes);

• Os restantes pares OD os fluxos são inferiores a 2 000 
viagens/dia.

Principais fluxos de viagens totais

Principais fluxos de viagens pendulares

4. Caracterização e Diagnóstico - Padrões de Mobilidade: Principais Fluxos
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• A maioria dos turistas já tinha visitado a Madeira (72%)

• No terminal do lado da cidade a maioria dos turistas opta por sair a pé e no terminal de cruzeiros por utilizar 
o shuttle para o Funchal

• Nas visitas realizadas na Madeira a maioria dos turistas opta por autocarro de excursão ou táxi (exceto 
destinos no Funchal)

Modo de transporte dos turistas desembarcados
Modos de transporte utilizados para visitar os lugares turísticos

4. Caracterização e Diagnóstico - Mobilidade dos Turistas: Cruzeiro



• Deficientes condições de acessibilidade pedonal no espaço envolvente ao cais de 
acostagem de navios de cruzeiro:
– Pavimento em calçada que dificulta as deslocações
– Dimensão dos passeios e descontinuidades dos percursos pedonais
– Rampas de acesso não respeitam os limites regulamentares (caso do acesso do 

lado da cidade)

• Apesar das dificuldades de mobilidade, passageiros autónomos e preparados para 
usufruir das visitas de cidade (e.g. scooters da mobilidade, cadeiras de rodas, 
andarilhos)

4. Caracterização e Diagnóstico - Mobilidade dos Turistas: Cruzeiro
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Nas deslocações para o hotel os turistas utilizam 
– Transfer (41%);
– Carro alugado (24%);
– Táxi (23,8%).

Modo de Transporte entre o Aeroporto e o Local de Alojamento

4. Caracterização e Diagnóstico - Mobilidade dos Turistas: Aeroporto
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Modo de Transporte nas visitas a locais turísticos

A maioria dos passageiros de nacionalidade inglesa, 
portuguesa e alemão e cerca de 70% já tinha visitado a 
Madeira

As visitas a locais turísticos são efetuadas de carro alugado 
ou de autocarro de excursão



20192019

20232023

20282028 Horizonte do Plano - Ano em que já estarão implementadas todas as medidas

Referencial de médio prazo

Corresponde ao ano de “arranque” das medidas do PAMUS RAM

Foram desenvolvidos 3 cenários:

– Cenário Tendencial 
Reflete o prolongamento das tendências passadas, com reduzida proatividade dos players do setor, no sentido 
de implementar projetos e ações para a concretização dos princípios da mobilidade sustentável

– Cenário de Referência
Reflete um cenário simultaneamente desejável e exequível, em que a afirmação da sustentabilidade do sistema de 
transportes é alcançada de forma gradual e sustentável 

– Cenário Pró-ativo
Reflete o cenário eminentemente desejável, invertendo-se as condicionantes à mobilidade sustentável, com a 
implementação da totalidade dos projetos e ações que concretizem o objetivo de promoção da sustentabilidade ambiental 
do sistema de transportes

5. Estratégias de Intervenção- Cenários de Desenvolvimento



Objetivo Geral I
Promover soluções de transporte energética e ambientalmente mais eficientes

Objetivo Geral II
Promover um sistema de transportes que promova a competitividade da região, 

a resiliência territorial  e a preservação dos recursos naturais

Objetivo Geral III
Promover uma maior atratividade do sistema de transportes públicos e de 

novos serviços de mobilidade

Objetivo Geral IV
Promover a acessibilidade para todos

Objetivo Geral V
Melhorar a mobilidade turística

5. Estratégias de Intervenção- Objetivos Gerais



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

1.1 - Melhorar as acessibilidades regionais e locais

6. Plano de Ação

- Conclusão da rede rodoviária fundamental

(Ribeira de São Jorge – Arco de São Jorge, Arco de São Jorge – Boaventura

(2ª fase), Cota 500 (2ª fase) e Fajã da Ovelha – Ponta do Pargo (2ª fase))

- Construção/requalificação das estradas da rede rodoviária regional e de

articulação entre a rede regional e a rede local;

- Elaboração e implementação de um Programa de Manutenção e Gestão da

Rede Rodoviária Regional e Municipal

OE1



• Implementação de medidas de acalmia de tráfego especialmente:

– Zonas centrais dos aglomerados urbanos associadas a intervenções de 
requalificação urbana e requalificação do espaço público (e.g. criação de 
zonas 30 ou de coexistência):

– Atravessamento de aglomerados populacionais por vias estruturantes (e.g. 
elementos semafóricos de controlo de velocidade, deflexões verticais).

• Criação de parques de pesados em aglomerados com fluxos pedonais e de 
turistas significativos

– Câmara de Lobos, Porto Moniz, Ponta do Sol, São Vicente.

1.2 - Implementar medidas de acalmia de tráfego nos principais centros urbanos
1.3 - Controlar a circulação e estacionamento de pesados nos principais aglomerados urbanos

OE1



• Criação de um Guião orientador para a melhoria da sinalização 
rodoviária na Região:
– Sinalética de encaminhamento da rede rodoviária estruturante
– Sinalética de circuitos/ rotas turísticas
– Sinalética de percursos cicláveis.

1.4 - Melhorar a sinalização rodoviária e de encaminhamento para a rede rodoviária estruturante OE1

1.5 - Elaborar um plano regional de segurança rodoviária

1.6 - Implementar campanhas de sensibilização e prevenção rodoviária



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

2.1 - Melhorar a oferta e contratualizar os serviços de TP

6. Plano de Ação

• Desenvolvido um estudo de rede para a RAM no âmbito do PIETRAM:
– Criação de serviços rápidos (Expresso) nas principais ligações 

interurbanas;
– Adução à rede estruturante em pontos chave da rede;
– Possibilidade de alguns serviços de TP da rede local poderem ser 

realizados em regime de Transporte Flexível.
• Procedimento de contratualização da rede deverá acontecer até 3 

dezembro de 2019;
• Na RAM o DLR nº37/2016/M que devem ter acesso a serviço de TP todos 

os locais com população residente a 100 residentes;
• Importante a inclusão social da população residente em lugares com + 100 

residentes:
• Projeto de criação de circuito urbano em Machico a implementar em 

veículo elétrico



• Criação de corredores Bus nos principais eixos 
de penetração na cidade do Funchal.

• Corredores que poderão funcionar em regime 
flexível (e.g. apenas períodos horários de 
maior procura).
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2.2 - Implementar corredores de transporte público de procura elevada OE2

2.3 - Desenvolver campanhas e ações de divulgação que promovam as deslocações em TP



• Construção de interfaces:

– Calheta e Sítio da Estrela
– Câmara de Lobos

– Ribeira Brava e Campanário

– Funchal
– Porto Santo

– Santa Cruz: Caniço, Boieiros e nó de Gaula

– Santana
– São Vicente 

3.1 Melhorar a rede de paragens e interfaces de transportes públicos

6. Plano de Ação

OE3 - Promover a intermodalidade entre os vários subsistemas de transporte



• Dotar as paragens de TPCR de adequadas condições de conforto e 
segurança para acolhimento dos passageiros: 

– Acessibilidades Pedonais, iluminação, abrigo para passageiros 
(sempre que exista espaço disponível), 

OE33.1 – Melhorar a rede de paragens e interfaces de transportes públicos

3.2/ 3.3 Implementar um tarifário intermodal e Sistema de Bilhética Integrada

• Sistema tarifário deve prever criação de títulos turísticos

• Sistema de bilhética sem contacto comum a todos os operadores de 
transportes 

– Eventualmente o pagamento de outros serviços



• Criar condições para disponibilização de informação ao publico nas paragens 
de transporte público:

– Condição a exigir aos concorrentes no âmbito do concurso de 
contratualização a realizar;

– Disponibilização em cada paragem de mapa de rede, carreiras, horários e 
tarifários.

OE33.1 – Melhorar a rede de paragens e interfaces de transportes públicos



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

4.2 Implementar sistemas de encaminhamento e gestão de veículos 
para parques de estacionamento (Machico e Ribeira Brava)

4.3 Criar estacionamento de longa duração nas interfaces de 
Transportes (Estrela da Calheta, Ponta do Sol, Ribeira Brava, 
Campanário, Caniço, Boieiros, Gaula, Santana e São Vicente)

4.1 Melhorar a rede de paragens e interfaces de transportes públicos

6. Plano de Ação

OE4 - Desenvolver políticas de estacionamento diferenciadas que contribuam para uma repartição modal 
mais sustentável
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Aglomerados Urbanos Zonas Balneares

Jardim do Mar (parque subterrâneo)
Câmara de Lobos (silo)

Machico (2 silos)
Ponta do Sol (expandir área de estacionamento tarifado)

Porto Moniz (parque de superfície)
São Vicente (tarifação da marginal)

Formalizar estacionamento (Praia Formosa, 
Praia do Lugar de Baixo, Seixal)

Tarifar estacionamento (Praia Formosa, Paul do Mar, 
Porto da Prainha, Porto da Cruz, Madalena do Mar

Praia do Lugar de Baixo, Seixal)

4.1 Ordenar o estacionamento

6. Plano de Ação

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



• O espaço pedonal apresenta diversos constrangimentos:

– Pavimentos em mau estado de conservação ou com pavimento pouco 
confortável

– Perfil de alguns arruamentos com faixas de rodagem estreitas que não 
permitem a colocação de passeios

– Descontinuidade de percursos pedonais
– Conflitos causados por estacionamento ilegal

– Ocupação excessiva da via pública por mobiliário urbano e áreas 
concessionadas a estabelecimentos comerciais

– Existência de desníveis significativos entre as várias zonas dos aglomerados 
urbanos

– Operações de cargas e descargas em arruamentos pedonais
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OE5 - Promover as deslocações em modos suaves



OE5

Criação de zonas de coexistência (Centro dos aglomerados urbanos de
Estreito de Câmara de Lobos, Câmara de Lobos, Jardim da Serra,
Machico, Ribeira Brava, Porto Moniz e Caniço)

Construção e requalificação de percursos pedonais e criação de
percursos acessíveis nos centros dos aglomerados urbanos, em
arruamentos onde se registam fluxos intensos e em estradas
municipais onde estes não existam

Reabilitação de Veredas e troços de Caminhos Reais

Proposta de áreas de coexistência a implementar

5.1 – Construir/ requalificar a rede pedonal

6. Plano de Ação



Machico (Ciclovia Urbana e Ciclovia da Frente de Mar)
Ponta do Sol (Entre Tabua e a Marginal do Lugar de Baixo)
Porto Santo (Entre a Calheta e Campo de Baixo/Ribeiro Salgado, seguindo para o porto e
entre o Golf e a ciclovia principal)
Ribeira Brava (Entre o centro desportivo da Ribeira Brava e Serra de Água)
São Vicente (Entre São Vicente, Boaventura e Ponta Delgada.

Machico - 30 bicicletas e 4 docas (Água de Pena, Jardim da Graça, Promenade e Ribeira
Seca)
Ponta do Sol – a estudar potenciais localizações
Porto Santo – 75 bicicletas, 5 postos (Vila Baleira junto ao porto, entre o Campo de Baixo e
a Zarco, Luamar e Calheta)
São Vicente – 20 bicicletas elétricas, 2 docas por sede de freguesia

OE55.2 – Implementar Corredores Cicláveis

OE55.3 – Implementar Sistemas de Bicicletas de Utilização Partilhada



OE5

Campanhas de sensibilização:
• Ação de Sensibilização sobre andar de

bicicleta em meio urbano (Porto Santo
e São Vicente)

• Realização de campanha de
sensibilização para a promoção da
circulação pedonal e Adesão a
campanha «Do the Right Mix» (Ribeira
Brava)

Elaboração de mapas das redes pedonais
estruturantes nos principais aglomerados
urbanos

OE55.4. Divulgar as redes pedonais e cicláveis e implementar campanhas de sensibilização
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OE55.5. Promover a acessibilidade para todos

Criar percursos acessíveis no centro do 
Funchal Mapear os lugares acessíveis

Elaborar planos de 
acessibilidades para todos



OE6 - Melhorar a eficiência energética do setor dos transportes,

6.1. Renovar a frota de TP

6.3. Renovar as frotas de veículos
da administração pública 

e de privados

6.2. Expandir a rede de 
carregamento de veículos elétricos

6.4. Criar estacionamento 
reservado para veículos elétricos

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

OE7 - Apostar em medidas da gestão da mobilidade

7.1. Criar Lojas da Mobilidade 7.2. Desenvolver Planos de 
Mobilidade Escolares

6. Plano de Ação



OE8 - Apostar em tecnologias inovadoras de informação e comunicação

8.1. Disponibilizar 
informação de TP 

(painéis, online e aplicações 
móveis)

8.3. Implementar medidas 
que promovam o

carpooling e carsharing

8.2. Implementar um sistema 
de monitorização e gestão 

da oferta de TP

8.4. Implementar um sistema 
de gestão de ocorrências 

na RAM

8.5. Implementar uma plataforma integrada 
de informação ao público

6. Plano de Ação



OE9 - Melhorar a mobilidade turística

9.1. Ordenar o estacionamento 
nos principais pontos turísticos

9.3. Melhorar a informação aos 
Turistas sobre o TP

9.2. Criar serviços de TC 
vocacionados para os turistas

9.4. Melhoria das condições de 
circulação pedonal e 

disponibilização de informação 
turística

9.6. Melhoria das condições de
acolhimento dos turistas 

de cruzeiro no porto do Funchal

9.5. Criar percursos temáticos 
com recursos às estradas 

municipais

6. Plano de Ação



9.1. Ordenar o estacionamento nos 
principais pontos turísticos

OE9

• Criar parques de estacionamento para
autocarros turismo e veículos ligeiros

• Tarifar estacionamento
• Fiscalizar o estacionamento ilegal

9.2. Criar serviços de transporte coletivo 
vocacionados para turistas

• São Vicente - Porto Moniz (grutas e promenade
de São Vicente, Véu da Noiva, Seixal, Ribeira da
Janela, Miradouro da Achada e centro de Porto
Moniz)

• Reforço da oferta de TPC entre o Funchal e
Santana

• Circuito de Santana (Queimadas, Parque
Temático de Santana, Faial e Ribeiro Frio)

• Calheta - Rabaçal (centro da vila – hotéis –
Rabaçal)

6. Plano de Ação



9.2. Criar serviços de transporte coletivo vocacionados para turistas
9.3. Melhorar a informação aos turistas sobre os transportes públicos

OE9

• São Vicente - Porto Moniz (grutas e promenade de São Vicente, Véu da Noiva,
Seixal, Ribeira da Janela, Miradouro da Achada e centro de Porto Moniz)

• Reforço da oferta de TPC entre o Funchal e Santana
• Circuito de Santana (Queimadas, Parque Temático de Santana, Faial e Ribeiro Frio)
• Calheta - Rabaçal (centro da vila – hotéis – Rabaçal)

• Disponibilizar informação nas paragens e interfaces em português e inglês
• Elaborar mapas com localização de pontos de interesse turístico e oferta de TP

para os mesmos
• Disponibilizar informação sobre a oferta nos postos de turismo e hotéis

6. Plano de Ação
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9.4. Melhoria das condições de circulação pedonal e disponibilização de informação turística OE9

Melhoria das condições de circulação pedonal nas ligações entre
os terminais de cruzeiros e o Funchal

Requalificação e criação de Levadas Acessíveis

Requalificação dos Caminhos Reais para fins turísticos

Elaboração de Guia Turístico Acessível

6. Plano de Ação



9.5. Criar percursos temáticos com recurso às estradas municipais OE9

• Criação de uma rede de percursos turísticos,
suportada na antiga rede de estradas regionais (Com
interesse cénico e sirvam pontos de atração turística

• Criação de um sistema de sinalética turística

6. Plano de Ação
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9.6. Melhoria das condições de acolhimento dos turistas de cruzeiro no porto do Funchal OE9

Monitorização da sinalética existente no porto do Funchal e implementação de nova

sinalética de orientação para o turista de cruzeiros

Construção da 2ª estrada de acesso ao porto do Funchal e arranjo das áreas
adjacentes

Remodelação, reordenamento e requalificação da entrada do porto do
Funchal (criação de área pedonal, construção de edifício de apoio,
disponibilização de informação para os turistas de cruzeiro e reparação do
antigo Caminho Real)

6. Plano de Ação



Investimento por Objetivo EspecificoInvestimento por Entidade e prazo

7. Plano de Investimentos
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Objetivos Indicadores Situação Atual 2028
Quota de repartição modal das viagens 
pendulares

TI 59% -9%

TC 25% +8%

Modo pedonal 14,5% +4%

Modo ciclável 0,05% +0,2%

Melhoria da cobertura da rede de TC % de pop. servida por TC em DU 90% +4%

% de pop. servida por TC ao FDS 88% +4%

Aumento da extensão de rede ciclável Km de rede ciclável construída 8 km +125%

Redução da sinistralidade Número de acidentes com 
vítimas 830 -15%

Número de mortos 7 -15%

Número de feridos graves e 
ligeiros 75/901 -20%

Aumento do n.º de veículos ligeiros e 
pesados movidos a energias alternativas

Número de veículos ligeiros e 
pesados 250/n.d. +300%/10%

Redução do consumo de energia primária 
nas frotas de TP*

Redução dos TEP** 14 tep (2009) 495 tep/ano

8. Metas a atingir



Melhor Mobilidade, Maior Atratividade, Melhor Qualidade de Vida! Obrigado!
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