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“Não encontre defeitos, 
encontre soluções: qualquer um 

sabe queixar-se” 

Henry Ford 
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Nota introdutória 
 
O Relatório de Atividades da Direção Regional da Economia e Transportes, doravante designada 

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

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

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

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

de um relatório anual de atividades do ano 2016, a submeter à aprovação do Secretário Regional de 

Economia, Turismo e Cultura.  

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

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

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

cumprimento dos requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade, segundo a NP ISO 9001:2008 

implementado na DRET. 

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

responsabilidade da Divisão da Qualidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Atribuições da DRET 

A DRET prossegue as seguintes atribuições: 

a. Promover a execução da política definida para as áreas do comércio, indústria, energia, 
metrologia, qualidade e transportes; 

b. Propor a adoção de medidas legislativas, regulamentares ou administrativas necessárias 
ao cumprimento da sua missão; 

c. Assegurar o correto funcionamento dos setores do comércio, indústria, energia, metrologia 
e transportes, garantindo nomeadamente a emissão dos títulos de autorização e de 
licenciamento, nos termos legais; 

d. Estudar os circuitos de distribuição e comercialização e propor medidas tendentes à sua 
restruturação, bem como sugerir formas de atuação conducentes à sua concretização; 

e. Estudar, propor e licenciar operações de importação, exportação, reexpedição e 
reexportação de mercadorias, em coordenação com as unidades competentes; 

f. Estudar e propor a implementação de medidas que contribuam para a modernização da 
qualidade das entidades públicas e privadas da RAM; 

g. Proceder a ações de fiscalização nos domínios do comércio, indústria, energia, metrologia e 
transportes, nos termos da legislação aplicável aos referidos setores; 

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

i. Acompanhar e aprovar a execução do plano de desenvolvimento e investimento das 
infraestruturas elétricas para o transporte e distribuição de energia elétrica e 
monitorização da sua aplicação, como também, no aproveitamento dos recursos energéticos 
locais; 

j. Promover e participar na elaboração do enquadramento legislativo e regulamentar 
adequado ao desenvolvimento dos sistemas, processos e equipamentos ligados à produção, 
transporte, distribuição, armazenamento, comercialização e utilização de energia, no que 
diz respeito à eficiência energética; 

k. Acompanhamento do Plano de Ação da Energia Sustentável para a Madeira e Porto Santo; 
l. Propor, juntamente com outras entidades competentes, as medidas adequadas para fazer 

face a eventuais situações de interferência no normal abastecimento e comercialização dos 
combustíveis líquidos e gasosos; 

m. Promover a difusão de informação junto dos utilizadores de energia, designadamente nos 
aspetos de segurança, gestão e diversificação das fontes de energia; 

n. Promover relações de cooperação com entidades públicas e/ou privadas, nacionais, regionais 
e/ou estrangeiras, tendo em vista o aproveitamento das melhores potencialidades para o 
desenvolvimento técnico/científico das áreas de comércio, indústria, energia, metrologia, 
qualidade e transportes; 

o. Coordenar e assegurar a recolha, organização, tratamento e difusão de informação com 
interesse para o desenvolvimento dos setores da sua competência;  

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

q. Promover a difusão da informação e realizar iniciativas no âmbito da mobilidade;  
r. Proceder à coordenação e planeamento no setor dos transportes, de forma a promover a 

eficiência dos recursos disponíveis;  
s. Promover o acompanhamento, avaliação e revisão dos instrumentos do ordenamento e de 

regulação no setor dos transportes;  
t. Autorizar e fiscalizar a admissão de veículos ao trânsito nas vias públicas;  
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u. Garantir a aplicação da legislação em vigor sobre a habilitação legal para conduzir veículos 
nas vias do domínio público ou do domínio privado quando abertas ao trânsito público;  

v. Promover o estudo da sinalização de vias públicas, verificando a sua conformidade com a 
legislação aplicável e com os princípios do bom ordenamento e segurança da circulação 
rodoviária;  

w. Promover o estudo das causas e fatores intervenientes nos acidentes de viação;  
x. Assegurar o correto funcionamento do mercado regional dos transportes de passageiros e 

de mercadorias, garantindo nomeadamente a emissão dos devidos certificados, títulos de 
autorização e de licenciamento, nos termos legais;  

y. Promover estudos sobre o funcionamento do mercado dos transportes públicos; 
z. Fomentar a utilização do transporte público e a implementação de uma adequada cobertura 

espacial da rede regional de transportes públicos coletivos de passageiros; 
aa. Assegurar a aplicação do direito contraordenacional em matéria de viação e de transportes 

terrestres, designadamente o processamento das infrações ao Código da Estrada e 
legislação complementar e as infrações no âmbito do exercício de atividades de transportes 
de passageiros ou mercadorias ocorridas na Região.  
 

1.2. Política da DRET 

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

Assegurando: 

• A identificação das necessidades e expetativas dos clientes e a realização de um esforço 
permanente para as superar, num contexto de cumprimento das disposições legais 
aplicáveis e de disponibilização dos meios técnicos adequados; 

• A sensibilização, a formação, o reforço de competências e a avaliação do desempenho dos 
colaboradores, elementos essenciais para assegurarem o cumprimento dos requisitos 
técnicos aplicáveis, da Política, da Missão e a procura da Visão da Organização;  

• A atuação imparcial dos colaboradores perante todos os clientes e trabalhos realizados, a 
responsabilidade pelo auto controlo do seu trabalho e pela comunicação de qualquer 
situação que impeça ou prejudique a realização do trabalho tal como definido no SG; 

• O cumprimento e a melhoria do SG através da avaliação da performance da DRET, 
selecionando Indicadores apropriados, definindo Metas desafiadoras, monitorizando os 
Resultados, realizando os ajustes necessários e reconhecendo o esforço e o mérito, sempre 
que justificado;  

• O compromisso da gestão do LMM quanto às boas práticas profissionais e à qualidade dos 
seus ensaios ao prestar serviços aos seus clientes. 

 

Missão:  
Assegurar a execução da política definida pelo Governo Regional para os setores do comércio, 
indústria, energia, metrologia, qualidade, transportes e mobilidade. 

Visão:  
Ser um Organismo de referência, que aplica boas práticas, atuando na Sociedade de forma dinâmica 
e pró-ativa, assegurando um excelente nível de qualidade na prestação dos seus serviços. 

 

 



Relatório de atividades 2016 Página 9 de 95 
 
 

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

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

objetivos);  

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

nossos clientes, sustentada na articulação com outros parceiros);  

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

 

1.3. Estrutura Orgânica 

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

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

unidades orgânicas flexíveis criadas pelo Despacho n.º 186/2016, de 6 de maio. 

 

 

Imagem 1 – Organograma (As UO sombreadas encontram-se no âmbito do SGQ implementado na DRET, 
segundo a NP EN ISO 9001:2008). 
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2. ESTRATÉGIA 

2.1. Avaliação do contexto interno e externo 

Através da aplicação da metodologia SWOT (análise de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades 
e ameaças), a DRET determina as questões externas e internas relevantes para o seu propósito e a 
sua orientação estratégica e que afetem a capacidade da DRET atingir os resultados pretendidos 
do seu sistema de gestão. 

A última avaliação data de 6 de dezembro de 2016. 

Pontos fortes Pontos fracos 

 Apoio do SR para implementação de boas 
práticas de gestão pública 

 Sistema administrativo da SRETC 
 Sistemas informáticos obsoletos e/ou 

insuficientes e insuficiente apoio informático 
 Aptidão à mudança/ Capacidade de 

resiliência 
 Falta de recursos materiais e financeiros 

 Equipa capaz, dinâmica e empenhada 
 Metodologias de trabalho diferentes nos 

diversos serviços 
 Liderança motivada e com facilidade de 

comunicação  Escassez de Recursos Humanos 

 Recursos humanos qualificados e 
competentes 

 Falta de delegações de competências em 
áreas meramente técnicas sem carácter 
decisório 

 Boa interface serviço/cliente 
 Pouco acesso a formação em áreas 

específicas 

 
 Meios de comunicação internos não 

uniformes 
 Falta de identificação de competência 

Oportunidades Ameaças 

 Maior número competências possibilitando 
maiores sinergias 

 Escassez de recursos financeiros 
/Orçamento regional reduzido 

 Reorganização/ reestruturação dos serviços 
 Conjuntura económica (mundial) 

adversa/desfavorável / crise financeira e 
económica 

 Existências de boas práticas em serviços 
públicos da RAM 

 Falta de motivação dos colaboradores 
devido a medidas restritivas impostas 
(carreiras, vínculos, ADSE, reformas, …)  

 Existência de autonomia político-
administrativa 

 Não ter autonomia financeira 

 Estatuto de região ultraperiférica da União 
Europeia 

 Falta de articulação entre organismos 
nacionais e regionais 

 Proximidade física das instituições 
 Prestação de serviços dependente de outras 

entidades externas 
  Centralização de processos de suporte na 

SRETC 
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2.2 Objetivos Estratégicas 

No desenvolvimento da sua estratégia, a DRET definiu para 2016 quatro objetivos estratégicos 
(OE): 

OE 1 – Promover e apoiar a atividade económica regional  

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

OE 3 – Melhorar continuamente os serviços prestados  

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

 

2.3 Objetivos operacionais 

Para a concretização destes objetivos foram delineados objetivos operacionais (OO) pelas 
diferentes perspetivas da metodologia do Balanced Scorecard (cliente, processos, desenvolvimento 
organizacional e financeira/impacto). 

Perspetiva Clientes 

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

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

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

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

Perspetiva Processos 

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

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

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

Perspetiva Desenvolvimento Organizacional 

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

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

Perspetiva Financeira/Impacto 

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

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

Os quadros seguintes resumem os resultados obtidos para cada um dos 11 objetivos operacionais e 
correspondentes indicadores, bem como a análise sucinta de cada um deles. 

São ainda efetuadas análises às iniciativas estratégicas que foram previstas efetivar para a 
concretização de cada um dos objetivos operacionais. 

OO 1. Rentabilizar os apoios comunitários 

INDICADOR META RESULTADO DESVIO 
CLASSIFI- 

CAÇÃO 
2015 

Ind.1: Valor da execução 
do programa POSEI 

9.100.156,00€ 
(85%) 

9.758.338,52 
(91,15%) +6,15% Superado 9.294.866,80€ 

(88,39%) 
Ind.2: Taxa de execução 
CIVITAS 

78.150,00€ 
(85%) 

15,52% -69,48% 
Não 

atingido 
_ 

INICIATIVA OBSERVAÇÕES 

1. Otimizar as vantagens resultantes dos 
significativos benefícios ao abastecimento 
em aplicação do regime comunitário 
POSEI 

Executado 

2. Abertura de procedimento para 
elaboração do relatório sobre a aplicação 
do programa POSEI-RAM 

Adjudicado em 21.04.2016 

Tabela 1 – Resultados objetivo OO 1. 

Relativamente ao indicador n.º 2, não foi possível atingir a meta, uma vez que apenas foi possível 
proceder a despesas para o projeto CIVITAS a partir de setembro. 

OO 2. Reduzir o tempo dos serviços prestados 

INDICADOR META RESULTADO DESVIO 
CLASSIFI- 

CAÇÃO 
2015 

Ind.3: Taxa de redução 
dos prazos definidos no 
ANS 

10% 50,22% +40,22% Superado _ 

INICIATIVA OBSERVAÇÕES 

3. Implementação, na RAM, da aplicação 
SOFIA – Sistema de Obtenção Fiável de 
Imagem e Assinatura, para emissão das 
cartas de condução. 

Implementado no início de fevereiro. 

4. Extensão à RAM da aplicação IMT 
para interação das escolas de condução 
com os serviços de transportes terrestres, 
e a sua interligação com o programa 
SOFIA 

Inicialmente estava prevista a implementação da 
aplicação da SIPOL, contudo será implementada a 
aplicação do IMT, prevendo-se o desenvolvimento 
desta iniciativa no ano 2017. 

Tabela 2 – Resultados objetivo OO 2. 

 

OO 3. Garantir a informação e satisfação dos clientes 

INDICADOR META RESULTADO DESVIO 
CLASSIFI- 

CAÇÃO 
2015 

Ind.4: Grau de satisfação 
dos clientes 

50% muito 
satisfeitos 

57,1% +7,1% Superado 54,11% MS 

Ind. 5: Percentagem de 
NC com impacto direto 
no cliente 

Máximo 50% 58,33% +8,33% 
Não 

atingido 
_ 

INICIATIVA OBSERVAÇÕES 

5. Executar plano de comunicação Implementado ver ponto 4.3.3 
Tabela 3 – Resultados objetivo OO 3. 
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Relativamente ao indicador n.º 5, verificou-se que o resultado foi superior ao pretendido, uma vez 
que das 12 não conformidades registadas, sete tiveram impacto direto cliente (quatro relacionadas 
com o não cumprimento do ANS, duas relativas a problemas na expedição de correspondência e 
uma referente a morada incorreta na fatura emitida). Note-se que todas as não conformidades 
foram devidamente analisadas e efetuadas as respetivas correções e/ou ações corretivas para 
eliminação do problema detetado. 

 

OO 4. Aumentar a cooperação e parcerias 

INDICADOR META RESULTADO DESVIO 
CLASSIFI- 

CAÇÃO 
2015 

Ind.6: Número de 
iniciativas realizadas em 
conjunto com entidades 
públicas e privadas 

10/ano 17 +7 Superado 10/ano 

INICIATIVA OBSERVAÇÕES 

6. Celebrar protocolo com a Autoridade 
Tributária e Aduaneira, para partilha de 
informação referente ao cadastro das 
pessoas singulares 

Foram efetuados contactos com a DGAE para a 
inclusão da DRET nos protocolos a efetuar com as 
várias entidades. 

7. Celebrar protocolo, para acesso à base 
de dados, do registo comercial, dos registos 
nacionais de pessoas coletivas e à 
informação constante da informação 
empresarial simplificada (IES), com o 
Instituto dos Registos e do Notariado, IP, 
a Agência para a Modernização 
Administrativa, IP e a Direção Geral das 
Atividades Económicas. 
8. Efetuar diligências junto da Direção 
Regional da Administração Pública e 
Modernização Administrativa, no sentido 
de estender à RAM o Balcão do 
Empreendedor. 

Em curso, os municípios iniciaram o preenchimento dos 
ficheiros de critérios e taxas de ocupação do espaço 
público disponibilizados pela Agência de Modernização 
Administrativa (AMA), para inserir no balcão do 
empreendedor. 

9. Catalisar a cooperação e a inovação na 
área da mobilidade e transportes, através 
do desenvolvimento do projeto CIVITAS 
DESTINATION. 

Candidatura aprovada em abril. A 14, 15 e 16 de 
setembro, realizou-se na Região, o lançamento do 
projeto com a participação de 58 indivíduos de países 
diversos e a adesão de 105 pessoas na conferência. 

10. Apoio à implementação de um “Modelo 
de Gestão da Qualidade” para os Serviços 
Públicos da RAM. 

Foi dado apoio a diversos serviços públicos da RAM, 
nomeadamente: DRAECE, RIN-MAR, SRETC, UMa e 
Frente Mar Funchal.  

11. Aprofundamento da colaboração com o 
IPQ criando na RAM novos pontos de 
consulta de Normas Portuguesas 

Tendo em conta as diversas alterações orgânicas e a 
existência de assuntos mais prementes para 
desenvolver, não foi possível realizar esta iniciativa, 
contudo será efetuada durante o ano 2017. 

12. Realização de reuniões com as 
empresas de serviços energéticos (ERSE) 
sobre as negociações de contrato a 
estabelecer com os vários organismos 
públicos 

Cumprido. Ver ponto 4.7.3  

13. Celebração de contrato inter- 
administrativo com a CMF no âmbito da 
Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, referente ao 
RJSPTP. 

Embora na CMF a iniciativa não esteja concluída, 
foram efetuados contactos com outras Câmaras 
Municipais, nomeadamente a da Ribeira Brava, de 
Santa Cruz, da Calheta e de Câmara de Lobos a 28 e 
29 de dezembro. 
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14. Incentivar e apoiar a realização das 
Jornadas Regionais da Qualidade. 

Realizaram-se a 3 de novembro, com o tema: Sucesso 
das Organizações Sustentáveis 

Tabela 4 – Resultados objetivo OO 4. 

 

OO 5. Racionalizar e modernizar os procedimentos 

INDICADOR META RESULTADO DESVIO 
CLASSIFI- 

CAÇÃO 
2015 

Ind.7: N.º de operações de 
controlo metrológico pelo 
LMM 

2800/ano 3210/ano +410 Superado 3176/ano 

Ind. 8: N.º de propostas 
legislativas 

60/ano 79/ano +19 Superado 59 

INICIATIVA OBSERVAÇÕES 

15. Elaboração de uma proposta de Decreto 
Legislativo Regional que adapte à RAM o 
Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, aprova 
o regime de acesso e de exercício de diversas 
atividades de comércio, serviços e restauração e 
estabelece o regime contraordenacional 
respetivo 

Executado. Decreto Legislativo Regional n.º 
30/2016/M, de 18 de julho. 

16. Apresentar novo diploma regional relativo à 
atividade de exploração de massas minerais – 
pedreiras, face à especificidade da RAM. 

Será elaborada proposta final do diploma apenas 
com base no parecer emitido pela DROTA, pois a 
AMRAM, apesar da insistência efetuada não 
emitiu parecer.  
No 1º semestre de 2017 será apresentada uma 
proposta final. 

17. Promover a articulação do PIETRAM com as 
estratégias locais de mobilidade e transportes. 

Foram efetuadas reuniões e desenvolvidos 
contactos formais com vista à articulação do 
serviço público de transporte de passageiros. No 
início de setembro foi efetuada a primeira 
reunião de monitorização do PIETRAM. 

18. Adaptação à RAM da Lei n.º 52/2015, de 9 de 
junho, referente ao RJSPTP. 

Executado. Decreto Legislativo Regional n.º 
37/2016/M, de 17 de agosto.  

19. Revisão do Regime de Subsídio de Mobilidade 
Aéreo entre a RAM e o Continente e entre a 
RAM e RAA. 

Em janeiro de 2016, por parte da SRETC, foi 
enviado ao Secretário de Estado das 
Infraestruturas uma proposta de revisão. 

20. Elaboração de proposta de legislação 
referente à adaptação à RAM, dos critérios 
inerentes às instalações de centros de inspeção 
automóvel. 

Não executado, uma vez que houve necessidade 
de proceder à elaboração de propostas de 
legislação relativas a tacógrafos e procedimentos 
excecionais para o cancelamento de matrículas 
afetadas pelos incêndios. Está prevista a 
realização desta proposta no ano 2017. 

Tabela 5 – Resultados objetivo OO 5. 

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

INDICADOR META RESULTADO DESVIO 
CLASSIFI- 

CAÇÃO 
2015 

Ind.9: N.º de fiscalizações 226/ano 261 +35 Superado 239/ano 
INICIATIVA OBSERVAÇÕES 

21. Análise de possibilidade de 
implementação de uma nova plataforma 
informática para a área das 
contraordenações rodoviárias. 

Foi feito um esboço de plataforma informática na área 
das contraordenações, objeto da análise e reflexão face 
às necessidades existentes. O procedimento de 
adjudicação será lançado em 2017. 

22. Reforço dos meios humanos na área 
das contraordenações rodoviárias. 

Foi reforçado com mais uma jurista (Dra. Cristina 
Aragão), contudo posteriormente ocorreu a saída de 
uma jurista para outra área (Dra. Natália Pestana), 
continuando a ser insuficiente os recursos humanos de 
apoio a esta atividade. 
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23. Extensão à Região da aplicação PLC, 
para emissão da carta de qualificação de 
motoristas. 

Em execução. 
Trata-se de uma adaptação e não de uma extensão à 
Região. 
Os trabalhos de ajuste da plataforma iniciaram-se a 4 
de outubro de 2016, a iniciativa estará concluída até ao 
final de 1º quadrimestre de 2017. 

Tabela 6 – Resultados objetivo OO 6. 

OO 7. Operacionalizar os processos por forma a obter a qualidade, a eficiência, a 
mobilidade e a sustentabilidade 

INDICADOR META RESULTADO DESVIO 
CLASSIFI- 

CAÇÃO 
2015 

Ind.10: N.º de iniciativas 
realizadas no âmbito da 
ERQ 

5/ano 7/ano +2 Superado 9/ano 

Ind. 11: Tempo de 
resposta à ERSE face aos 
eventos excecionais 

30 dias 15 dias -15 dias Superado _ 

INICIATIVA OBSERVAÇÕES 

24. Atualizar o plano de Abastecimento da RAM. Após várias insistências estamos a aguardar 
dados da SRAP e da SRS. 

25. Criação de subsídio de mobilidade ao Porto 
Santo para a deslocação dos residentes da Madeira 

Executado a partir de fevereiro de 2016. 

26. Celebração de protocolo com o Porto Santo Line 
para a criação de condições mais vantajosas ao 
transporte de passageiros entre a Madeira e o 
Porto Santo 

Executado em dezembro de 2015. 

27. Proceder às necessárias diligências tendo em 
vista a reestruturação da operação portuária 

Iniciativa realizada pela SRETC. 

28. Diligências junto do Governo Central no 
sentido de ser implementado uma linha para o 
transporte marítimo de passageiros e carga entre 
a Região e o continente português. 

A SRETC tem efetuado diligências junto do 
governo central. 

29. Promover a mobilidade sustentável, 
nomeadamente através da utilização do 
transporte público regular coletivo de passageiros, 
através da atribuição das indemnizações 
compensatórias. 

Está a decorrer. Em dezembro de 2016 foi 
celebrado o contrato com a empresa HF. O 
contrato com as restantes operadoras será 
celebrado em 2017. 

30. Aumentar os níveis de qualidade de serviço no 
transporte público de passageiros, através da 
aplicação do questionário QESA - Quality 
Excellence Service Assessment Madeira 

Não executado. Aguarda-se a concessão do TPP 
e posterior aplicação do questionário. 

31. Aumentar os níveis de qualidade de serviço no 
transporte público de passageiros, através da 
inclusão nos cadernos de encargos de outras 
exigências a esse nível. 

Aguarda-se pela concessão do TPP e será 
contemplado este aspeto. 

32. Implementação de medidas e ações de 
planeamento, gestão, controlo e fiscalização para 
uma monitorização e gestão do sistema de 
mobilidade, através da implementação da RAM da 
plataforma do IMT SIG-GEST. 

Por concluir. 
Serão necessários dados de georreferenciação, 
que serão disponibilizados pela DROTA. É 
necessária formação de um elemento do 
governo regional no IMT para posteriormente 
formar na RAM os diversos operadores. 
Os ortofotomapas da DROTA estão 
desatualizados e a solução passa por recorrer 
ao Google maps. 

33. Realização de diligências junto da ANSR para 
extensão à RAM das campanhas de diminuição da 
sinistralidade rodoviária realizadas a nível 
nacional. 

Executado. 
Está previsto a execução de campanhas em 
2017. 
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34. Melhorar o desempenho energético na 
Administração Pública, através do Contrato-
Programa com a AREAM para implementação da 
ECO.AP 

Executado. 
Ver 4.7.3 

35. Criar plataforma para a Qualidade e 
Excelência de Serviço. 

Executado. 
Ver ponto 4.3.1 

36. Conceção do QESA-M - Quality Excellence 
Service Assessment – Madeira 

Executado a 29 de novembro. 
Ver ponto 4.3.1 

37. Implementação do QESA-M - Quality 
Excellence Service Assessment - Madeira 

A implementação ocorrerá em 2017. 

38. Diligências junto da PAGEsP para aquisição 
de um veículo 100% elétrico. 

Informação conjunta da DSAE e da DSE, 
registada a 12.07.2016, com o nº 541, 
solicitando a disponibilização de um veículo 
100% elétrico. 
Já foram solicitadas as características do 
veículo, as mesmas já foram enviadas. 
Aguardamos o desenvolvimento. 

39. Elaboração do relatório de monitorização da 
segurança e abastecimento da rede elétrica 

Executado 
Atualmente está a ser feito um estudo técnico 
do comportamento da rede pela EEM, face às 
conclusões daquele relatório. Após este 
trabalho será elaborado um documento final 
pela DRET com o apoio técnico do IST ou 
FEUP. 

Tabela 7 – Resultados objetivo OO 7. 

 

OO 8. Desenvolver competências, integrar e valorizar os colaboradores 

INDICADOR META RESULTADO DESVIO 
CLASSIFI- 

CAÇÃO 
2015 

Ind.12: Grau de 
satisfação dos 
colaboradores 

Satisfeitos 

Em 2016 não 
ocorreu a 

auscultação de 
satisfação 

_ _ Satisfeitos 

Ind. 13: Propostas de 
melhorias 
implementadas 
decorrentes de sugestões 
de colaboradores 

4/ano 5/ano +1 Superado _ 

Ind. 14: N.º de 
colaboradores abrangidos 
pela formação 

40 
colaboradores 

16 - 24 
Não 

atingido 
_ 

INICIATIVA OBSERVAÇÕES 

40. Executar o plano de formação. Não executado. O plano de formação será 
aprovado em 2017. 

Tabela 8 – Resultados objetivo OO 8. 

Durante o ano 2016 não foi possível estabelecer um plano de formação, tendo apenas sido realizadas 
ações de formação pontuais.  

OO 9. Promover a responsabilidade social 

INDICADOR META RESULTADO DESVIO 
CLASSIFI- 

CAÇÃO 
2015 

Ind.15: N.º de iniciativas 
de responsabilidade 
social 

15/ ano 57 +42 Superado 85 

INICIATIVA OBSERVAÇÕES 

41. Executar plano de responsabilidade social Ver ponto 4.3.2 
Tabela 9 – Resultados objetivo OO 9. 
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OO 10. Aumentar a receita e racionalizar a despesa 

INDICADOR META RESULTADO DESVIO 
CLASSIFI- 

CAÇÃO 
2015 

Ind.16: Volume de 
faturação 

2.880.000,00€ 3.291.122,77€ +411.122.
77€ 

Superado _ 

Ind.17: Volume de 
receita 

2.880.000,00€ 3.107.071.74€ +227.071,
74€ 

Superado 4.073.981,73€ 

INICIATIVA OBSERVAÇÕES 

42. Melhorar o sistema de controlo da faturação a 
aguardar cobrança 

Os diversos serviços reforçaram o controlo da 
faturação a aguardar cobrança. Passou-se a 
incluir a compensação do Centro de Inspeções 
da Madeira na faturação, o que permite melhor 
acompanhamento. 

Tabela 10 – Resultados objetivo OO 10. 

OO 11. Melhorar a gestão orçamental 

INDICADOR META RESULTADO DESVIO 
CLASSIFI- 

CAÇÃO 
2015 

Ind.18: Taxa de execução 
orçamental 

90%/ano 58,93% 31,07% 
Não 

atingido 
54%* 

INICIATIVA OBSERVAÇÕES 

43. Efetuar pontos de situação trimestrais sobre a 
execução física dos projetos 

Implementado. Nalguns casos, até com maior 
periodicidade. 

Tabela 11 – Resultados objetivo OO 11. 

Não foi possível atingir a meta estabelecida para a taxa de execução orçamental, devido às 
indemnizações compensatórias que não foram processadas em 2016 e ao projeto CIVITAS que 
apenas foi possível executar a partir de setembro.   
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2.5. Análise global 

A tabela seguinte traduz a concretização dos objetivos estratégicos, salientando-se os objetivos mais 
relevantes: 

Tipologia Objetivos estratégicos Avaliação parcial 

Eficiência Rentabilizar os apoios comunitários  Atingiu o objetivo 

Eficácia Reduzir o tempo dos serviços prestados  Superou o objetivo 

Qualidade Garantir a informação e satisfação dos clientes  Atingiu o objetivo 

Eficiência Aumentar a cooperação e parcerias  Superou o objetivo 

Eficácia Racionalizar e modernizar procedimentos  Superou o objetivo 

Eficiência 
Assegurar os recursos humanos e materiais de 
apoio à atividade  

Superou o objetivo 

Eficácia 
Operacionalizar os processos por forma a obter 
a qualidade, a eficiência, a mobilidade e a 
sustentabilidade  

Superou o objetivo 

Qualidade 
Desenvolver competências, integrar e 
valorizar os colaboradores  

Atingiu o objetivo 

Qualidade Promover a responsabilidade social  Superou o objetivo 

Eficiência Aumentar a receita e racionalizar a despesa  Superou o objetivo 

Eficiência Melhorar a gestão orçamental Não atingiu o objetivo 

Tabela 12 – Resultados globais dos objetivos estratégicos. 
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3. AUTO AVALIAÇÃO  
A DRET tem como missão assegurar a execução da política definida pelo Governo Regional para os 
setores do comércio, indústria, energia, metrologia, qualidade, transportes e mobilidade, com base 
em quatro prioridades estratégicas fixados, ou seja, promover e apoiar a atividade económica 
regional, melhorar as acessibilidades e mobilidades de pessoas e bens, melhorar continuamente os 
serviços prestados e fazer da RAM uma referência em termos de Qualidade. Para atingir o 
desiderato foram delineados objetivos estratégicos, associados a indicadores de execução.  

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

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

os resultados esperados) 

� Reduzir o tempo dos serviços prestados (objetivo relevante) 

� Racionalizar e modernizar procedimentos (objetivo relevante) 

� Operacionalizar os processos por forma a obter a qualidade, a eficiência, a 

mobilidade e a sustentabilidade 

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

utilizados) 

� Rentabilizar os apoios comunitários (objetivo relevante) 

� Aumentar a cooperação e parcerias  

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

� Aumentar a receita e racionalizar a despesa 

� Melhorar a gestão orçamental 

• Objetivos de qualidade (conjunto de propriedades e características de bens e serviços que 

lhe conferem aptidão para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos utilizadores) 

� Garantir a informação e satisfação dos clientes (objetivo relevante) 

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

� Promover a responsabilidade social 

Através da análise da tabela n.º 12 do ponto 2.5 Análise Global, pode-se concluir que a DRET atingiu 
todos os objetivos considerados mais relevantes, superando-os total ou parcialmente. Assim, apesar 
das dificuldades, a competência, o profissionalismo e forte empenho dos colaboradores, permitiram 
que a DRET atingisse um desempenho bom. 

Por outro lado, a DRET tem atuado no sentido de ser reconhecida como um serviço público que 
aposta fortemente na adoção de boas práticas de gestão de forma a preparar-se para os novos 
desafios que se colocam à Região.  

A DIRETORA REGIONAL 

 

Isabel Catarina Jesus Abreu Rodrigues 
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4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

4.1 Recursos humanos  

De seguida apresenta-se o mapa de efetivos da DRET. 

Categoria N.º de colaboradores 

Diretor regional  1 

Diretor de serviços  6 

Chefe de divisão  7 

Técnico superior  18  

Inspetor adjunto especialista de viação  1 

Inspetor adjunto principal de viação  4 

Coordenador especialista  4 

Coordenador técnico  11 

Assistente técnico  25 

Assistente operacional  11 

Total  88 

Tabela 13 – Mapa de efetivos da DRET.  

 

4.2 Legislação  

4.2.1 Propostas legislativas / Despachos 

No decurso do ano em análise foram elaborados 52 despachos conjuntos das Secretarias Regionais 
das Finanças e da Administração Pública, e da Economia, Turismo e Cultura, para definir os preços 
máximos de venda ao púbico da gasolina sem chumbo IO95, do gasóleo rodoviário e do gasóleo 
colorido e marcado. 

Durante o ano 2016, foram publicados 21 despachos internos, nomeadamente: 

Despacho n.º Data Assunto 
1/2016/DRET 5/1/2016  POSEI 2016 
2/2016/DRET 2/2/2016 Atualização das taxas previstas no DLR n.º 11/2013/M, 

de 8 de março (estabelecimentos comerciais) 
3/2016/DRET 2/2/2016 Atualização das taxas previstas na Portaria n.º 99-

A/2008, de 31 de julho, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 152/2015, de 25 de agosto (regime preços 
máximos) 

4/2016/DRET 16/2/2016 Atualização das taxas previstas na Portaria n.º 30/2012, 
de 2 de março (Cisternas) 

5/2016/DRET 16/2/2016 Atualização das taxas previstas na Portaria n.º 29/2012, 
de 2 de março (controlo metrológico) 

6/2016/DRET 16/2/2016 Atualização das taxas previstas na Portaria n.º 28/2012, 
de 2 de março (ESP) 

7/2016/DRET 16/2/2016 Atualização das taxas previstas na Portaria n.º 30/2012, 
de 2 de março (pré-embalados) 

8/2016/DRET 17/2/2016 Atualização das taxas previstas na Portaria n.º 7/2012, 
de 31 de janeiro (licenciamento industrial)  
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Despacho n.º Data Assunto 
9/2016/DRET 17/2/2016 Atualização das taxas previstas na Portaria n.º 9/2012, 

de 31 de janeiro (parques empresariais)  
10/2016/DRET 17/2/2016 Atualização das taxas previstas na Portaria n.º 31/2012, 

de 31 de janeiro (pedreiras) 
11/2016/DRET 11/3/2016 POSEI 2016 
12/2016/DRET 5/4/2016 Modelo de certificado de inspeção periódica ascensores 
13/2016/DRET 5/4/2016 Ascensores 
14/2016/DRET 12/4/2016 Metodologias de realização de inspeções periódicas e de 

reinspecção de ascensores 
15/2016/DRET 3/5/2016 Ficha de identificação do ascensor 
16/2016/DRET 24/5/2016 Delegação de competências 
17/2016/DRET 29/6/2016 Transporte público em veículos automóveis pesados de 

passageiros 
18/2016/DRET 31/10/2016 Periodicidade da inspeção ascensores  
19/2016/DRET 9/11/2016 POSEI 2016 
20/2016/DRET 25/11/2016 POSEI 2016 
21/2016/DRET 14/12/2016 POSEI 2016 

Tabela 14 – Listagem dos despachos internos. 

 

Foram ainda elaboradas as seguintes propostas de legislação: 

Assunto Publicação 

Altera o modelo de impresso relativo ao termo de responsabilidade pela 
execução das instalações elétricas, constantes no anexo IV da Portaria 
n.º 359/2015, de 14 de dezembro 

Portaria n.º 76/2016, de 26 de 
fevereiro 

Regime excecional e transitório de admissão do cancelamento de 
matrículas de veículos destruídos pelos incêndios 

Decreto Legislativo Regional 
n.º 41/2016/M, de 15 de 
dezembro 

Adapta à Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 169/2009 que 
define o regime contraordenacional aplicável ao incumprimento das 
regras relativas à instalação e uso do tacógrafo estabelecidas no 
Regulamento (CEE) n.º 3821/85, do Conselho, de 20 de dezembro, 
alterado pelo Regulamento (CE) n.º 2135/98, do Conselho, de 24 de 
setembro, e pelo Regulamento (CE) n.º 561/2006, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de março 

Decreto Legislativo Regional 
n.º 3/2017/M, de 17 de janeiro 

Aprova o modelo de impresso previsto no artigo 5.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 30/2016/M, de 18 julho 

Portaria n.º 449/2016, de 20 
de novembro. 

Elaboração de proposta de Decreto Legislativo Regional relativo à 
exploração de massas minerais na Região – pedreiras, face às 
especificidades da RAM relativamente às condições orográficas, 
geológicas, hidrológicas, ambientais e sociais. 

_ 

Adapta à Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, 
que aprovou o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de 
Passageiros (RJSPTP) 

Decreto Legislativo Regional 
n.º 37/2016/M, de 17 de agosto 

Tabela 15 – Listagem dos processos de proposta de legislação. 

4.2.2 Legislação publicada 

Comércio 

• Portaria n.º 449/2016, de 20 de outubro - Aprova o modelo de impresso previsto no artigo 5.º 

do Decreto Legislativo Regional n.º 30/2016/M, de 18 de julho, que adaptou à Região, o 

regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração. 
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• Decreto Legislativo Regional n.º 30/2016/M, de 18 de julho - Adapta à Região Autónoma da 

Madeira, o regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e 

restauração, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro. 

• Portaria n.º 47/2016, de 19 de fevereiro - Altera os n.ºs 1.º, 5.º e 7.º da Portaria n.º 10/2015, 

de 12 de janeiro, que definiu as taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos 

(ISP). 

• Portaria n.º 205/2016, de 13 de maio - Altera os n.ºs 1.º e 5.º da Portaria n.º 47/2016, de 19 

de fevereiro, relativa às taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP). 

 

Energia 
• Portaria n.º 76/2016 - Altera o modelo de impresso relativo ao termo de responsabilidade 

pela execução das instalações elétricas, constante no anexo IV da Portaria n.º 359/2015, de 

14 de dezembro. 

• Decreto Legislativo Regional n.º 7/2016/M, de 18 de fevereiro - Aprova o novo regime de 

manutenção e inspeção de ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes, 

após a sua entrada em serviço, bem como as condições de acesso às atividades de 

manutenção. 

• Portaria n.º 193/2016, de 11 de maio - Estabelece as taxas a cobrar pelas entidades 

inspetoras de instalações de elevação, no âmbito das inspeções periódicas, reinspeções e 

inspeções extraordinárias às instalações de elevação. 

• Portaria n.º 194/2016, de 11 de maio - Fixa o valor das taxas devidas pelo reconhecimento 

das empresas de manutenção de instalações de elevação (EMIE) e das entidades inspetoras 

de instalações de elevação (EIIE), pelo reconhecimento de qualificação profissionais 

adquiridas fora do território nacional, pela certificação de organismos de formação (OF) e 

pela realização de auditorias. 

• Decreto Legislativo Regional n.º 7/2016/M, de 18 de fevereiro - Aprova o novo regime de 

manutenção e inspeção de ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes, 

após a sua entrada em serviço, bem como as condições de acesso às atividades de 

manutenção. 

 

Transportes 
• Decreto Legislativo Regional n.º 37/2016/M, de 17 de agosto - Adapta à Região Autónoma 

da Madeira a Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, que aprovou o Regime Jurídico do Serviço 

Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP). 

• Decreto Legislativo Regional n.º 41/2016/M, que estabelece o regime excecional e transitório 

de admissão do cancelamento de matrículas de veículos que, em consequência dos incêndios 

registados na Região Autónoma da Madeira, se encontram irremediavelmente destruídos. 
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Mobilidade 
• Decreto Regulamentar Regional n.º 1-A/2016/M, de 20 de janeiro - Regula a atribuição de 

um subsídio social de mobilidade aos cidadãos beneficiários residentes na ilha da Madeira. 

• Decreto Regulamentar Regional n.º 7-A/2016/M, de 10 de fevereiro - Primeira alteração ao 

Decreto Regulamentar Regional n.º 1-A/2016/M, de 20 de janeiro, que regula a atribuição 

de um subsídio social de mobilidade aos cidadãos beneficiários residentes na ilha da 

Madeira. 

• Decreto Regulamentar Regional n.º 8-A/2016/M, de 26 de fevereiro - Segunda alteração ao 

Decreto Regulamentar Regional n.º 1-A/2016/M, de 20 de janeiro, que regula a atribuição 

de um subsídio social de mobilidade aos cidadãos beneficiários residentes na ilha da 

Madeira. 

• Portaria n.º 33/2016, de 29 de janeiro - Regulamenta a atribuição do subsídio social de 

mobilidade, no âmbito dos serviços regulares de transporte aéreo e marítimo, entre as Ilhas 

da Madeira e do Porto Santo. 

• Portaria n.º 39/2016, de 12 de fevereiro - Altera a Portaria n.º 33/2016, de 29 de janeiro que 

regulamenta a atribuição do subsídio social de mobilidade, no âmbito dos serviços regulares 

de transporte aéreo e marítimo, entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo. 

  

4.3 Divisão da Qualidade 

4.3.1 Estratégia Regional para a Qualidade 

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

• Elaboração da aplicação web para o referencial de Autoavaliação da Qualidade e Excelência 
de Serviço (agosto e setembro). 

• Realização de teste piloto para testar o Referencial de Autoavaliação da Qualidade e 
Excelência de Serviço concebido no âmbito da Plataforma, denominado QESAM (outubro). 

• A 25 de outubro, teve lugar uma reunião de trabalho no âmbito da plataforma da Qualidade 
com o objetivo de apresentar e demonstrar a utilização da aplicação QESAM, bem como 
receber contributos para a definição da estrutura base e modelo de reconhecimento.  

• A 29 de novembro, ocorreu a reunião para apresentação dos resultados do teste piloto da 
aplicação QESAM, receção de contributos para a promoção e disseminação na RAM do 
Sistema de Reconhecimento e ainda disponibilização online da versão final do site do QESA. 

• Reforçou-se a sensibilização e mobilização dos cidadãos e agentes económicas para a 
importância da Metrologia através da comemoração do dia Mundial da Metrologia, no dia 
20 de maio. O Laboratório de Metrologia da Madeira celebrou este dia com duas sessões 
subordinadas ao tema "A Importância da Metrologia na RAM". 

• Apoio à implementação do “Modelo de Gestão da Qualidade” para os Serviços Públicos da 
RAM, na Universidade da Madeira, na Direção Regional de Assuntos Europeus e 
Cooperação Externa, no Registo Internacional de Navios da RAM, na Secretaria Regional 
de Economia, Turismo e Cultura, na Autoridade Regional das Atividades Económicas e na 
Frente Mar Funchal. 



Relatório de atividades 2016 Página 24 de 95 
 
 

• Publicação de artigo na revista Qualidade, 2016, número 4, com o tema “Plataforma para a 
Qualidade e Excelência de Serviço na RAM”. 

• Manutenção e atualização do Portal da Qualidade, enquanto informação e veículo de 
comunicação das ações realizadas no âmbito da Qualidade. 

• Apoio à APQ na realização das V Jornadas da Qualidade sob o tema SOS – Sucesso das 
Organizações Sustentáveis – Liderança, Estratégia e Ação.  
 

4.3.2 Plano de responsabilidade social 

Foram desencadeadas as seguintes ações: 

• 22 ações de recolha e entrega de vestuário e calçado e outros bens de consumo. 
• Participação em oito campanhas do Banco Alimentar Contra a Fome. 
• 4 ações de equipas de rua de apoio aos Sem-Abrigo. 
• 26 ações de entrega de papel para a Campanha “Papel por Alimentos”. 
• Duas ações de entrega de tampas para o projeto de Cadeira de Rodas. 
• Participação numa equipa de trabalho de apoio a pessoas afetadas pelos incêndios em 

colaboração com a Cruz Vermelha no Quartel. 
• Participação numa equipa de trabalho de ajuda à entrega de refeições às equipas de 

Bombeiros dos incêndios nas Serras. 
• Participação numa equipa de trabalho de limpeza de casas afetadas pelos incêndios em 

colaboração com a Cruz Vermelha. 
• Convívio dos Reis. 
• Convívio de Carnaval. 
• Jantar anual. 
• Passeio Anual. 
• Festa da Flôr – “Uma flor na secretária”. 
• Convívio de São Martinho. 
• Convívio de Natal. 

 

4.3.3 Plano de comunicação 

O plano de comunicação foi revisto a 14 de outubro de 2016. 

De entre as ações desencadeadas em 2016, destaca-se as seguintes: 

Estratégia 
- Realização de três reuniões do Conselho da Qualidade a, 22 de abril, 15 de junho e 21 de outubro 
para acompanhamento e revisão Mapa Estratégico e SWOT da DRET. 

- Seis ações de sensibilização aos colaboradores, efetuadas no final de novembro/ início de dezembro, 
pela Diretora Regional, para apresentar a Estratégia da DRET. 

Site DRET 
- Lançamento do site da DRET, http://www.madeira.gov.pt/dret, a 25 de julho.  

- Atualização constante do site com informação relativa à DRET, nomeadamente, estratégia DRET, 
plano e relatório de atividades, balanço social, acordo nível de serviço e informação sobre os serviços 
prestados. 

- Foram criados 98 conteúdos, sendo que 86 foram aprovados e publicados e 12 foram desaprovados. 
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- Relativamente à contagem de sessões, de números de novos utilizadores e visitantes que retornam, 
os resultados obtidos encontram-se registados na tabela abaixo. 

Gestão do Site Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Soma de sessões 2589 2654 2692 2502 

Soma de novos utilizadores 1208 1183 1137 1036 
Soma de visitantes que 

retorna 
1381 1471 1555 1466 

Tabela 16 – Resultados da visualização do site. 

Qualidade 
- Atualização do Portal da Qualidade 

o 237 “Notícias”; 

o 26 “Avisos” no calendário de “eventos” realizado na RAM. 

o O Portal teve 80.770 visitas, a que corresponde um decrescimento de - 4,61%, 

comparativamente ao ano anterior. 

o Visitantes de 125 países, na sua maioria de Portugal 91.132 (91,51%), do Brasil 1.819 (1,83%), 

do Reino Unido 1.246 (1,25%), de Espanha 776 (0,78%), da Alemanha 747 (0,75%), da França 

579 (0,58%), dos Estados Unidos da América 290 (0,29%), e de Angola 252 (0,25%). 

- Participação nas V Jornadas da Qualidade sob o tema SOS – Sucesso das Organizações 
Sustentáveis – Liderança, Estratégia e Ação, no dia 3 de novembro. 

- Publicação de artigo na revista Qualidade, 2016, número 4, com o tema “Plataforma para a 
Qualidade e Excelência de Serviço na RAM”. 

 

Metrologia 
- O Laboratório de Metrologia da Madeira recebeu no dia 20 de maio, a visita de um grupo de 14 
formandos provenientes da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes. 

- O Laboratório de Metrologia da Madeira comemorou o dia Mundial da Metrologia, dia 20 de maio 
com uma sessão subordinada ao tema "A Importância da Metrologia na RAM". O evento contou com 
a presença de 50 participantes. 

 

Indústria 
- Foram efetuadas diversas reuniões com os industriais, para proceder a informações e 
sensibilizações sobre o licenciamento industrial. 

 

Sensibilizações internas 
- Entre 24 e 27 de outubro foram realizadas diversas sensibilizações internas em conjunto com o IA 
Saúde, relativamente ao tema “Prevenção e controlo do mosquito Aedes Aegypti”. 

- A 28 de novembro decorreu sensibilizações internas em conjunto com o SRETC, sobre o “Plano de 
Prevenção dos Riscos de Corrupção”, para todos os colaboradores. 
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4.3.4 Audição de clientes 

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

A concretização desta ação foi efetuada através do envio de link dos inquéritos por email para os 
clientes e suportado pela aplicação do Google Doc’s.  

Do total de 278 questionários expedidos foram rececionados 54, o que correspondeu a uma taxa de 
resposta de 19,4%.  

Serviço Enviados Recebidos % 

Comércio 53 18 34,0% 

REA POSEI 47 15 31,9% 

GATT 2 1 50,0% 

Licenciamento comercial 1 0 0,0% 

Registo de agências funerárias 3 2 66,7% 

Indústria 10 5 50,0% 

Licenciamento industrial 9 5 55,6% 

Parques empresariais 1 0 0,0% 

Energia 12 7 58,3% 

Combustíveis 6 2 33,3% 

Qualificação de técnicos e/ou entidades 6 5 83,3% 

LMM 203 24 11,8% 

Controlo metrológico 180 16 8,9% 

Cisternas 5 3 60,0% 

Equipamentos sob pressão 18 5 27,8% 

Total 278 54 19,4% 

Tabela 17 – Distribuição do número de respostas por serviço prestado. 

A tabela 17 apresenta a percentagem de respostas obtidas em cada serviço, verificando-se que a 
Energia é o serviço que apresenta maior taxa de resposta, 58,3%, seguindo-se a Indústria com 50,0% 
e o Comércio com 34,0%. O serviço de Metrologia apresenta níveis de resposta muito baixos, 11,8%. 

 

Análise de resultados 

O cliente procede à avaliação do seu nível de satisfação em cinco áreas temáticas, atendimento, 
uso de novas tecnologias, qualidade do serviço prestado, documentos (formulários e 
impressos) e avaliação final.  

A classificação utilizada é efetuada na seguinte escala: “Insatisfeito”, “Pouco Satisfeito”, 
“Satisfeito”, “Muito Satisfeito” e “Não sei”. 

O resultado traduz-se no seguinte gráfico: 
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Gráfico 1 - Resultados gerais por item avaliado. 

 

Na área temática atendimento registam-se os mais elevados níveis de satisfação (116 itens “muito 
satisfeito” e 45 itens “satisfeitos”), correspondendo a uma percentagem de satisfação de 99,4%. 

Por outro lado na área temática do uso de novas tecnologias registam-se os valores menos 
elevados (41 itens “muito satisfeito”, 58 itens “satisfeitos” e 3 itens “pouco satisfeitos”), o que 
corresponde a 91,7% de satisfação. Nesta área deve ser dada especial atenção ao item “Página web 
da DRET”, no qual se registam 9 itens “muito satisfeitos”, 37 itens “satisfeitos” e 2 itens “pouco 
satisfeitos”, o que corresponde a 85,2% de satisfação. 

Analisando os itens, verifica-se que a “facilidade de comunicação” e a “simpatia e cortesia” 
obtêm o maior grau de satisfação (37 e 43 clientes “muito satisfeitos” e 17 e 11 “satisfeitos”, 
respetivamente) e o item “página web da DRET” com menor grau de satisfação (9 clientes “muito 
satisfeitos”, 37 “satisfeitos” e 2 “pouco satisfeitos”). 

 

Satisfação global com a DRET 

Os clientes inquiridos demonstraram estar “Muito Satisfeitos” com a DRET, classificando este item 
da seguinte forma: 63,3% “Muito Satisfeito” e 33,3% “Satisfeito”. 

No gráfico 2 é apresentada, a pontuação média do nível de satisfação de cada item (0 – Insatisfeito; 
1 – Pouco satisfeito; 2 - Satisfeito a 3 – Muito satisfeito) por cada uma das áreas de serviço da 
DRET.  
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Gráfico 2 - Comparação das direções de serviço do nível médio de satisfação dos clientes da DRET por item. 

 

Direção de Serviços do Comércio 

O nível médio de satisfação dos clientes da DSC foi de 86%. 

Esta DS apresentou um grau de satisfação global com os serviços da DRET de 90% de satisfação 
(clientes satisfeitos). 

Na tabela n.º 18 são apresentados os valores obtidos pelos diversos serviços prestados pela DSC. 

 

Tabela 18 - Nível médio de satisfação dos serviços da DSC por item. 

Área Item GATT POSEI
Licenc. 

Comercial

Reg. Ag. 

Funerárias

Simpatia e cortesia 3,00 2,73 - 2,50

Facil idade de comunicação 3,00 2,67 - 2,50

Rigor e clareza da informação 3,00 2,60 - 2,50

Página web da DRET 2,00 2,27 - 2,00

Facil idade de comunicação por correio eletrónico 3,00 2,60 - 2,50

Tempo de resposta a pedidos 3,00 2,67 - 2,50

Informações sobre o processo 3,00 2,60 - 2,50

Nível de competência e responsabil idade dos 

colaboradores
3,00 2,73 - 2,50

Fácil  compreensão e preenchimento 2,00 2,33 - 2,50

Apresentação gráfica 2,00 2,33 - 2,50

3,00 2,60 - 2,50

2,73 2,56 - 2,45

Atendimento

Uso de novas 

tecnologias

Qualidade do 

serviço pestado

Documentos 

(formulários e 

impressos)

Grau de Satisfação global com a DRET

Média
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Constata-se que o serviço relativo ao “GATT” foi o que atingiu o valor de satisfação mais elevado, 
de 2,73 valores. 

Refira-se que não foi rececionada qualquer resposta relativamente ao serviço “Licenciamento 
comercial. 

O serviço “POSEI” revela um nível médio de satisfação na ordem dos 2,56 valores e o “Registo de 
agências funerárias” uma média de 2,45, verificando-se que em ambos os serviços, os itens foram 
classificados com valores iguais ou superiores a 2,00 pontos. 

 

Direção de Serviços da Indústria 

A DSI registou um nível médio de satisfação dos seus clientes de 84%. 

O que se refere à questão final, relativa ao grau de satisfação global com os serviços da DRET o 
resultado obtido foi 87% de satisfação. 

Na tabela n.º 19 são apresentados os valores obtidos pelos diversos serviços prestados pela DSI. 

 

Tabela 19 - Nível médio de satisfação dos serviços da DSI por item. 

 

Constata-se que o serviço relativo a “Licenciamento industrial” foi o único que obteve resposta aos 
inquéritos, atingindo um valor de satisfação de 2,51. 

  

Direção de Serviços da Energia 

A DSE apresentou um nível médio de satisfação dos seus clientes de 71%. 

Área Item
Licenc. 

Industrial

Parques 

Empresariais
Pedreiras

Simpatia e cortesia 2,80 - -

Facil idade de comunicação 2,60 - -

Rigor e clareza da informação 2,60 - -

Página web da DRET 1,80 - -

Facil idade de comunicação por correio eletrónico 2,60 - -

Tempo de resposta a pedidos 2,60 - -

Informações sobre o processo 2,60 - -

Nível  de competência e responsabil idade dos 

colaboradores
2,60 - -

Fácil  compreensão e preenchimento 2,40 - -

Apresentação gráfica 2,40 - -

2,60 - -

2,51 - -

Grau de Satisfação global com a DRET

Média

Atendimento

Uso de novas 

tecnologias

Qualidade do 

serviço pestado

Documentos 

(formulários e 

impressos)
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Em relação ao grau de satisfação global com os serviços da DSE o resultado obtido foi de 68% de 
satisfação. 

Na tabela n.º 20 são apresentados os valores obtidos pelos diversos serviços prestados pela DSE. 

 

Tabela 20 - Nível médio de satisfação dos serviços da DSE por item. 

Nesta DS apenas se obteve respostas aos questionários nos serviços “Qualificação de entidades” e 
“Combustíveis”. 

Constata-se que o serviço “Qualificação de entidades” foi o que apresentou os mais altos níveis de 
satisfação dos clientes, com uma média de satisfação de 2,51 valores. 

Por outro lado, o licenciamento de combustíveis e de redes e ramais foi cotado com 1,73.  

Deve ser dada especial atenção aos conteúdos disponibilizados na página web da DRET, à 
comunicação por correio eletrónico e aos itens “rigor e clareza da informação” e “informações sobre 
o processo” relativos aos clientes do serviço “Combustíveis”, os quais avaliaram estes itens com a 
classificação “Insatisfeito” e “Pouco satisfeito”.  

 

Laboratório de Metrologia da Madeira 

O LMM apresentou um nível médio de satisfação dos seus clientes de 88%. 

Em relação ao grau de satisfação global com os serviços do LMM o resultado obtido foi de 93% de 
satisfação. 

Na tabela n.º 21 são apresentados os valores obtidos pelos diversos serviços prestados pelo LMM. 

Área Item
Qualificação 

Entidades

Inst. Elétr. 

Serv. Part.

Inst. Elétr. 

Serv. Públ.

Energias 

Renováveis

Inst. 

Produção EE
Combustív. Teleféricos

Simpatia e cortesia 3,00 - - - - 2,50 -

Facilidade de comunicação 2,80 - - - - 2,00 -

Rigor e clareza da informação 2,40 - - - - 1,50 -

Página web da DRET 2,40 - - - - 1,50 -

Facilidade de comunicação por correio 

eletrónico
2,40 - - - - 1,50 -

Tempo de resposta a pedidos 2,60 - - - - 2,50 -

Informações sobre o processo 2,20 - - - - 1,00 -

Nível de competência e responsabi lidade 

dos colaboradores
2,80 - - - - 1,00 -

Fácil compreensão e preenchimento 2,20 - - - - 2,00 -

Apresentação gráfica 2,20 - - - - 2,00 -

2,60 - - - - 1,50 -

2,51 - - - - 1,73 -

Atendimento

Uso de novas 

tecnologias

Qualidade do 

serviço 

pestado

Documentos 

(formulários e 

impressos)

Grau de Satisfação global com a DRET

Média
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Tabela 21 - Nível médio de satisfação dos serviços de controlo metrológico por item. 

Constata-se que o serviço relativo à “Qualificação de entidades” não obteve qualquer resposta aos 
inquéritos. 

O serviço relativo às “Cisternas” foi o que atingiu o valor de satisfação mais elevado, com 2,73 
valores, seguido pelo serviço “Equipamentos sob pressão”, com 2,67. 

O “controlo metrológico” foi cotado com 2,52 valores atribuídos em média por item, verificando-se a 
satisfação dos clientes.  

Ranking de satisfação dos serviços prestados 

Na tabela seguinte encontram-se identificados os resultados dos diversos serviços, verificando-se 
que a satisfação dos clientes com o serviço prestado pelo LMM destaca-se relativamente aos 
restantes. 

Por outro lado, o serviço prestado pela DSE é o que apresenta o nível de satisfação de satisfação 
mais baixo, contudo verifica-se que em média os clientes encontram-se “satisfeitos”.  

Área Item
Equip. sob 

pressão

Controlo 

metrolog.
Cisternas

Qualific. 

Entidades

Simpatia e cortesia 3,00 2,75 3,00 -

Facil idade de comunicação 3,00 2,69 2,67 -

Rigor e clareza da informação 3,00 2,69 3,00 -

Página web da DRET 1,60 1,69 1,33 -

Facil idade de comunicação por correio eletrónico 2,80 2,56 3,00 -

Tempo de resposta a pedidos 2,60 2,50 3,00 -

Informações sobre o processo 2,80 2,56 2,67 -

Nível de competência e responsabil idade dos 

colaboradores
2,80 2,75 3,00 -

Fácil  compreensão e preenchimento 2,60 2,56 2,67 -

Apresentação gráfica 2,40 2,38 2,67 -

2,80 2,56 3,00 -

2,67 2,52 2,73 -Média

Atendimento

Uso de novas 

tecnologias

Qualidade do 

serviço pestado

Documentos 

(formulários e 

impressos)

Grau de Satisfação global com a DRET
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Tabela 22 – Satisfação de clientes por áreas de serviços. 

 

Sugestões/Comentários clientes 

Foram identificadas quatro sugestões/comentários nos inquéritos, as quais estão redigidas na 
tabela n.º 23. 

Identificação do 
inquérito 

Cliente Sugestões de melhoria 

07-06-2016 

LMM – Controlo 
metrológico 

CLCM 

Eládio Andrade 
Implementar a verificação metrológica de manovacuómetros. 

07-07-2016 

Comércio - GATT 
-  Informatizar os pedidos online. 

15-12-2016 

Energia – 
Qualificação de 

entidades 

BUREAU VERITAS 
RINAVE 

Núria Batlle 

Melhoria do site da base de dados da DRET de ascensores e possibilidade das 
empresas poderem enviar a informação necessária através de um ficheiro 
excel para carregar na base de dados. 

15-12-2016 

REPSOL GÁS 
PORTUGAL, S.A. 

David Fraga 

Retirar dos processos de licenciamento pareceres técnicos subjetivos sobre 
matérias não legisladas. 

Tabela 23 – Sugestões/Comentários clientes. 

 

Para a análise das sugestões de melhoria, foram abertos os seguintes relatórios de ocorrência (RO): 

Área Item DSC DSI DSE LMM

Simpatia e cortesia 2,74 2,80 2,75 2,92

Facilidade de comunicação 2,72 2,60 2,40 2,78

Rigor e clareza da informação 2,70 2,60 1,95 2,90

Página web da DRET 2,09 1,80 1,95 1,54

Facilidade de comunicação por correio eletrónico 2,70 2,60 1,95 2,79

Tempo de resposta a pedidos 2,72 2,60 2,55 2,70

Informações sobre o processo 2,70 2,60 1,60 2,68

Nível de competência e responsabilidade dos 

colaboradores
2,74 2,60 1,90 2,85

Fácil compreensão e preenchimento 2,28 2,40 2,10 2,61

Apresentação gráfica 2,28 2,40 2,10 2,48

2,70 2,60 2,05 2,79

2,58 2,51 2,12 2,64

Atendimento

Uso de novas 

tecnologias

Qualidade do 

serviço pestado

Documentos 

(formulários e 

impressos)

Grau de Satisfação global com a DRET

Média
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RO 11/2016 – Inquérito rececionado a 7 de junho, da empresa CLCM, decidindo-se pela aquisição 
em 2017 do equipamento necessário para alargar o controlo metrológico aos manovacuómetros. 

RO 12/2016 – Inquérito rececionado a 7 de julho, do GATT, decidindo-se pelo arquivamento da 
sugestão, uma vez que a informatização dos pedidos de certificados online não depende da DRET, 
sendo um projeto comunitário. 

RO 1/2017 – Inquérito rececionado a 15 de dezembro, da empresa REPSOL GÁS PORTUGAL, SA. 
Para além da sugestão de melhoria redigida, o inquérito apresentava um baixo nível de satisfação 
com o “Rigor e clareza da informação”, a “Facilidade de comunicação por correio eletrónico”, as 
“Informações sobre o processo” e a “Satisfação global com a DRET”, tendo sido a situação 
devidamente analisada pelo técnico superior e diretor de serviços da área, considerou-se que não 
serão efetuadas alterações ao procedimento em causa, uma vez que o cliente não tem razão.  

RO 5/2017 – Inquérito rececionado a 15 de dezembro, da empresa BUREAU VERTITAS RINAVE, 
decidindo-se pelo arquivamento da sugestão, uma vez que a aplicação informática desenvolvida não 
permite o sugerido. 

 

Comparação dos resultados por anos 

Através da análise do gráfico seguinte verifica-se que as oscilações entre os anos 2014 a 2016 não 
foram significativas, contudo destaca-se o decréscimo contínuo de satisfação com a página web e 
um ligeiro aumento no tempo de resposta a pedidos. 

 

Gráfico 3 - Comparação dos últimos três anos do nível médio de satisfação dos clientes da DRET. 

  

Durante o ano de 2016 verificou-se um aumento na taxa de respostas aos inquéritos na ordem dos 
57%, em relação a 2015. 
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Gráfico 4 – Percentagem de respostas aos inquéritos de satisfação de clientes nos últimos três anos. 

 

4.3.5 Avaliação de fornecedores 

Foram avaliados 14 fornecedores, cujo Índice de Qualidade (IQ) foi de 3 valores, baseado na seguinte 
escala: 

Resultado  Intervalo  

Fornecedor desqualificado  [0; 0,4] 

Solicitar plano de melhoria  [0,5; 2] 

Bom desempenho  ]2; 3] 

Tabela 24 – Intervalos de avaliação. 

 

 

Gráfico 5 – Índice de Qualidade de cada fornecedor. 
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Gráfico 6 – Índice de Qualidade de cada fornecedor. 

Analisando os valores de anos anteriores não se verifica alteração na satisfação dos fornecedores 
que foram este ano sujeitos a avaliação. 

4.3.6 Audição de colaboradores 

Durante o ano em análise não foi efetuada a auscultação da satisfação dos colaboradores. 

4.3.7 Relatórios de ocorrência 

Procedeu-se ao registo dos 25 relatórios de ocorrências (RO), assim classificados: 

• Não conformidades (NC) – 12 

• Oportunidades de melhoria (OM) – 3 

• Não aplicável (reclamações rececionadas na DRET e posteriormente reencaminhadas para 

outro serviço ou reclamações que deram origem a processos de fiscalização) - 10 

 

No gráfico n.º 7 é possível verificar o serviço que identificou o RO, bem como a origem dos mesmos: 

 

Gráfico 7 - Origem dos RO’s por serviço. 

Nos gráficos seguintes é possível verificar a origem dos relatórios de ocorrência e o tipo de decisão 
tomada. 
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Gráfico 8 - Origem dos RO’s por tipo de ocorrência. 

 

Gráfico 9 – Tipo de ações resultantes consoante o tipo de ocorrência e decisão.  

Como é possível verificar, 10 ocorrências advém de reclamação de cliente, contudo apenas uma está 
diretamente relacionada com o serviço da DRET, estando prevista a implementação de ação de 
melhoria, nomeadamente a ação 48/2016 - Enriquecer o site da DRET com informações na área dos 
transportes e mobilidade. 

 

4.3.8 Reclamações 

Desde dezembro de 2016, a Divisão da Qualidade passou a gerir as reclamações rececionadas na 
DRET sobre os serviços prestados pela Direção Regional (livro amarelo) e sobre os agentes 
económicos cuja atividade é regulada por esta Direção.  
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Durante o mês de dezembro de 2016, foram rececionadas 48 reclamações, todas referentes a agentes 
económicos. No gráfico seguinte apresenta-se a distribuição das mesmas por setor de atividade.  

 

Gráfico 10 – Número de reclamações por setor de atividade. 

No gráfico seguinte apresenta-se a distribuição do número de reclamações no transporte rodoviário 
de passageiros por tipo de prestador. 

 

Gráfico 11 – Distribuição das reclamações no setor transporte rodoviário de passageiros por tipo de 
prestador. 

 
No setor de rent-a-car verifica-se a seguinte distribuição por tipo de prestador. 
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Gráfico 12 – Distribuição das reclamações no setor rent-a-car por tipo de prestador. 

 

4.3.9 Auditorias da qualidade 

Auditorias Internas  

No programa de auditorias estavam previstas a execução de 16 auditorias internas, sendo que 
foram realizadas 11 auditorias (68,75%).  

Estavam previstas duas auditorias ao PT DSTTV 01 – Contraordenações gerais, as quais não foram 
realizadas, uma vez que durante o ano 2016 não foi possível proceder de acordo com o previsto no 
PT. As razões estão associadas a deficiências nos recursos informáticos de apoio, sendo que já se 
encontram identificadas e em execução ações corretivas necessárias para correção das causas 
detetadas. 

Estava prevista para o mês de setembro auditoria ao PT DSC 11 – Feirantes e vendedores 
ambulantes, contudo a mesma não foi realizada, porque aguardou-se pela publicação da Portaria 
n.º 449/2016 de 20 de outubro que aprovou o modelo de impresso previsto no artigo 5.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 30/2016/M, de 18 de julho, que adaptou à Região, o regime jurídico de acesso 
e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração. Após esta aprovação, o PT DSC 11 
tornou-se obsoleto, criando-se um novo PT, o PT DSC 05 – Registos, estando prevista a realização 
de auditoria em 2017. 

Em relação aos PT’s GQ 03 – Gestão de infraestruturas e ambiente de trabalho e GQ 04 – Formação, 
devido a diversas alterações na organização destes PT’s, as auditorias não foram realizadas, 
estando entretanto previstas para 2017. 

Auditoria 
n.º 

Âmbito 
Data da 

auditoria 
Relatório 

n.º 

1 
PT GQ 01 – Planeamento, controlo, revisão e 

melhoria do SGQ 
28/07/2016 1 

2 PT DRET 01 – Fiscalização (DSE - TRIESP) 07/09/2016 4 

3 PT DSC 10 - GATT 13/09/2016 5 

4 PT DSI 03 – Regime de registo 17/08/2016 3 
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Auditoria 
n.º 

Âmbito 
Data da 

auditoria 
Relatório 

n.º 

5 
PT DSE 02 – Licenciamento de instalações elétricas 

de serviço público 
29/09/2016 6 

7 PT LMM 01 – Controlo metrológico 23/11/2016 9 

8 
PT DSC 03 – Autorização da atividade prestamista 

e leiloeira 
26/08/2016 2 

9 PT GQ 02 – Gestão de informação 26/10/2016 7 

11 
PT DSE 07 – Licenciamento de combustíveis e de 

redes e ramais 
04/10/2016 10 

12 
PT LMM 04 – Licenciamento de equipamentos sob 

pressão 
13/12/2016 11 

16 SGQ Geral 04/11/2016 8 

Tabela 25 – Lista de auditorias realizadas. 

Dos 11 relatórios de auditoria entregues, verifica-se que dois não cumpriram o prazo de entrega 
previsto (18,18%). 

No que se refere à avaliação das equipas auditoras, verifica-se que os auditados estão satisfeitos 
com os auditores, tendo classificado o seu trabalho como bom (3 avaliações) ou muito bom (7 
avaliações).  

Relativamente ao cumprimento do plano de auditoria, verificou-se que os planos foram executados 
na sua totalidade. 

Pelo gráfico n.º 7 é possível verificar o número e tipo de ocorrências detetado para cada um dos 
procedimentos auditados, no total de 17 OM e 20 NC. 

 

Gráfico 13 – Tipo de ocorrência detetado por cada procedimento auditado. 
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Abaixo é apresentado o gráfico que ilustra as ações resultantes das auditorias, sendo que no total 
foram desencadeadas 34 ações, 22 ações de correção, oito ações corretivas e quatro ações de 
melhoria. 

 

Gráfico 14 – Tipo de ação resultante por procedimento auditado. 

Na tabela seguinte é possível comparar o resumo dos resultados obtidos em 2015 e 2016. 

Coluna1 2015 2016 
% execução 76,90% 68,75% 
n.º de auditorias realizadas 10 11 
n.º OM registadas 9 17 
n.º NC registadas 14 20 
n.º Ação de correção 9 22 
n.º Ação corretiva 3 8 
n.º Ação de melhoria 2 4 

Tabela 26 – Resumo de resultados. 

 

Auditoria Externa ao SG 

A auditoria externa de acompanhamento do SG foi realizada pelo Eng. Hélder Estradas, nos dias 
14 e 15 de novembro de 2016, o respetivo relatório foi analisado pelo Conselho da Qualidade a 25 
de novembro. 

Foram registadas duas oportunidades de melhoria e duas áreas sensíveis, dando origem a cinco 
ações corretivas. 

4.3.10 Estado das ações 

Foram identificadas 61 novas ações, sendo que uma foi posteriormente anulada e sete foram 
previstas mas apenas serão desenvolvidas entre 2017 e 2019. 

Nos anos anteriores tinham sido identificadas 11 ações para executar em 2016, totalizando-se 64 
ações. 

 As ações desencadeadas estão subdivididas da seguinte forma: 

• Ação de correção – 17 

0
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6

PT GQ 01 PT DSI 03 PT DSC 10 PT DSE 02 PT GQ 02 Geral PT LMM 01 PT DSE 07 PT LMM 04
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• Ação corretiva – 20 

• Ação de melhoria – 8 

• Ação de continuidade (rotina) – 19 

 

Na tabela n.º 27 é possível verificar o tipo de ações desencadeadas (correção, corretiva, melhoria 
ou de continuidade), a origem das ações (relatórios de auditoria (RA), atas de reunião e relatórios 
de ocorrências (RO)) e o estado das ações (por concluir e concluído). 

 

Tabela 27 – Origem, tipo e estado das ações. 

Em termos de análise de eficácia da ação, foram avaliadas nove ações corretivas, sendo que todas 
foram consideradas eficazes. 

Na tabela n.º 28 estão identificadas as ações que transitaram para 2017. 

N.º Origem Tipo de 
Ação 

Ação Responsável 

31/2013 Ata 4/2013 Corretiva 

Proceder a uma ação de formação interna de 
reciclagem sobre a NP EN ISO 19011:2011 – 
Linhas gerais para a realização de auditorias a 
sistemas de gestão aos auditores internos 
qualificados 

DQ 

59/2013 Ata 5/2013 Corretiva Elaborar o plano arquivístico da DRET DRET 

30/2014 RA 8/2014 Melhoria 
Adquirir seguro para eventuais acidentes de 
trabalho com instrumentos dos clientes 

LMM 

13/2015 RA 5/2015 Correção Rever PT DSE 06 DSE 

11/2016 Ata 1/2016 Correção 
Clarificar IT SRETC 02 01 – Procedimentos de 
aquisição 

DQ 

Contagem de Tipo de Ação Estado

Tipo de Ação Origem Concluído Por concluir Total Geral

continuidade Atividade corrente 2 2
Programação inqueritos 1 1
Rotina 1 1 2
Ata 13 1 14

continuidade Contagem 16 3 19

Correção Portaria n.º 449/2016 1 1
Ata 5 2 7
RA 5 3 8
RO 1 1

Correção Contagem 12 5 17

Corretiva Ata 10 4 14
RA 1 2 3
RO 1 2 3

Corretiva Contagem 12 8 20

Melhoria Ata 3 3
RA 3 1 4
RO 1 1

Melhoria Contagem 7 1 8

Total Geral 47 17 64
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N.º Origem Tipo de 
Ação 

Ação Responsável 

12/2016 Ata 1/2016 Corretiva 
Determinar metodologia para o planeamento 
das aquisições da DRET 

DRET 

19/2016 
Programação 

inquéritos 
Continuidade Envio inquéritos fornecedores DQ 

24/2016 Ata 2/2016 Continuidade Aprovar plano de formação DQ 

36/2016 RO 10/2016 Corretiva 
Analisar o tempo de expedição da 
correspondência da DRET e propor melhorias 

DSAE 

40/2016 RA 1/2016 Correção Rever inquéritos de partes interessadas DQ 

41/2016 RA 1/2016 Correção Cumprir programa de envio de inquéritos DQ 

47/2016 Rotina Continuidade 
Rever/Criar PT para Controlar a atividade da 
verificação de ascensores 

DQ/DSE 

50/2016 RA 6/2016 Corretiva 
Rever PT DSE 02 - Licenciamento de 
instalações elétricas de serviço público 

DSE 

53/2016 
RA 7/2016; 

Ata 
5/2016/DQ 

Corretiva Efetivar e concretizar o ANS com o PAGESP DQ 

56/2016 Ata 5/2016 Correção 
Rever os mapas estratégicos dos serviços para o 
ano 2017 

DQ 

61/2016 Ata 5/2016 Corretiva Rever painel de indicadores DQ 

 Tabela 28 – Ações que transitam para 2017. 

4.3.11 Formação  

Durante o ano 2016 não foi possível estabelecer um plano de formação, tendo apenas sido realizadas 
ações de formação pontuais, as quais se lista de seguida: 

Formação Horas Colaborador(es) 

DataJuris – Base de Dados Jurídicos 2H30 Arlindo Cruz Silva 

Hélder Jardim 

Madalena Freitas 

Teresa Gonçalves 

Cristina Aragão 

Isabel Vogado 

Alberto Abreu 

Nélia Rodrigues 

Gilberta Sousa 

Cristina Murilhas 

Ana Barros 

Natacha Pereira 

Natália Pestana 
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Joana Homem Costa 

Cristina Loreto 

Atendimento e relacionamento com o Público 21H Ana Clotilde Dantas 

Sistema Integrado de Avaliação de 

Desempenho na RAM 

21H Madalena Freitas 

Ferramenta de comunicação: comunicação 

eficaz, gestão de conflitos e liderança 

9H Madalena Freitas 

 

4.3.12 Recursos materiais  

Na tabela abaixo regista-se a situação sobre a execução dos diversos Planos de Manutenção 
Preventiva (PMP) existentes na Direção Regional. 

PMP Descrição Obs. 
1 Edifício Rua do Seminário PMP cumprido 

2 Elevador POR DEFINIR 

3 Sistema de deteção de incêndios (Rua do Seminário) POR DEFINIR 

4 Extintores (Rua do Seminário) POR DEFINIR 

5 Ar condicionado (Rua do Seminário) POR DEFINIR 

6 Edifício LMM OK 

7 Sistema deteção incêndios (LMM) POR DEFINIR 

8 Meios de combate a incêndios (LMM) OK 

9 Ar condicionado (LMM) POR DEFINIR 

10 Viatura Camião Mercedes Benz PMP cumprido 

11 Viatura Citroen 05-98-SB PMP cumprido 

13 Viatura - Nissan 18-15-LC PMP cumprido 

14 Peugeot Expert 66-OE-70 PMP cumprido 

15 Volkswagen Golf 79-13-MB PMP cumprido 

Tabela 29 – Lista de infraestruturas com plano de manutenção preventiva associado. 

 

As ações de manutenção das infraestruturas da Rua do Seminário (elevador, sistemas de deteção 
de incêndios, extintores e ar condicionado), serão garantidas pela PATRIRAM através de concurso 
público que a entidade vai lançar. Contudo atualmente algumas manutenções estão em atraso. 

Relativamente ao edifício LMM, a manutenção do sistema de deteção de incêndios e o ar 
condicionado, será englobado no contrato da SRETC. 

Na tabela seguinte regista-se as restantes infraestruturas não sujeitas a manutenção preventiva.  
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Edifícios e meios associados

Edifício Rua do Seminário

Sistema de arquivo DSTTV

Balcão loja do cidadão

Balcão loja do cidadão Loja do cidadão

Bastidores PAGESP

Acrobat Reader PAGESP

Claimwin PAGESP Freeware - Antivirús

PC's PAGESP

Discos externos NAS PAGESP Backup

DWG True View 2010 PAGESP
Freeware - visualizador de 

ficheiros autocad

EasyLynq PAGESP Controlo de chamadas telefónicas

Firefox PAGESP Freeware - navegador web

Firewall VPN PAGESP Ligação Rua do Seminário - LMM

Equipamento multifunções PAGESP Caldeira & Costa

Google Chrome PAGESP Freeware - navegador web

Infrarecorder PAGESP
Freeware - Gravador CD's e 

DVD's

Máquina destruidora de documentos DR

Microsoft Windows XP PAGESP

Notepad ++ PAGESP Freeware - Editor de texto

Office PAGESP

Liberoffice PAGESP Freeware - Suite Office

Primo PDF PAGESP Freeware

Servidores PAGESP

Switch PAGESP
Permite a conetividade entre os 

equipamentos

Vídeo-projector DR

VLC Media Player PAGESP Freeware

Microsoft Security Essentials PAGESP Antivirus freeware

Impressoras PAGESP

Equipamentos, incluindo hardware e software

Infraestrutura Responsabilidade Observações
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Tabela 30 – Lista de infraestruturas da DRET não sujeitas a manutenção preventiva. 

Infraestrutura Responsabilidade Observações

Xenserver (centos 60) PAGESP Sistema operativo servidor

Windows 7 PAGESP Sistema operativo 

Worldpress PAGESP
Plataforma de gestão de 

conteúdos

Máquinas de escrever DSC REA POSEI

Fotocopiadoras PAGESP

Centrais telefónicas PAGESP

Pinça medidora da resistência terra DSE

Retroprojetor DR

Desumidificador DSI

Scanner de mesa digital HP Scanjet 

5590
DSI

Máquina destruidora de documentos DSI

Máquinas Fotográficas DR

Equipamento de medição de 

distâncias (Leica DISTO A8)
DSI

Monómetro digital DSE

Termómetro de infravermelhos DSE

Mega-Ohmímetro DSE

Detetor de CO2 DSE

Câmara termográfica DSE

Quadros elétricos PATRIRAM

FAX PAGESP

Portal da Qualidade PAGESP A informação é gerida pela DQ

Base de dados entidades certificadas DQ

Página web DRET PAGESP A informação é gerida pela DQ

Base de dados do comércio DSC Utilizado nos PT's da DSC

Programa Informático POSEI DSC PT DSC 06

Kélio PAGESP PT SRETC 04

Técnologias de informação e comunicação

Base de dados Taxímetros LMM PT LMM 01

IGEST PAGESP PT SRETC 06

Base de dados indústria DSI Utilizado nos PT's da DSI

Cadastro fornecedores DSAE PT SRETC 02

Base de dados ESP LMM PT LMM 04

Base de dados energia DSE Utilizado nos PT's da DSE

Base de dados de cisternas LMM PT LMM 03
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4.4 Laboratório de Metrologia da Madeira 

Os Serviços do Laboratório de Metrologia da Madeira desenvolveram a sua atividade nas seguintes 
áreas de intervenção: 

4.4.1 Licenciamento de Cisternas 

Foram emitidas oito renovações de utilização de cisternas para transporte rodoviário de matérias 
perigosas. 

 
Gráfico 15 – Evolução do número de renovações de utilização de cisternas emitidos nos últimos três anos. 

4.4.2 Qualificação de Entidades 

A 3 de outubro procedeu-se à auditoria de renovação à empresa Auto Ferraz – Automóveis, Lda., 
como Instalador de Tacógrafos Digitais cujo reconhecimento de qualificação é válido por um ano e 
renovável após prévia auditoria de acordo com o Despacho n.º 7255/2011, de 13 de maio.  

A 6 de dezembro procedeu-se a uma auditoria de acompanhamento à empresa Aferições – Prestação 
de Serviços, Lda., Serviço Concelhio de Metrologia, à qual é reconhecida a qualificação para 
execução de verificações metrológicas nos domínios de instrumentos de pesagem de classe III e IV 
até 2000kg e contadores de tempo de bilhar e ténis de mesa, em todos os concelhos da Região. 

4.4.3 Controlo Metrológico 

O quadro abaixo reflete a atividade ao nível das verificações metrológicas, distribuídas pelos vários 
instrumentos de medição.  

14

16

8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2014 2015 2016

N
.º

anos



Relatório de atividades 2016 Página 47 de 95 
 
 

 

Gráfico 16 – Evolução do número de verificações metrológicos nos últimos três anos. 
 

4.4.4 Equipamentos Sob Pressão 

A tabela 32 reflete a atividade de registo e licenciamento de equipamentos sob pressão. 
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Instrumentos de Medição 

N.º de Verificações 

Metrológicas 
Totais 

Parciais 
% 

LMM Aferições 

Balanças 205 1350 1555 34% 

Contadores de tempo de bilhar  3 3 0% 

Sistemas de Medição de Distribuição de Combustíveis 722  722 16% 

Contadores 30  30 1% 

Manómetros Industriais 359  359 8% 

Manómetros para Pneumáticos 71  71 1% 

Básculas 54  54 1% 

Massas 268  268 6% 

Taxímetros 829  829 18% 

Analisadores de Gases de Escape 13  13 0% 

Parquímetros 227  227 5% 

Sistemas de Gestão de Parques de Estacionamento 391  391 9% 

Opacímetros 10  10 0% 

Produtos Pré-embalados 31  31 1% 

TOTAL 3210 1353 4563 100% 

Tabela 31 – Distribuição do número de verificações metrológicas realizadas por tipo de instrumento de 
medição e por entidade que atua na área. 
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Atividade Número 

Registo 38 

Autorização Prévia de Instalação 18 

Certificado de Autorização de Funcionamento 87 

Tabela 32 – Número de processos de acordo com a atividade desenvolvida. 

 

Gráfico 17 – Evolução da atividade dos Equipamentos Sob Pressão. 

Os 38 equipamentos registados em 2016 dizem respeito a diferentes tipos de equipamentos sob 
pressão conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 

 
Tabela 33 – Número de registos de acordo com o tipo de ESP. 

Dos 87 certificados de autorização de funcionamento emitidos ao longo deste ano, 28 foram de 
renovação e encontram-se distribuídos, relativamente ao tipo de equipamento, conforme a tabela 
seguinte:  

 

 

 

 
 

 

Tabela 34 – Número de licenciamentos de acordo com o tipo de ESP. 
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Registo 35 30 38

Autorização prévia de instalação 16 8 18

Certificado de aprovação da
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Tipo de ESP Número 

Reservatórios de ar comprimido (RAC)  22 

Reservatórios de gases de petróleo liquefeito (GPL) 10 

Caldeiras de Fluído Térmico (CFT) 6 

TOTAL 38 

Tipo de ESP Número 

Reservatórios de ar comprimido (RAC) 41 

Reservatórios de gases de petróleo liquefeito (GPL) 36 

Geradores de Vapor (GV)  4 

Caldeiras de Fluído Térmico (CFT) 6 

TOTAL 87 
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No decurso de 2016, por motivos de segurança foram realizadas 24 vistorias a instalações de 
equipamentos sob pressão, no âmbito do artigo 10.º  do Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de Julho. 

Os Serviços do Laboratório de Metrologia da Madeira têm seguido uma política de proximidade, 
materializada através de contactos telefónicos e realização de reuniões. No âmbito desta atitude 
pró-ativa foram concretizadas 34 reuniões, com o objetivo de alertar e sensibilizar os empresários 
para a importância da legalização dos equipamentos sob pressão. 

4.4.5 Outras atividades desenvolvidas 

Realização de visitas de estudo ao LMM 

No âmbito das suas competências, o Laboratório de Metrologia da Madeira encontra-se disponível 
para a realização de visitas de estudo tendo por objetivo reforçar a sensibilização e mobilização dos 
agentes económicos e da sociedade em geral para a importância da Metrologia. 

Assim, no decurso deste ano o Laboratório recebeu no dia 20 de maio, a visita de um grupo de 14 
formandos provenientes da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes. 

Comemoração do dia Mundial da Metrologia – 20 de maio 

O Laboratório de Metrologia da Madeira, pela segunda vez e dando continuidade à iniciativa de 
2015, associou-se às comemorações do dia Mundial da Metrologia, dia 20 de maio. O Laboratório de 
Metrologia da Madeira celebrou este dia com uma sessão subordinada ao tema "A Importância da 
Metrologia na RAM". 

Este evento contou com a presença de 50 participantes, e revestiu-se da maior importância uma vez 
que contribuiu para dar a conhecer a importância da Metrologia e promover o Laboratório de 
Metrologia da Madeira. 

Sessão de Esclarecimento: "Licenciamento de Equipamentos sob Pressão - ESP"– 7 de julho 

Ainda no âmbito das suas competências, o Laboratório de Metrologia da Madeira promoveu a 7 de 
julho, no seu auditório, uma Sessão de Esclarecimento subordinada ao tema "Licenciamento de 
Equipamentos sob Pressão- ESP". 

Esta sessão teve como objetivo sensibilizar e elucidar os proprietários de ESP para a importância e 
obrigatoriedade da legalização destes equipamentos, no âmbito do Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de 
julho, tendo em conta os perigos e riscos associados à utilização deste tipo de reservatórios. 

Nesta sessão estiveram presentes 65 participantes que desta forma responderam afirmativamente 
ao nosso convite, contribuindo assim para o sucesso desta iniciativa. 
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4.5 Direção de Serviços do Comércio 

Esta Direção de Serviços pautou a sua atuação, em termos de atividade desenvolvida, nas seguintes 
áreas de intervenção: 

4.5.1 Regime de preços 

Preços máximos 

Os preços de venda ao púbico da gasolina sem chumbo IO95, do gasóleo rodoviário e do gasóleo 
colorido e marcado encontram-se sujeitos ao regime de preços máximos de venda ao público 
(conforme determinado pela Portaria nº 99-A/2008, de 31 de julho, alterada e republicada pela 
Portaria nº 152/2015, de 28 de agosto), atualizados semanalmente por despacho conjunto das 
Secretarias Regionais das Finanças e da Administração Pública, e da Economia, Turismo e Cultura. 

 No decurso do ano em análise foram elaborados 52 despachos conjuntos. 

As oscilações dos preços das gasolinas IO 95 e 98, dos gasóleos rodoviário, colorido e marcado e de 
aquecimento ao longo do ano 2016, encontram-se representadas nos seguintes gráficos: 

 

Gráfico n.º 18 – Oscilações dos preços da gasolina IO 95 e 98.  

 

Gráfico n.º 19 – Oscilações dos preços do gasóleo colorido e marcado, de aquecimento e rodoviário.  
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Preços convencionados 

Realizaram-se várias reuniões com as duas Associações representativas do sector dos táxis, a 
AITRAM e a ASAT, para a elaboração da Convenção, a fixar os novos preços dos serviços prestados 
pela indústria de exploração de transportes de aluguer em automóveis ligeiros de passageiros, com 
ou sem distintivo, para o ano 2017. 

Preços vigiados 

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

• Combustíveis Líquidos e Gasosos; 
• Cimentos; 
• Pão; 
• Rações; 
• Farinha de Trigo; 
• Refrigerantes e Cervejas; 
• Tabaco. 

No mês de outubro efetuou-se a recolha dos preços praticados nos estabelecimentos comerciais com 
maior impacto na Madeira. Realizaram-se recolhas em 12 estabelecimentos, distribuídos 
geograficamente por seis concelhos da Madeira, da seguinte forma: 

Concelhos Total 
Calheta 1 

Ribeira Brava 1 
Câmara de Lobos 2 

Funchal 5 
Santa Cruz 1 

Machico 2 

Total 12 
Tabela 35 – Distribuição por concelho. 

Na escolha dos produtos optou-se por um cabaz o mais comum possível às cadeias alimentares, 
agrupados em quatro categorias: 

• Produtos de alimentação e bebidas; 
• Produtos de conservação e limpeza; 
• Produtos de toucador e higiene pessoal; 
• Produtos para bebé. 

O cabaz de recolha foi constituído por: 

Grupos de produtos N.º de produtos % 

Produtos de alimentação e bebidas 162 66,67% 

Produtos de conservação e limpeza 46 18,93% 

Produtos de toucador e higiene pessoal 28 11,52% 

Produtos para bebé 7 2,88% 

Total 243 100% 

Tabela 36 – Capaz de recolha. 

Os resultados encontram-se no relatório “Recolha de Preços por Grupos Económicos”. 
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4.5.2 Regime específico abastecimento – POSEI 

Registo de operadores POSEI 

O registo dos operadores que pretendem introduzir na Região produtos agrícolas ao abrigo do REA 
– Regime Específico de Abastecimento - POSEI foi criado pela Portaria nº 137/2009, de 13 de 
outubro. 

No decurso do ano 2016, verificou-se a inscrição de dez novos operadores económicos, perfazendo 
um total de 50 operadores ativos no Registo de Operadores POSEI. 

 

Gráfico n.º 20 – Evolução de operadores triénio 2014-2016  
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Contingentes aprovados e quantidades importadas 

No período em referência, as quantidades aprovadas e importadas para satisfazer as necessidades de abastecimento da Região Autónoma da Madeira dos produtos 
que constam no Regime foram as seguintes: 

 

Tabela 37 - Quantidades aprovadas e importadas para satisfazer as necessidades de abastecimento da Região Autónoma da Madeira dos produtos que constam no 
Regime.

CE PT CE PT CE PT CE PT CE PT
1001 90 99, 1001 1000,
1003 00 90, 1005 90 00

Cereais - consumo humano:Trigo Mole, 
Trigo Duro, Cevada, Milho

18.500.000,00 _ -2.000.000,00 16.500.000,00 _

1001 90 99, 1001 1000,
1003 00 90, 1005 90 00, 

1002, 2304, 1214, 
120100, 2306, 1507, 
1004, 1103 e 1213

Matérias-primas – transformação 

consumo animal: Trigo Mole, Trigo Duro, 
Cevada, Milho, Centeio, Bagaços de Soja, 
Luzerna Desidratada e Feno, Soja mesmo 
triturada, Bagaço e outros resíduos sólidos, 
Óleo de Soja, Aveia, Grumos Sêmolas e pellets 
de cereais e Palha 

20.500.000,00 _ 1.954.167,00 22.454.167,00 _

1005 90 00, 1002, 
23040000, 1214, 120100, 

2306, 1004, 1103 e 
12130000

Matérias primas -fatores de produção 

agrícola:  Milho, Centeio, Bagaços de Soja, 
Luzerna Desidratada, Feno, Soja, mesmo 
triturada, Bagaço e outros resíduos sólidos, …, 
, Aveia, Grumos, sêmolas e pellets, de cereais,  
e Palha

4.500.000,00 _ -1.500.000,00 3.000.000,00

1103 13, 1107 10 e 1210 Sêmolas de Milho, Malte e lúpulo 2.000.000,00 _ 100.000,00 2.100.000,00 _
1006 Arroz 3.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00
1006 Arroz indústria transformadora 270.000,00 _ 270.000,00 _
1509 Azeite/Virgem/Azeite 1.600.000,00 _ 1.600.000,00 _

1507 a 1516
Óleos vegetais (com excepção do azeite):
— óleos vegetais

1.600.000,00 _ 1.600.000,00 _

20 08

Frutas e outras partes comestíveis de plantas,

preparadas ou conservadas de outro modo,

com ou sem adição de açúcar ou de outros

edulcorantes ou de álcool, não especif icadas

nem compreendidas noutras posiçoções

500.000,00 _ 500.000,00 _

2009 Sumos concentrados para transformação 100.000,00 _ 100.000,00 _
1701 e 1702 Açúcar consumo direto e transformação 850.000,00 4.000.000,00 -2.050.000,00 151.150,00 1.001.150,00 1.950.000,00

1701 e 1702
Açúcar extra-quota (consumo direto e
indústria transformadora

1.500.000,00 - 2.050.000,00 3.550.000,00 -

0402 Leite em pó desnatado e completo 150.000,00 _ -150.000,00 0,00 _
0405 Manteiga 700.000,00 _ -67.000,00 633.000,00 _
0405 Manteiga para indústria transformadora 86.000,00 _ -86.000,00 0,00 _
0406 Queijos 1.700.000,00 _ -95.000,00 1.605.000,00 _

0201 e 0202
Carnes de animais da espécie bovina, frescas, 
refrigeradas ou congelada

4.300.000,00 3.550.000,00 -80.186,00 100.000,00 4.319.814,00 3.550.000,00

0203

Carnes de animais da espécie suína 
doméstica, frescas, refrigeradas ou 
congeladas - consumo directo e 
tarnsformação

6.300.000,00 _ 6.300.000,00 _

020724 a 020727 e 
020732 a 020736

Carnes de Peru, de Pato, de ganso  ou de 

pintadas, frescas, refrigeradas ou congeladas
425.000,00 _ 150.000,00 575.000,00 _

020810
Carnes de Coelho ou lebre,  frescas, 
refrigeradas ou congeladas

100.000,00 _ 100.000,00 _

0204
Carnes de animais das especíes ovina ou 
caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas

200.000,00 _ 200.000,00 _

07011000 Batata de semente 1.300.000,00 _ 1.300.000,00 _
010290 e 010229 Bovinos para engorda 3.000,00 _ -122 2.878,00 _

01 05 11 Pintos multiplicadores 18.000,00

Código Pautal Designação
 Aprovado 2016 Alteração fevereiro

MAPL

Final 20162.ª Alteração novembroAlteração novembro
Transferências
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Certificados emitidos 

Em 2016 foram emitidos 8.711 (oito mil setecentos e onze) certificados, correspondendo a um acréscimo 
de 15,09% em relação ao ano anterior, os quais foram distribuídos da seguinte forma: 

Certificados 
Total 

Ajuda Importação 
8.635 76 8.711 

Tabela 38 – Número de certificados emitidos. 

 

Gráfico 21 – Evolução do número de certificados emitidos. 

 

Reexpedições / Reexportações 

Nos termos do nº 5 do artigo 13.º do Regulamento de Execução (CE) n.º 180/2014 da Comissão, de 20 de 
fevereiro, os operadores económicos da Região Autónoma da Madeira inscritos no Registo de Operadores 
POSEI, podem reexportar ou reexpedir produtos transformados que incorporem matérias-primas e 
produtos inalterados ou acondicionados, introduzidos na RAM ao abrigo do Regime Específico de 
Abastecimento, POSEI, efetuando o reembolso da ajuda concedida. 

Neste âmbito, foram autorizadas 251 reexportações de cervejas, nas quais foram utilizadas matérias-
primas importadas ao abrigo do Regime, nomeadamente, sêmolas de milho e malte, para os seguintes 
destinos: 

Produto Destino Quantidade (Lts) 

Cerveja Japão 1.663,20 

Cerveja República Popular da China 2.125.960,8 

Tabela 39 – Reexportações autorizadas em 2016. 
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Gráfico 22 – Evolução das quantidades exportadas e expedidas. 

 

Montante dos benefícios 

O montante das ajudas pagas em 2016 pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) 
totalizaram € 10.030.194,23 (dez milhões trinta mil cento e noventa quatro euros e vinte três cêntimos). 

No quadro seguinte estão discriminados os benefícios totais, resultantes da aplicação do POSEI-REA na 
Região Autónoma da Madeira. 

2016 Ajuda Isenção/Direitos (1) Total de benefícios 
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Açúcar 106.685,84 54.470,00 161.155,84 
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Óleos vegetais 180.337,26 − 180.337,26 
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bovino 
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2016 Ajuda Isenção/Direitos (1) Total de benefícios 

Carne de suíno 854.882,91 − 854.882,91 

Carne de coelho 8.644,94 − 8.644,94 

Carne de ovino e 
caprino 

31.784,40 − 31.784,40 

Carne de peru e pato 95.474,28 − 95.474,28 

Bovinos para engorda 478.100,00 − 478.100,00 

Total 10.030.194,23 3.700.203,92 13.730.398,15 

(1) Dados fornecidos pela Alfândega do Funchal 

Tabela 40 - Benefícios totais, resultantes da aplicação do POSEI, nos produtos de abastecimento da RAM. 

 

 

Gráfico 23 – Evolução das quantidades exportadas e expedidas. 

Medidas de assistência técnica 

Acompanhou-se e forneceram-se todos os elementos necessários à realização do estudo sobre o impacto 
do Regime Específico de Abastecimento nas produções locais e a avaliação da efetiva repercussão das 
vantagens do regime no utilizador final, elaborado por uma entidade externa, em conformidade com o 
disposto no artigo 39º do Regulamento (CE) nº 180/2014, de 20 de fevereiro. 

De igual modo, forneceu-se os elementos necessários à elaboração do estudo dos custos de 
encaminhamento para a Região Autónoma da Madeira dos produtos submetidos ao Regime Específico 
de Abastecimento, dos custos inerentes à exportação para países terceiros e da expedição para países 
comunitários dos produtos e destinos, bem como, no caso de produtos destinados à transformação ou de 
fatores de produção agrícola, os custos adicionais da insularidade e da ultraperifericidade. 
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No decurso de 2016, continuou-se o esforço no aperfeiçoamento da plataforma informática, para permitir 
dotar todos os intervenientes do Regime Específico de Abastecimento de um sistema robusto, seguro, 
fiável e integrado, que garanta a execução dos processos de forma simples, eficaz e com o mínimo de 
burocracia com a desmaterialização dos processos, maximizando o potencial dos recursos materiais e 
humanos existentes e melhorando a resposta de todos os serviços intervenientes perante os operadores 
económicos. 

Publicitação do regime específico abastecimento 

Plano de previsões 

Elaboração do Subprograma do Regime Específico de Abastecimento do Programa Global POSEI para o 
ano 2017, em articulação com a Direção Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, nos termos 
do artigo 3º do Regulamento (CE) nº 228/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de março de 
2013, que inclui um plano das previsões de abastecimento da Região Autónoma da Madeira, com a 
indicação dos produtos, as respetivas quantidades e os montantes das ajudas para o abastecimento a 
partir da Comunidade. 

No decurso de 2016, foram notificadas à Comissão Europeia três propostas de alteração ao programa 
global, que se referiam à alteração dos contingentes de certos produtos abrangidos pelo REA e visaram 
essencialmente, a rentabilização ao máximo do plafond atribuído à Região Autónoma da Madeira, de 
modo a ir ao encontro das necessidades de abastecimento até final da Campanha POSEI-REA 2016 e à 
adequação das taxas de ajudas ao valor dos sobrecustos de insularidade e ultraperiferia, em 
conformidade com o n.º 1 do art.º 40º Regulamento (CE) nº 180/2014 da Comissão, de 20 de fevereiro.  

Para a divulgação do programa global e das suas alterações, foram elaborados quatro despachos a 
publicitar o Plano de Previsões de Abastecimento da Região Autónoma da Madeira para o ano 2016: 

• Despacho n.º 01/2016/DRET, de 5 de janeiro 
• Despacho n.º 11/2016/DRET, de 11 de março 
• Despacho n.º 19/2016/DRET , de 09 de novembro 
• Despacho n.º 20/2016/DRET, de 25 novembro 

Comunicações 

� Elaboração mensal de mapas estatísticos referentes à execução do regime POSEI, enviados à 

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

Agricultura e Pescas, IP (IFAP).  

� Recolha dos dados relacionados com os indicadores de eficiência e eficácia do Regime Específico 

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

ultraperiféricas, nomeadamente, a taxa de cobertura das entradas de mercadorias ao abrigo do 

Regime Específico de Abastecimento, nos termos do Anexo VIII do Regulamento (CE) nº 

180/2014, de 20 de fevereiro. 

� Envio à Comissão Europeia dos dados estatísticos de controlo, em conformidade com o artigo 

32.º, n.º 2, do Regulamento 228/2013 e o artigo 39.º, n.º 1, do Regulamento 180/2014., devido a 

uma maior necessidade de informações e dados de gestão adequados, sobre cada uma das 

medidas relativas às despesas, cuja responsabilidade de gestão é partilhada pela Comissão, 

incluindo o REA – POSEI.  
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� Elaboração dos trabalhos e relatórios anuais da Campanha, a fim de satisfazer a informação 

sobre a execução do regime. 

� Colaboração na elaboração do Relatório de Avaliação de medidas para a agricultura realizadas 

nas regiões ultraperiféricas (POSEI) e nas ilhas menores do mar Egeu para a Comissão Europeia 

liderada pela Aide à la Decision Economique (ADE) em consórcio com a Pollen Conseil e a 

PROTEIS+. 

 

Auditorias 

A gestão do Regime Específico de Abastecimento, em 2016, não foi alvo de missões de auditorias por 
parte da DG-AGRI Comissão Europeia, relativo ao Apuramento das contas FEAGA, contudo no âmbito 
da certificação de contas do FEAGA, foram fornecidos todos os elementos solicitados pelos auditores da 
Inspeção Geral de Finanças (I.G.F.). 

As funcionalidades da expansão da plataforma informática POSEI adquirida à NOVABASE foram alvo 
de um Programa de Controlos ex post 2015/2016 (FEAGA), pela Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, 
do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) no âmbito do regime de ajudas POSEI, tendo 
sido fornecido todos os elementos solicitados pela equipa auditora. 

 

4.5.3 Outras autorizações de importações 

 Certificados de importação 

Ao abrigo dos contingentes pautais específicos por países do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras de 
Comércio (GATT), e dos Regimes Diferenciados decorrentes de compromissos multilaterais, de acordo 
com a Organização Mundial do Comércio (OMC), foram emitidas autorizações de importação de países 
terceiros correspondentes às quantidades a seguir indicadas: 

Produto Regulamento Origem Nº Certificados Quantidades (kg) 

Carne de 
Bovino 

Nº 431/2008 Brasil 4 214.646 

Carne de Aves 
Capoeira 

Nº 616/2007 

Brasil 1.122 20.150.843 
Tailândia 1.164 11.548.728 

Argentina 103 76.014 

China 927 474.933 

N.º 533/2007 Brasil 618 445.166 

N.º 1385/2007 

Brasil 1.236 303.232 

Tailândia 412 81.885 

Argentina 412 54.487 

N.º 413/2014 Ucrânia 361 692.819 

Total 6.359 34.042.753 
Tabela 41 – Autorizações de importação de países terceiros em 2016. 
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Gráfico 24 – Evolução do número de quantidades nos últimos três anos. 

 

4.5.4 Licenciamento comercial 

No decurso do ano 2016, foi rececionado um pedido para a instalação de estabelecimento de comércio a 
retalho, abrangido pelo Decreto Legislativo Regional nº 11/2013/M, de 8 março: 

Ramo de atividade Concelho Área de venda Taxa 

Comércio a retalho de vestuário para adultos 

em estabelecimentos especializados 
Funchal 1.869,77 m2 € 56.448,36 

Tabela 42 – Licenciamento comercial em 2016. 

4.5.5 Atividade leiloeira  

No decurso do ano 2016, foi rececionado e autorizado um pedido para o exercício da atividade leiloeira, 
nos termos do Decreto-Lei nº 155/2015, de 10 de agosto. 

Processo N.º  Nome Concelho 

01/2016/LEILO Splendid Perspetive - Unipessoal, Lda Funchal 

Tabela 43 – Atividade leiloeira em 2016. 

 

4.5.6 Registos de estabelecimentos de comércio 

Com a entrada em vigor do Decreto Legislativo Regional n.º 30/2016/M, procedeu-se à adaptação à 
Região Autónoma da Madeira do regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços 
e restauração (RJACSR). Desta forma, foi introduzida a sistematização de alguns diplomas referentes a 
atividades de comércio, serviços e restauração da área da economia num único regime jurídico. 

No decurso do ano 2016, efetuou-se o registo de 357 estabelecimentos de comércio, serviços e 
restauração, distribuídos da seguinte forma: 
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  Comércio Serviços Restauração 

Calheta 5 0 13 

Câmara de Lobos 12 8 7 

Funchal 62 11 43 

Machico 24 1 43 

Ponta do Sol 2 0 0 

Porto Santo 37 11 47 

Ribeira Brava 10 3 6 

Santa Cruz 4 1 5 

Santana 0 0 1 

São Vicente 1 0 0 

TOTAL 157 35 165 
Tabela 44 – Número de registos de estabelecimentos de comércio, serviços e restauração. 

 

Gráfico 25 – Comparação por concelhos. 

 

4.5.7 Registo dos vendedores ambulantes e feirantes 

Em 2016, ao abrigo da Lei nº 27/2013, de 12 abril, foram emitidos 52 títulos para o exercício da atividade 
de vendedor ambulante. No período em análise verificou-se a cessação no registo de 25 vendedores 
ambulantes. 
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Gráfico 26 – Evolução do número de registos e cessações no triénio 2014-2016. 

Durante o ano 2016, foram realizadas trimestralmente fiscalizações administrativas à situação 
cadastral no portal da autoridade tributária e aduaneira, dos 437 registos que constam na base de dados.  

4.5.8 Registo de agências funerárias 

No decurso do ano 2016, procedeu-se ao registo de uma agência funerária. 

Movimento Processo Nº Data Nome/Insígnia Concelho 

Instalação 27/2016 30/08/2016 AFL - Agência Funerária Leonel Ponta do Sol 

Tabela 45 – Registo de agências funerárias em 2016. 

 

4.5.9 Outras atividades desenvolvidas 

� Elaboração do relatório sobre a participação da RAM no processo de construção da União 

Europeia, Comissão Regional de Assuntos Europeus (CRAE), relativo ao ano 2015. 

� Participação e acompanhamento dos trabalhos da Comissão Regional de Índices e Fórmulas de 

Empreitadas (CRIFE), conforme o disposto na Portaria 255/2016, de 4 de julho. 

� Adaptação dos serviços à gestão on-line do Regime Específico de Abastecimento, nomeadamente, 

elaboração de novos procedimentos de trabalho, redistribuição de tarefas e reorganização da 

área administrativa. 

� Coordenação dos trabalhos de transposição da Diretiva de Serviços do Mercado Interno, Diretiva 

2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006. 

� Trabalhos preparatórios com a DRPaGeSP (Direção Regional do Património e de Gestão dos 

Serviços Partilhados), no sentido de desenvolver os mecanismos necessários à adaptação dos 

formulários eletrónicos à nova realidade jurídica, balcão do empreendedor, bem como à inclusão 

do registo dos feirantes e vendedores ambulantes na Base de Dados do Comércio.  
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� Coordenação dos trabalhos de adesão dos municípios ao “balcão do empreendedor”, com o 

objetivo de simplificar, desburocratizar e desmaterializar os procedimentos necessários ao 

licenciamento das atividades de comércio, serviços e restauração, (RJACSR). 

� Fornecimento de dados estatísticos sobre o cadastro dos estabelecimentos comerciais da RAM. 

� Elaboração do relatório sobre as estatísticas do cadastro comercial da RAM.  

� Elaboração de relatório “Recolha de preços por grupos económicos”, elaborado em outubro de 

2016. 

� Elaboração de relatório “Produtos Petrolíferos e Energéticos- 2015”. 

� Estatísticas da evolução dos preços dos combustíveis na RAM, Portugal Continental e RAA. 

� Estatísticas dos consumos de combustíveis líquidos e gasosos na RAM. 

� Estatísticas dos consumos e preços de comercialização dos cimentos na RAM. 

� Fornecimento de conteúdos para atualização do site da DRET. 

� Procedeu-se à atualização das taxas previstas no artigo 23º do Decreto Legislativo Regional nº 

11/2013/M, de 8 de março. 

� Procedeu-se à atualização das taxas previstas n.º 1 do ponto 5.º da Portaria n.º 99-A/2008, de 31 

de julho, alterada e republicada pela Portaria nº 152/2015, de 28 de agosto. 

� Continuação dos trabalhos para a atualização do Plano de Abastecimento da Região Autónoma 

da Madeira. 

� Elaboração do Plano de Atividades 2017 da DSC. 

� Atualização do Plano de Classificação para utilização no Controlo e Gestão Documental (CGD), 

no que se refere aos serviços do Comércio. 

� Elaboração da Proposta de Portaria que aprova o modelo de impresso, previsto no artigo 5º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 30/2016/M, de 18 de julho. 

� Realização de uma sessão de esclarecimentos com representantes dos municípios, sobre o 

Decreto-Lei nº 10/2015, de 16 de janeiro, que aprovou o regime jurídico de acesso e exercício de 

atividades de comércio, serviços e restauração (RJACSR). 

� Levantamento dos prejuízos causados pelos incêndios ocorridos em agosto de 2016, nos 

estabelecimentos de comércio, serviços e restauração. 

 

Foram ainda emitidos os seguintes pareceres: 

� Parecer sobre a licitude dos anúncios publicitários das agências funerárias. 

� Projeto de Decreto Legislativo Regional, que cria a rede regional de baixo custo na venda de 

combustíveis líquidos na Região Autónoma da Madeira. 

� Projeto de Lei nº 155/XIII/1ª (PS), sobre o regime de classificação e proteção de lojas e entidades 

com interesse histórico e cultural. 

� Projeto de Decreto Legislativo Regional que regula as atividades de produção, receção, 

armazenagem, distribuição e comercialização de ovos no território da Região Autónoma da 

Madeira. 
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� Projeto de Portaria que cria o Organismo para a Promoção da Transparência do Agroalimentar 

na Região Autónoma da Madeira – OPTAR. 

� Proposta de Lei n.º 21/XIII/1.ª (ALRAM) – Alteração à Lei n.º 7/2009, DE 12/02, Obrigação de 

prestação de serviço de transporte marítimo para as regiões autónomas. 

� Projeto de Resolução n.º 350/XIII/1.ª (PS) sobre o acordo de Parceria Transatlântica de Comércio 

e Investimento entre a União Europeia e os Estados Unidos da América (TTIP). 

� Proposta de Decreto Legislativo Regional que regulamente as atividades de distribuição, venda 

e aplicação de produtos fitofarmacêuticos. 

� Revisão do Plano Diretor Municipal do Funchal. 

� Revisão do Plano Diretor Municipal de Câmara de Lobos. 

� Proposta de Lei n.º 38/XIII/2.ª (GOV), que aprova normas para a proteção dos cidadãos da 

exposição involuntária ao fumo do tabaco e medidas de redução da procura relacionadas com a 

dependência e a cessação do seu consumo, abrangendo no conceito de fumar os novos produtos 

do tabaco sem combustão que produzam aerossóis, vapores, gases ou partículas inaláveis e 

reforçando as medidas a aplicar a estes novos produtos em matéria de exposição ao fumo 

ambiental, publicidade e promoção. 

� “Documento Orientador sobre a Descentralização – Aprofundar a democracia local”. 

� Contributo da RAM sobre a proposta da Comissão Europeia relativa ao Índice de Progresso 

Social regional da União Europeia. 

� Proposta de Compromisso da Presidência referente à aprovação das diretivas de negociação 

autorizando a Comissão Europeia e o Alto Representante do SEAE a negociar o capítulo 

Comércio do Acordo Global UE – Azerbaijão. 

� BREXIT - mapeamento dos interesses da Região Autónoma da Madeira. 

� Avaliação da Diretiva 92/83/CEE do Conselho relativa à harmonização da estrutura dos 

impostos especiais sobre o consumo de álcool e bebidas alcoólicas. 

� Proposta da Comissão sobre matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades (MCCCIS). 

� A estratégia para o turismo da Madeira – 2017-2021. 

� Implementation of FTAs - How Member States and Commission can work. 

� Emissão de cinco pareceres à Direção Regional Direção Regional da Inovação, Valorização e 

Empreendedorismo (DRIVE), referentes a projetos de investimento. 
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4.6 Direção de Serviços da Indústria 

Esta Direção de Serviços pautou a sua atuação em termos de atividades desenvolvidas nos seguintes 
domínios. 

4.6.1 Licenciamento industrial 

Foram registados nestes Serviços sete processos referentes a diferentes tipos de estabelecimentos 
industriais conforme tabela abaixo: 

Atividade Quantidade % 

Fabricação de próteses dentárias 2 28,6 

Carpintaria 2 28,6 

Fabricação de condimentos e temperos 1 14,3 

Outra Impressão 1 14,3 

Panificação/Pastelaria  1 14,3 

Total 7 100,0 

Tabela 46 - Processos de licenciamento industrial por atividade. 

Tal como pode ser constatado no gráfico seguinte, manteve-se o nº de processos de licenciamento de 
estabelecimentos industriais. No entanto, sendo os constrangimentos económico-financeiros uma 
realidade que atinge o setor empresarial regional, o número de processos registados mantem-se dentro 
da mesma ordem de grandeza. 

 

Gráfico 27 – Evolução do número de registos nos últimos três anos. 

Foram emitidos 12 títulos de exploração industrial, de acordo com a tabela seguinte:  

Títulos de exploração Nº de processos 

Tipo 3 - Registo 8 

Tipo 3 - Alteração 1 

Tipo 2 - Alteração 1 

Tipo 2 - Reexame 2 

Total 12 
Tabela 47 – Número de títulos de exploração. 
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As unidades industriais do tipo 2 estão sujeitas a vistorias de reexame global, para verificação das 
condições de exploração, após decorridos sete anos da emissão do respetivo título, tendo no ano em 
análise ocorrido duas atualizações, correspondendo assim a 16,7% dos títulos de exploração emitidos. 

De realçar que, para ambas as tipologias, procedeu-se à alteração das licenças de exploração emitidas, 
face ao exercício de novas atividades exercidas no mesmo estabelecimento e não previstas inicialmente, 
nomeadamente na área da panificação/pastelaria. 

Verifica-se que, mais de 50% dos processos de licenciamento industrial referem-se ao regime de registo, 
enquadrados assim na tipologia 3, sendo marginal a percentagem de processos sujeitos a alteração da 
licença de exploração. 

No decurso do ano em análise, não ocorreu nenhum processo relativo ao exercício de atividade produtiva 
local, a qual está sujeita ao procedimento de registo simplificado. 

 

Gráfico 28 – Número de títulos de exploração emitidos. 

No último triénio tem havido um ligeiro aumento no número de emissão de títulos. 

Após a emissão do título de exploração industrial, são realizadas vistorias de controlo aos 
estabelecimentos industriais, para verificação do cumprimento dos condicionamentos legais. 

O gráfico seguinte apresenta o nº de vistorias realizadas no último triénio: 

 

Gráfico 29 – Evolução do número de vistorias realizadas nos últimos três anos. 
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Ocorreu um aumento no nº de vistorias realizadas no ano de 2016. No entanto, para algumas situações 
os industriais fizeram prova do cumprimento das condições impostas, pelo que atendendo ao tipo de 
requisitos em causa, considerou-se não ser necessário a realização de nova vistoria confirmativa da 
implementação das condições. 

Relativamente ao tipo de vistorias realizadas as mesmas podem ser visualizadas através da seguinte 
representação: 

 

Gráfico 30 – Tipo de vistorias realizadas. 

 

Constata-se assim que, no decurso de 2016 nenhum estabelecimento industrial foi submetido a 3ª 
vistoria, ficando os mesmos sujeitos apenas às duas primeiras. 

Foram realizadas quatro vistorias a estabelecimentos industriais do tipo 2, no âmbito do reexame global 
das condições de exploração, após terem decorrido sete anos da emissão da licença. 

No decurso do ano em análise procedeu-se à realização das primeiras vistorias de alteração efetuadas 
aos estabelecimentos industriais, na sequência de ações de fiscalização efetuadas, nas quais constatou-
se ter ocorrido alteração à atividade desenvolvida, nomeadamente na área da panificação/pastelaria. 

Estas vistorias foram efetuadas para os estabelecimentos das tipologias 2 e 3. 

Foram solicitados dois pedidos de alteração da denominação social de estabelecimentos - averbamentos 
às licenças de exploração emitidas. 

Ainda em relação ao exercício de atividades industriais foram apresentadas onze reclamações, sendo 
que algumas delas não sendo da competência destes Serviços, foram tratadas de igual modo, 
nomeadamente a incomodidade sonora e a acumulação de resíduos provocada por oficinas de 
manutenção e reparação de automóveis, bem como as condições de laboração de atividades de 
panificação e pastelaria associadas a estabelecimentos de restauração e bebidas. 

A evolução do número de reclamações rececionadas no último triénio, encontra-se explanado no seguinte 
gráfico:  
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Gráfico 31 – Número de reclamações rececionadas no último triénio. 

 

Com o objetivo de proceder a esclarecimentos diversos acerca dos processos de licenciamento industrial, 
foram ainda realizadas durante o ano de 2016, 46 reuniões nos Serviços. 

Realizaram-se oito visitas a unidades industriais, no sentido de in loco avaliar-se em conjunto com os 
agentes económicos a implementação de medidas adequadas ao bom funcionamento, garantindo-se 
assim as condições de segurança e saúde no trabalho, bem como o respeito pelas normas ambientais, 
minimizando as consequências de eventuais impactes. 

Ainda relacionado com o exercício da atividade industrial foram efetuadas 113 ações de fiscalização, das 
quais 42,5% são definidas nos respetivos Programas de Fiscalização elaborados trimestralmente. 

Estas ações têm por objetivo prestar informação aos industriais dos requisitos mínimos de laboração, 
bem como das disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

 

Gráfico 32 – Número de fiscalizações realizadas no último triénio. 

De realçar que, na sequência destas ações de fiscalização realizadas e de modo a agilizar-se a instrução 
processual, tem sido desencadeada pelos Serviços a solicitação dos pareceres quanto à localização a 
emitir pelas referidas Autarquias. 
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4.6.2 Licenciamento de parques empresariais 

No decurso de 2016 foram renovados por novo período de seis anos, os alvarás relativos aos Parques 
Empresariais do Porto Moniz e Calheta, na sequência da realização das respetivas vistorias. 

Faz-se notar que, a maioria dos parques empresariais existentes na Região já se encontram licenciados, 
ficando os mesmos sujeitos às vistorias sucessivas realizadas de dois em dois anos, após a emissão da 
licença definitiva. 

Apesar de estar prevista a realização de vistorias sucessivas aos Parques Empresariais de Santana e da 
Camacha, as mesmas não se concretizaram atendendo que, não ocorreram alterações significativas nos 
Parques, que justificasse a concretização daquelas. 

4.6.3 Pedreiras 

O acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos nas diversas explorações foi efetuado através de 24 
ações de fiscalização, todas elas definidas no Programa de Fiscalização elaborado semestralmente. 

 

Gráfico 33 – Número de fiscalizações realizadas no último triénio. 

Tendo em vista a verificação do grau de cumprimento do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 
das pedreiras pertencentes à Tecnovia Madeira, S.A. e localizadas no Montado do Coelho – Monte e 
Pedregal – Ponta do Pargo, bem como da pedreira da Farrobo, S.A. localizada na Serra de Fora – Porto 
Santo, foram efetuadas vistorias em conjunto com a DROTA, entidade responsável pela respetiva 
recuperação. 

Durante o ano de 2016, não foi emitida nenhuma declaração para utilização de explosivos nas pedreiras 
em exploração. 

Foram entregues dois relatórios técnicos anuais referentes à exploração de pedreiras em atividade na 
Região Autónoma da Madeira, para análise e remessa à entidade responsável pelo acompanhamento da 
recuperação paisagística das mesmas. 

Faz-se notar que, a maioria dos exploradores não entregou o respetivo relatório visto que, no decurso do 
ano de 2015, ano a que corresponde os dados, não houve exploração de massa mineral. 

De realçar que, em algumas unidades de transformação de pedra, o uso exclusivo da matéria-prima 
proveniente da limpeza das ribeiras, tornou-se insuficiente, pelo que houve necessidade de recorrer 
novamente ao processo de desmonte das pedreiras. 
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Associada a esta realidade, a crise económica que a Região atravessa é responsável pela redução do 
número de obras promovidas quer pelo setor público quer pelo setor privado. 

Foi solicitada a liberação das garantias bancárias constituídas para as diferentes fases de exploração da 
pedreira do Rochão – Serra de Fora – Porto Santo, bem como para as pedreiras do Montado do Coelho e 
Pedregal, não tendo as mesmas sido liberadas pelas seguintes razões: 

• Não foram evidenciados com elementos esclarecedores, o grau de cumprimento do PARP, que 
justificasse a referida pretensão. 

• No terreno verificou-se que, não foram implementadas quaisquer medidas relativas à 
recuperação paisagística. 

 

4.6.4 Outras atividades desenvolvidas 

• Participação em diversas reuniões setoriais sob a coordenação do Serviço Regional de Proteção 

Civil da RAM, as quais tiveram por objetivo a operacionalização do Plano Regional de 

Emergência de Proteção Civil da RAM – PREPCRAM. 

• Elaboração de proposta de Decreto Legislativo Regional relativo à exploração de massas 

minerais na Região – pedreiras, face às especificidades da RAM relativamente às condições 

orográficas, geológicas, hidrológicas, ambientais e sociais. 

• Elaboração de Despachos referentes à atualização das taxas de licenciamento dos 

estabelecimentos industriais, parques empresariais e pedreiras. 

• Fornecimento de dados estatísticos sobre o cadastro dos estabelecimentos industriais na RAM. 
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4.7 Direção de Serviços de Energia 

Esta Direção de Serviços pautou a sua atuação em termos de atividades desenvolvidas nos seguintes 
domínios. 

4.7.1 Energia Elétrica 

Atividade Quantidade 

Processos de instalações elétricas de serviço particular do tipo A (grupos geradores) 3 

Processos de instalações elétricas de serviço particular do tipo B (postos de transformação) 8 

Processos de instalações elétricas de serviço público (Subestações) 18 

Processos de instalações elétricas de serviço público (PT’s Públicos) 111 

Processos de instalações elétricas de serviço público (Linhas elétricas) 1 

Processos de fiscalização a Técnicos Responsáveis e às Instalações do Tipo C 90 

Vistorias trienais a teleféricos 1 

Processos de ascensores 77 

Licenças de exploração de instalações elétricas de serviço particular do tipo A (grupos geradores) 1 

Licenças de exploração de instalações elétricas de serviço particular do tipo B (postos de 

transformação) 
6 

Licenças de exploração de instalações elétricas de serviço público (Subestações) 0 

Licenças de exploração de instalações elétricas de serviço público (Linhas elétricas) 0 

Inscrição provisória/definitiva de técnicos responsáveis por instalações elétricas de serviço 

particular 
3 

Tabela 48 – Número de processos de acordo com a atividade desenvolvida. 

Nos gráficos seguintes é possível verificar a evolução dos resultados ao longo do último triénio. 

 

Gráfico 34 – Evolução da atividade de licenciamento de instalações elétricas do Tipo A e Tipo B. 
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Gráfico 35 – Evolução do número de processos de 
ascensores. 

 

Gráfico 36 – Evolução do número de inscrições de 
TRIESP. 

 
Gráfico 37 – Evolução do número de fiscalizações do 

Tipo C. 
 

 
Gráfico 38 – Evolução do número de vistorias a 

teleféricos. 
 

Gráfico 39 – Evolução do número processos relativos às instalações elétricas de serviço público. 
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4.7.2 Combustíveis 

O quadro seguinte apresenta as ações realizadas no âmbito do licenciamento da Instalação de 
Armazenagem e inscrições de Técnicos e Entidades ligados à atividade. 

Atividade Quantidade 

Inscrições de entidades na área dos combustíveis 4 

Renovações/inscrições de técnicos na área dos combustíveis 26 

Vistorias realizadas a instalações de armazenagem 20 

Licenças de exploração 7 

Autorizações de exploração 13 

Inspeções Periódicas a instalações de armazenagem 7 

Certificados de conformidade/inspeção  7 

Total de entradas de processos de licenciamento de armazenagem de combustíveis 13 

Tabela 49 – Número de processos de acordo com a atividade desenvolvida. 

 

 

Gráfico 40 – Evolução da atividade dos combustíveis. 

4.7.3 Outras atividades desenvolvidas 

Setor elétrico 
O Regulamento da Qualidade de Serviço (RQS) do setor elétrico, em vigor desde 1 de janeiro de 2014, 
estabeleceu no artigo 69.º a constituição do grupo de acompanhamento do RQS. 

Face ao exposto, participamos em várias reuniões na ERSE, no âmbito do grupo de trabalho da 
Qualidade de Energia Elétrica. 

As temáticas aprofundadas nas referidas reuniões são de grande interesse para a região, focando 
determinados temas da área de engenharia eletrotécnica, nomeadamente: 

• Impacto do regime de autoconsumo nas redes elétricas isoladas, como é o caso da rede elétrica 
regional. 
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• Regime transitório decorrente da ligação de aerogeradores e parques fotovoltaicos à rede 
elétrica. 

• Regime de propagação de cavas de tensão nas redes elétricas, e respetivas consequências para 
os consumidores. 

• Elaboração de proposta do Guia Técnico para a Manutenção dos Postos de Transformação de 
Cliente. 

• Implementação de um portal (https://servicos.erse.pt/) para efeitos de emissão de parecer sobre 
os eventos excecionais/incidentes de grande impacto. 

 

MOBI.E  
Foi aprovado em Conselho de Governo o projeto diploma que adapta à RAM o Decreto-Lei 39/2010, de 
26 de Abril, e que vem regular nesta Região a organização, o acesso das atividades de mobilidade 
elétrica. 

ECO-AP 
No âmbito do programa de Eficiência Energética na Administração Pública (ECO-AP) na RAM, foi: 

- Aprovado o Acordo de Implementação para a Eficiência Energética entre a Secretaria Regional da 
Economia, Turismo e Cultura e a Secretaria Regional das Finanças e da Administração pública; 

- Assinado o Acordo de Implementação entre aquelas duas Secretarias e a Secretaria Regional da 
Educação como entidade interessada na implementação de medidas de eficiências energética nas 
instalações consumidoras de energia e que estão sob a sua tutela. 

ENERMAC 
Participação no Projeto ENERMAC (Energias renováveis e eficiência energética para o desenvolvimento 
sustentável de África ocidental e ilhas da Macaronésia), apresentado ao Programa de Cooperação MAC 
2014-2020. 

No âmbito de participação no respetivo projeto, a DRET realizará um estudo sobre as conclusões a 
apresentar pela Empresa de Eletricidade da Madeira, para podermos implementar a linha estratégica, 
para efeitos da maximização de integração de energias renováveis na rede elétrica, considerando as 
diferentes tecnologias de produção, a existência serviços de sistema (armazenamento e sistemas de 
estabilidade) e a evolução da procura de energia elétrica nos vários setores, incluindo a mobilidade 
elétrica e o efeito da melhoria da eficiência energética. 

A DRET comprometeu-se a participar no custo total do projeto com um orçamento reformulado de 
50.546,25€, dos quais solicita um cofinanciamento FEDER de 85% equivalente a 42.964,31€ sendo o 
restante (15%), 7.581,94€, a contrapartida da Instituição não reembolsável. 

 

Ações de sensibilização 

Na sequência de um convite endereçado pelo Instituto da Soldadura e Qualidade (ISQ), foi realizada no 
dia 29 de abril, uma apresentação no Hotel Pestana Palms às 14h00, sobre o novo regime de manutenção 
e inspeção de ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes (Decreto Legislativo 
Regional n.º 7/2016/M, de 18 de fevereiro). 

No âmbito da parceria com a Entidade Reguladora dos Serviços energéticos (ERSE) e ao abrigo da 
campanha "A Qualidade de Serviço Cabe a Todos", foram enviados por e-mail a diversos técnicos 
responsáveis e a proprietários de instalações elétricas de serviço particular do tipo B, o “Manual de Boas 
Práticas para a Manutenção dos Postos de Transformação de Cliente" 
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- Folheto informativo, disponível em: 
http://campanhaqualidadeservico.erse.pt/files/iniciativas/1/Folheto_Sensibilizacao_Manutencao_PTC.p
df 

- Manual de Boas Práticas para a Manutenção dos Postos de Transformação, disponível em: 
http://campanhaqualidadeservico.erse.pt/files/iniciativas/1/Manual_Boas_Praticas_Manutencao_PTC.p
df 
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4.8 Direção de Serviços de Transportes Terrestres 

Esta Direção de Serviços pautou a sua atuação em termos de atividade desenvolvida nas seguintes áreas 
de intervenção: 

4.8.1 Transportes rodoviários em veículos pesados de passageiros 

Transportes público de passageiros 
No setor dos transportes públicos de passageiros em veículos pesados existem 50 empresas a operar no 
mercado, sendo que duas são novas empresas, de acordo com a tipificação listada de seguida. 

Tipo N.º de empresas 2016 

Concessionário de transporte coletivo  6 0 

Agências de viagem 29 1 

Animação turística 11 1 

Outras 4 0 

Total 50   2 

Tabela 50 – Tipo e número de empresas de transporte público de passageiros. 

 

Transportes coletivos de passageiros 

Relativamente aos transportes coletivos de passageiros, existem seis empresas a operar e encontram-se 
licenciados 506 veículos, sendo que onze foram licenciados no ano em análise. 

Empresa 
N.º de veículos 

licenciados 

Idade média dos 

veículos 
N.º de veículos novos 

Horários do Funchal 167 17,6 3 

Caniço 28 20,9 5 

SAM 99 14,1 0 

São Gonçalo 98 21 0 

Rodoeste 96 18,7 2 

Moinho (porto santo) 18 19,2 1 

Total 506 _ 11 

Tabela 51 – Dados sobre os transportes coletivos de passageiros. 

 

Transportes particulares de passageiros 

Relativamente aos transportes particulares de passageiros, existem 27 entidades com 26 veículos 
certificados.  

Setor de atividade N.º de veículos 

Hotelaria  6 

Construção Civil 7 

Outros setores 13 

Total 26   

Tabela 52 – Dados sobre os transportes particulares de passageiros. 
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4.8.2 Atividade de transportes em táxis na RAM 

Na RAM existe um total de 843 veículos e 801 empresas distribuídas pelos concelhos da seguinte forma: 

Concelho N.º de veículos 

Funchal  454 

Câmara de Lobos 45 

Ribeira Brava 32 

Ponta do Sol 28 

Calheta 39 

Porto Moniz 10 

São Vicente 15 

Santana 32 

Machico 65 

Santa Cruz 104 

Porto Santo 19 

Total 843 

Tabela 53 – Dados sobre a atividade de transportes em táxis na RAM. 

 

4.8.3 Atividade de transportes em veículos ligeiros de passageiros (letra T) 

Na RAM existe um total de 18 veículos e 16 empresas. Os veículos estão afetos à única zona turística 
existente que é no concelho do Funchal.  

Durante o ano 2016 não foi aberto concurso para esta atividade. 

 

4.8.4 Aluguer de veículos sem condutor 

Existem na RAM 95 empresas licenciadas para veículos de passageiros (rent-a-car) e três para veículos 
de mercadorias (rent-a-cargo). 

Durante o ano 2016 procedeu-se ao licenciamento de 13 empresas para veículos de passageiros. 

 

Gráfico 41 – Evolução do número de empresas licenciadas para aluguer de veículos sem motorista. 
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4.8.5 Atividade de transporte coletivo de crianças 

Neste setor existem 67 entidades transportadoras, 409 veículos licenciados e 845 motoristas certificados.  

 Total  2016 

Empresas licenciadas 67 0 

Veículos licenciados 409 160 (emissões iniciais e renovações) 

Motoristas certificados 845 270 (86 correspondem a primeira emissão) 

Tabela 54 – Dados sobre a atividade de transportes em táxis na RAM. 

 

4.8.6 Transportes rodoviários de mercadorias 

Existe um total de 905 veículos licenciados para o transporte de mercadorias, estando distribuídos por 
173 empresas licenciadas, 43 apenas possuem veículos ligeiros e 130 possuem veículos ligeiros e pesados.  

 2016 Total 
Veículos licenciados 0 905 
Empresas licenciadas 8 173 

Com veículos ligeiros 4 43 
Com veículos ligeiros e pesados 4 130 

Tabela 55 – Dados sobre a atividade de transportes em táxis na RAM. 

 

4.8.7 Transportes rodoviários de mercadorias perigosas 

Existe um total de 85 veículos licenciados para o transporte de mercadorias perigosas, estando 
distribuídos por 24 empresas licenciadas. 

 

4.8.8 Atividade transitária 

Durante o ano em análise foi licenciada uma empresa, contabilizando-se um total de 17 empresas 
transitárias licenciadas na RAM. 

 

4.8.9 Certificação de motoristas 

Carta de Aptidão de Motoristas/ Carta de Qualificação de Motoristas 
A certificação de CAM/CQM iniciou-se no ano 2010, existindo atualmente 2967 Cartas de Qualificação 
de Motoristas, 1684 referentes a mercadorias (categoria C) e 1283 a passageiros (categoria D). 

Em 2016 realizaram-se 44 cursos de formação para a certificação de motoristas de veículos pesados de 
mercadorias e 41 cursos de formação para a certificação de motoristas de veículos pesados de passageiros 
(CAM/CQM).  
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Formação motoristas pesados de 
mercadorias 

Formação motoristas pesados de 
passageiros 

  
Gráfico 42 e 43 – Cursos de formação para motoristas de veículos pesados de mercadorias e passageiros 

CAM e CQM.  

 

Motoristas de veículo de transportes de mercadorias perigosas 
Existem 369 motoristas certificados. Em 2016 foram certificados 35 novos motoristas. 

 

Gráfico 44 – Número de certificados de motoristas de veículo de transportes de mercadorias perigosas (ADR). 

 

Motoristas de transporte coletivo de crianças 
Na RAM existem 856 licenças emitidas para motoristas de transporte coletivo de crianças, sendo que 
em 2016 passaram a existir 85 novos licenciados. 

Motoristas de táxi 
Na RAM existem 2035 licenças emitidas para motoristas de táxi, sendo que em 2016 foram emitidas 61 
licenças novas.  
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4.8.10 Inspeções e homologações 

  

Inspeções e homologações TOTAL 

Indivisíveis  129 

ADR-Mercadorias Perigosas 83 

Serviço Público  334 

Transporte de Crianças 122 

Outra 0 

Total inspeções especiais 668 

Matricula-usado de passageiros  199 

Matricula-usado de mercadorias  8 

Matricula-usado Motociclos e Ciclomotores 27 

Matricula-novo de passageiros  4 

Matricula-novo de mercadorias  0 

Matricula-novo Motociclos e Ciclomotores 2 

Outra (Máquinas/Tratores Agrícolas) 0 

Total inspeções de matrícula 240 

Instalação/Alteração de caixas 60 

Colocação de Peliculas 401 

Vin Regrav 65 

GPL e Motor  16 

Total inspeções de alteração de características 542 

Total Homologações 6 

TOTAL INSPEÇÕES/HOMOLOGAÇÕES 1456 
Tabela 56 – Quadro resumo de inspeções e homologações. 
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Gráfico 45 – Evolução do n.º de inspeções especiais entre 2014 e 2016. 

 

 

Gráfico 46 – Evolução do n.º de inspeções de matrícula entre 2014 e 2016. 

 

 

Gráfico 47 – Evolução do n.º de inspeções de alteração de características entre 2014 e 2016. 
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Gráfico 48 – Evolução do n.º de homologações entre 2014 e 2016. 

 

4.8.11 Viação 

Durante o ano de 2016, foram realizados 5122 exames multimédia na ilha da Madeira, e 87 na ilha do 
Porto Santo. 

Relativamente aos exames práticos, durante o mesmo período foram realizados 4258 exames na Madeira 
e 57 na ilha do Porto Santo. Refira-se que quanto ao número de exames realizados na Madeira, o mesmo 
está subestimado uma vez que foi perdida informação de um dos examinadores devido a problema no 
computador. 

Na tabela seguinte apresenta-se informação sobre o número total de exames realizados, de aprovados e 
de reprovados. 

 Ilha da Madeira Ilha do Porto Santo 

Exames teóricos Exames práticos Exames teóricos Exames práticos 

N.º de aprovados 3219 2868 44 52 

N.º de reprovados 1903 1390 43 5 

Total 5122 4258 87 57 

Tabela 57 – Quadro resumo de exames, teóricos e práticos, realizados no arquipélago da Madeira. 

 

Cartão de estacionamento para pessoa com mobilidade reduzida 
Encontram-se emitidos 66 cartões para este efeito, distribuídos por concelho de acordo com a tabela 
seguinte. 

Concelho N.º de veículos 2016 

Funchal  200 34 

Câmara de Lobos 30 6 

Ribeira Brava 15 5 

Ponta do Sol 10 1 

Calheta 11 2 
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Concelho N.º de veículos 2016 

Porto Moniz 1 _ 

São Vicente 2 1 

Santana 13 5 

Machico 23 3 

Santa Cruz 70 8 

Porto Santo 19 1 

Total 391 66 

Tabela 578 – N.º de cartões de estacionamento emitidos por concelho. 

 

Atribuição de matrícula nacional a veículos 
Durante o ano de 2016 foram emitidas 242 matrículas. 

 

Gráfico 49 – Evolução do n.º de matrículas atribuídas no último triénio. 

Autorizações especiais de trânsito 

Autorizações N.º 

Mercadorias indivisíveis ou trânsito de máquinas: Ocasional  37 

Mercadorias indivisíveis ou trânsito de máquinas: Anual 102 

Veículos para participar no cortejo 24 

Veículos para participar no rali 33 

Total 196 

 Tabela 59 – Tipo de autorizações especiais de trânsito. 

 

 

4.9 DSGITM 

Esta Direção de Serviços pautou a sua atuação em termos de atividades desenvolvidas nos seguintes 
domínios. 

4.9.1 Gestão do Setor dos Transportes 
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• Entrada de uma colaboradora a partir de 1/01/2016 (Eng.ª Joana Homem Costa). Apesar das 
diligências não foi possível recrutar outros colaboradores, com a exceção do Sérgio Sousa, através 
do Instituto de Emprego da Madeira (programa MAIS), que ficou afeto ao processamento do 
Subsídio Social de Mobilidade nas ligações com o Porto Santo. 

• Mudança de instalações em janeiro/2016, da Avenida Arriaga para a Rua do Seminário. 
• Criada a Direção de Serviços de Gestão Integrada dos Transportes e da Mobilidade (DSGITM), 

através da Portaria n.º 129/2016, de 06/04, com nomeação, em regime de substituição, da 
respetiva diretora de Serviços (Despacho n.º 192/2016, de 28/04). O diagnóstico do início das 
competências atribuídas consta da Nota Interna em anexo.  

  

4.9.2 Empresas Públicas do Setor dos Transportes 

Empresas públicas do setor dos transportes: Horários do Funchal, Companhia de Carros de São Gonçalo 
e APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.. 

Apesar desta competência constar da orgânica da DSGITM, a atividade foi assegurada pela Dra. Élia 
Ribeira, Técnica Especialista do Gabinete do Secretário Regional, sem reporte à DRET. Pelo que nada 
há a acrescentar neste tópico. 

  

4.9.3 Transportes Marítimos 

• Ligação marítima entre a Madeira e Portugal Continental - ferry: apesar desta competência 
constar da orgânica da DSGITM, foi assegurada pelo Gabinete do Secretário Regional, pelo Eng. 
Nuno Jesus e pela APRAM, sem intervenção e reporte à DSGITM, pelo que nada há a 
acrescentar neste tópico, a não ser que o relatório sobre este dossier se encontra publicado no 
site da SRETC. 

• Em novembro de 2016, foi dado início à auditoria à Porto Santo Line, com equipa formada por 
elementos da APRAM, Gabinete do Secretário e da diretora da DSGITM. 

  

4.9.4 Transportes Aéreos 

• Acompanhamento permanente da concessão dos Aeroportos da Madeira e Porto Santo e das 
questões e pareceres solicitados no âmbito da mesma. 

• Elaboração da proposta a apresentar à Secretaria de Estado das Infraestruturas relativa aos 
serviços aéreos regulares de transporte de carga aérea e correio na rota Lisboa/Funchal/Lisboa. 

• Elaboração dos contributos a apresentar à Secretaria de Estado das Infraestruturas referentes 
à ligação aérea regular entre a Madeira e o Porto Santo. Acompanhamento permanente do 
processo. 

• No que concerne à proposta e participação na negociação de novas rotas aéreas para a RAM, é 
uma matéria que tem estado a nível do Gabinete do Secretário Regional, sem reporte à DSGITM. 

  

4.9.5 Serviço Público do Transporte Rodoviário de Passageiros 

• Início da consultoria do Eng.º Valter Duarte com vista à implementação, na RAM, da Lei n.º 
52/2015, de 9 de junho, que aprovou o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de 
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Passageiros (RJSPTP) e revogou a Lei 1/2009, de 5 de janeiro, e o Regulamento de Transportes 
em Automóveis (Decreto n.º 37272, de 31 de dezembro de 1948). 

• Início da discussão com os municípios da partilha de competências enquanto Autoridades de 
Transporte municipal: 

o Envio formal das propostas de Contrato Interadministrativos: ao município do Funchal 
em janeiro/2016, aos restantes municípios em abril/2017. Foram realizadas inúmeras 
reuniões com os municípios com o intuito de esclarecer o novo (RJSPTP) e a necessidade, 
ou não, de se realizar a partilha de competências. Em dezembro de 2016, foram 
assinados contratos com os municípios de Santa Cruz, Ribeira Brava e Calheta. Os 
restantes serão assinados em 2017, destacando-se o Funchal cujas negociações têm sido 
mais complexas. 

• Início e conclusão da adaptação à RAM da Lei n.º 52/2015, de 09/06: Decreto Legislativo Regional 
n.º 37/2016/M, de 17/08. 

• Promoção da mobilidade sustentável, nomeadamente através da utilização do transporte público 
regular coletivo de passageiros, através da atribuição das indemnizações compensatórias: 

* Contrato de prestação de serviços com as empresas de transporte público de passageiros a operar na 
Região, onde se inclui o pagamento de compensações financeiras: realização de várias reuniões para 
discussão da minuta de contrato que se estenderam ao longo de todo ano, por não haver consenso entre 
todos os operadores e o proposto pela DRET. Apenas o contrato com a Horários do Funchal referente a 
2016, foi assinado em dezembro/2016. Os contratos com os restantes operadores, relativos a 2016, serão 
celebrados em 2017 devido a dificuldades orçamentais. 

• Início da preparação do concurso público de concessão do serviço de transporte público 
interurbano; 

• Contratação de consultoria para a elaboração do pré-dimensionamento da rede de transporte 
público interurbano da RAM, incluindo do Porto Santo e excluindo o Funchal. A primeira versão 
foi entregue em dezembro/2016, ficando a discussão individualizada com cada município para 
2017. 

  

4.9.6 Subsídio Social de Mobilidade 

Acompanhamento e motorização do subsídio social de mobilidade, através da linha da mobilidade e 
prestação de informação ao público, assim como propostas de melhoria na sequência das audições feitas 
dos stakeholders.  

Elaboração da proposta de revisão do Decreto-Lei n.º 134/2015 e respetiva portaria, enviadas à 
Secretaria de Estado das Infraestruturas, em maio de 2016. 

Realizadas reuniões e várias outras diligências com vista à correção das situações de fraude detetadas 
em setembro/2016. 

Implementação, gestão, receção e processamento do Subsídio Social de Mobilidade nas ligações entre a 
Madeira e o Porto Santo, acompanhado da celebração de protocolo com o Porto Santo Line para a criação 
de condições mais vantajosas ao transporte de passageiros entre a Madeira e o Porto Santo, assinado 
em dezembro de 2015. 

Legislação criada: Decreto Regulamentar Regional n.º 1-A/2016, de 20 de janeiro, alterado pelo Decreto 
Regulamentar Regional n.º 7-A/2016/M, de 10 fevereiro e pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 8-
A/2016/M; Portaria n.º 33/2016, de 29 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 39/2016, de 12 de fevereiro. 
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4.9.7 Projeto Civitas Destination 

A SRETC participa neste projeto através da Direção Regional de Turismo e da DRET. O projeto, de 
forma muito sucinta, visa a mobilidade sustentada, quer para residentes quer para os visitantes, e 
integra cerca de 30 parceiros, distribuídos entre Malta, Chipre, Elba, Madeira e Canárias. A Horários 
do Funchal é o parceiro coordenador do projeto a nível global. 

* Data da aprovação da candidatura: abril/2016. 

* Período de execução: 4 anos. 

* Valor recebido a título de adiantamento em novembro/2016: 375.121,04€. 

* A DRET juntamente com a Horários do Funchal, organizou em setembro/2016 (dias 14 a 16) a reunião 
de abertura do projeto. 

* Foram realizadas 3 reuniões com os parceiros locais, para além das reuniões parciais com o 
coordenador, isto é, Horários do Funchal. Houve também a participação em conferências gerais através 
da internet. 

* A DRET é o parceiro local responsável pela comunicação e disseminação do projeto na RAM. 

* O projeto envolve muita burocracia e exige atenção quase diária. 

 

4.10 Direção de Serviços de Assuntos Económicos 

Esta Direção de Serviços desenvolveu a sua atividade essencialmente nas seguintes áreas de 
intervenção: 

4.10.1 Recursos financeiros 

A aplicação de faturação IGEST foi alargada, em julho de 2016, à receita da DRET arrecadada no Posto 
de Atendimento do Porto Santo e, em novembro de 2016, à receita das contraordenações rodoviárias 
recebidas na DRET, trazendo a vantagem de obter relatórios de receita com maior rapidez. 

Em setembro de 2016, passou-se a emitir fatura ao Centro de Inspeções da Madeira no que respeita à 
contrapartida financeira pelo exercício da atividade, tornando mais fácil o acompanhamento do seu 
pagamento.  

Assim através dos dados retirados do sistema de faturação iGest, a DRET arrecadou o montante de 
3.107.071,74€, distribuído da seguinte forma. 

Área Serviço 
Receita 

2015 2016 

DSC 

Autorização de instalação ou modificação de estabelecimentos 
de comércio a retalho alimentar ou misto e não alimentar, 
comércio por grosso em livre serviço e de conjuntos comerciais 

44.410,29€ 25.791,42€ 

Penalizações em processos de importação 912.524,82€ 19.778,55€ 

DSI 

Apreciação do projeto de instalação de licenciamento 
industrial 

2.220,8€ 2.328,90€ 

Vistorias de controlo 1.887,68€ 4.104,28€ 
Vistorias de reexame 5.567,12€ 2.218,84€ 
2ª vistoria de licenciamento industrial 666,24€ _ 
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Área Serviço 
Receita 

2015 2016 
Apreciação dos pedidos de instalação ou alteração - parques 
empresariais 

223,16€ _ 

Vistorias relativas ao processo de licenciamento de parques 
empresariais 

_ 2.130,84€ 

Averbamento da transmissão da licença industrial 867,9€ 166,35€ 
Pedreiras: Desvinculação da caução 313,99€ 941,56€ 
Pedreiras: Pedido de atribuição de explosivos 251,26€ _ 

DSE 

Averbamento 240,00€ 440,00€ 
Taxa de apreciação de projeto de instalações elétricas de 
serviço particular 

8960,00€ 16.033,00€ 

Taxa de Auditoria (EMIE) 865,00€ _ 
Taxa de estabelecimento 18603,00€ 7.847,00€ 
Taxa de Estabelecimento de Grupos Geradores 500,00€ 109,00€ 
Taxa de exploração das instalações elétricas do 3.º grupo 187.894,31€ 187.841,55€ 
Taxa relativa às instalações por cabo para o transporte de 
pessoas 

2875,00€ 3.450,00€ 

Renda de Parque(s) Eólico(s) 209.147,16€ 259.573,66€ 
Venda de energia (fotovoltaico) 2.006,91€ _ 
Taxa de instalação de armazenagem de combustíveis 25.891,32€ 6.060,00€ 
Taxa de apreciação do projeto de instalações elétricas de 
serviço público 

34.427,00€ _ 

Taxa de exploração das instalações elétricas 2º grupo 25.362,00€ 30.137,00€ 
Taxa de inscrição como técnico responsável de instalações 
elétricas de serviço particular 

1.104,00€ _ 

Taxa de inspeção/reinspeção periódica ao(s) elevador(es) 21.210,00€ 4.900,00€ 
Taxa de vistoria de instalações elétricas de serviço particular 
que não carecem de licença de estabelecimento 

12.384,00€ 2.592,00€ 

Taxa de autoconsumo 665,00€ 595,00€ 

LMM 

Controlo Metrológico: Verificação de massas 229,37€ 202,50€ 
Controlo Metrológico: Verificação de taxímetros 43.121,27€ 44.074,14€ 
Controlo Metrológico: Produtos pré-embalados 2.849,62€ 3.138,06€ 
Controlo Metrológico: Utilização por terceiros de equipamento 
metrológico 

1.364,00€ 60,00€ 

Controlo Metrológico: Verificação de opacímetros 1.756,1€ 1.312,74€ 
Controlo Metrológico: Verificação de sistemas de gestão de 
parques de estacionamento 

5.452,42€ 5.446,27€ 

Controlo Metrológico: Verificação de analisadores de gases de 
escape 

2.937,47€ 2.733,37€ 

Controlo Metrológico: Verificação de contadores líquidos 4.786,93€ 2.552,92€ 
Controlo Metrológico: Verificação de instrumentos de 
pesagem 

27.541,85€ 27.967,21€ 

Controlo Metrológico: Verificação de manómetros industriais 5.563,71€ 6.019,33€ 
Controlo Metrológico: Verificação de manómetros para 
pneumáticos 

1.356,64€ 1.515,66€ 

Controlo Metrológico: Verificação de parquímetros 5.885,85€ 3.602,40€ 
Controlo Metrológico: Verificação de sistemas de medição de 
distribuição de combustíveis 

39.755,18€ 37.597,98€ 

Controlo Metrológico: Deslocação 15.022,3€ 14.069,69€ 
Controlo Metrológico: Análise de registos 346,48€ 327,04€ 
Equipamentos sob pressão 14.080,46€ 14.615,01€ 
Cisternas 3.344,42€ 1.667,18€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motorista afeto ao transporte de matérias perigosas 1.131,00€ 1.020,00€ 
Atividade transitária  950,00€ 
Certificado RPE/ADR  2.940,00€ 5.220,00€ 
Conselheiro de segurança no transporte de mercadorias 
perigosas - Renovação do certificado 60,00€ 60,00€ 
Autorização de circulação de máquina industrial ou agrícola 225,00€ 1.125,00€ 
Autorização de trânsito de veículo com pesos e/ou dimensões 
superiores ao limite legal 525,00€ 2.025.00€ 
Autorização de instalação e uso de avisadores especiais 50,00€ _ 
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Área Serviço 
Receita 

2015 2016 
 
 
 

DSTTV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DSTTV 
 

Autorização de circulação de comboio turístico 75,00€ _ 
Autorização especial trânsito de veículo (não específica) 1.400,00€ 3.250,00€ 
Transporte de mercadorias indivisíveis _ 5.600,00€ 
Motorista de táxi  17.190,00€ 9.090,00€ 
Transporte coletivo  261,00€ 128,00€ 
Atribuição do título de condução 85.040,00€ 170.430,00€ 
Emissão do título de condução  34.245,00€ 72.360,00€ 
Emissão da carta de condução - Averbamento do grupo 2 810,00€ 2.070,00€ 
Revalidação do título de condução 84.950,00€ 188.605,00€ 
CQM/CAM 11.840,00€ 28.830,00€ 
Entidades formadoras CAM  300,00€ 1.100,00€ 
Certidão do teor da carta de condução 176,00€ 232,00€ 
Certidão do registo individual do condutor 304,00€ 568,00€ 
Transformação de veículo - Plano individual 1.300,00€ 1.600,00€ 
Duplicado/substituição de documento 40,44€ 91,32€ 
Dístico de deficiente motor (emissão/ substituição/ duplicado 
ou averbamento) 480,00€ 1.008,00€ 
Emissão de certidão (até 8 páginas) 40,00€ 120,00€ 
Cópia simples de procedimento administrativo (por folha) 0,04€ _ 
Documento único automóvel  17.400,00€ 38670,00€ 
Veículo de escola de condução  314,00€ 304,00€ 
Diretor de escola de condução _ 30,00€ 
Prova teórica de exame de condução com intervenção de 
tradutor _ 30,00€ 
Realização de prova teórica ou prática de exame de condução 
com urgência _ 12.292,00€ 
Exame de condução 141.110,00€ 242.6100,00€ 
Homologação de veículo - Individual 320,00€ 1.600,00€ 
Inspeção 9.492,00€ 188.252,87€ 
Instrutor 880,00€ 1.600,00€ 
Licença de aprendizagem  42.135,00€ 82.120,00€ 
Licença de condução  60,00€ _ 
Matrícula 19.180,00€ 37.340,00€ 
Transporte público de mercadorias  5.955,00€ 7.429,00€ 
Transporte público de passageiros em veículo pesado 2.752,00€ 3.936,00€ 
Transporte particular de passageiros em veículo pesado 1.200,00€ 590,00€ 
Aluguer sem condutor - Inspeção de veículo com mais de 5 
anos 1.440,00€ 8.280,00€ 
Transporte em táxi 6.609,30€ 21.586,80€ 
Motorista de táxi - Homologação do curso de formação 
profissional (curso inicial) 120,00€ _ 
Motorista transporte coletivo de crianças 5.160,00€ 5.010,00€ 
Contraordenações 1.434.875,18€ 1.208.009,64€ 
Cópias autenticadas 10,44€ 15,66€ 

Total 4.073.981,73€ 3.107.071,74€ 
 

Assim, a receita total foi € 3 107 071,74 distribuída pelas áreas de serviço a seguir indicadas. 

Serviço 2015 2016 

Comércio 956.935,11€ 45.569,97€ 

Energia 552.134,70€ 519.578,21€ 

Indústria 11.998,15€ 11.890,77€ 

Metrologia 175.394,07€ 166.901,5€ 

Transportes 2.377.519,7€ 2.363.131,29€ 

Total dos valores recebidos 4.073.981,73€ 3.107.071,74€ 
Tabela 60 – Valor da receita DRET por área de serviço. 
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Em 2016, a DRET emitiu 14 certidões de dívida, no valor global de 32.053,19€ com vista à instauração 
dos respetivos processos de execução fiscal junto da Autoridade Tributária para efeitos de cobrança 
coerciva das dívidas de clientes a esta Direção Regional.  

Refira-se que a diferença de receita relativamente ao ano 2015, refere-se essencialmente a um menor 
valor das penalizações em processos de importação, nos serviços do comércio. 

 

4.10.2 Execução orçamental  

Designação Funcional 
Orçamento 
Corrigido 

(€) 

Valor 
Cabimentado 

(€) 

Valor Pago 
(€) 

Execução 
(%) 

Implementação da Estratégia 
Regional para a Qualidade na RAM 

33.812,00 30.552,69  30.552,69 90,36% 

Equipamentos Técnicos para o 
Laboratório de Metrologia da 
Madeira 

38.500,00 27.566,46 26.235,35 80,00% 

Programa de Promoção da 
Eficiência Energética 

25.290,00 24.724,94 24.724,94 97,77% 

Sistema de Tratamento das 
Contraordenações - DRET 

56.537,00 40.729,03 40.729,03 72,04% 

Ações de Prevenção Rodoviária e 
Promoção do setor dos Transportes 
Terrestres 

5.000 0,00 € 0,00 € 0,00% 

Sistemas de Gestão dos Transportes 4.828.795,00 2.643.397,00 2.643.397,00 54,74% 

Sistemas de Emissão de documentos 
Relativos à Condução - DRET 

165.570,00 83.876,17 86.527,29 50,66% 

Coordenação e Monitorização da 
Mobilidade 

1.616,00 0,00 0,00 0,00% 

Serviço Público de Transporte de 
Passageiros 

6.832,00 6.832,00 6.832,00 100,00% 

Civitas Destination 98.929,00 15.356,29 15.081,25 15,52% 

Programa de Dinamização do 
Comércio 

25.492,00 25.491,90 25.491,90 100,00% 

Formação e Aperfeiçoamento do 
Pessoal Afeto à DRET 

1.840,00 355,00 355,00 19,29% 

Qualidade e Modernização 
Administrativa dos Serviços da 
DRET 

10.949,00 4.712,96 4.712,96 43,04% 

Reestruturação e Informatização 
dos Serviços 

19.446,00 19.232,08 18.232,08 93,76% 

Regime de Mobilidade e Transporte 733.139,00 638.992,74 638.285,17 87,16% 
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Designação Funcional 
Orçamento 
Corrigido 

(€) 

Valor 
Cabimentado 

(€) 

Valor Pago 
(€) 

Execução 
(%) 

Total de Investimentos do Plano 6.042.667,00 3.560.819,35 3.561.157,30 58,93% 

Funcionamento 4.912.860,00 4.795.497,20 4.786.675,76 97,61% 

Tabela 61 – Execução orçamental. 

Procedeu-se à elaboração dos mapas de alterações orçamentais, mapas de pedidos de fundos, mapas 
referentes à Conta da RAM, e outros reportes financeiros, nos quais se inclui o relatório de execução do 
PIDDAR. 

A aplicação “Plano de Aquisições”, não foi utilizada em 2016, devido à necessidade de reformulação da 
mesma, atendendo à nova orgânica da Direção Regional. 

Desenvolveram-se ainda as atividades de preparação, gestão e controlo do orçamento anual da Direção 
Regional. 

4.10.3 Documentação e arquivo  
Em 2016, alargou-se à área das contraordenações rodoviárias, a aplicação de gestão documental CGD.  

No âmbito do CGD, em 2016, foram registados 18706 documentos, dos quais, 10932 foram documentos 
entrados, 5658 foram ofícios e faxes emitidos e 2116 documentos de natureza interna (informações e 
requerimentos). 

A DSAE colaborou ainda com o arquivista da SRETC para criação da Portaria de Regulamento 
Arquivístico da DRET. 

 

4.10.4 Aprovisionamento  

Para além das 101 aquisições de bens e serviços (onde se incluem as deslocações) por ajuste direto 
simplificado, deu-se início a 14 procedimentos de aquisição por ajuste direto, nomeadamente: aquisição 
de serviços para a extensão à RAM do sistema informático PLC para implementação da carta de 
qualificação de motorista, aquisição de serviços para a elaboração do pré-dimensionamento da rede de 
serviço público de transporte rodoviário de passageiros da RAM; aquisição de serviços de limpeza para 
as instalações da DRET (sede e LMM), entre outros. 

Foram emitidas 38 requisições de bens de consumo corrente ao Pagesp (16 requisições de material de 
limpeza e higiene e 22 requisições de material de secretaria), tendo sido emitidas 7 requisições de bens 
inventariáveis.  

Em maio de 2016, a DRET retomou a prática de elaborar as requisições de bens e serviços no próprio 
Gerfip, passando as mesmas a ser validadas pela SRETC, o que veio agilizar muito o processo de 
aprovisionamento através da Pagesp. 
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4.10.5 Outras atividades desenvolvidas  

• A DSAE coordenou os contributos da Direção Regional para os pontos de situação do Programa de 

Governo 2015-2019. 

• Preparou diversos contributos para integração em pareceres, memorandos, planos e relatórios da 

Direção Regional.   

• Prestou apoio à preparação das candidaturas da Direção Regional aos projetos MOSOMAC, 

MOVIMAC e SINTRAMAC. 

• Apoiou a organização da reunião de lançamento do projeto CIVITAS DESTINATIONS.  

• Foi responsável pela representação da DRET na Comissão Regional dos Assuntos Europeus e da 

Cooperação Externa - CRAECE, nomeadamente nas 2 reuniões realizadas em 2016 e na coordenação 

dos diversos contributos e pareceres dos diversos serviços da DRET. 

• Elaborou o Relatório de Gestão de Riscos de Corrupção no que respeita à ex-DRCIE e o contributo da 

DRET para o Plano de Prevenção dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da SRETC. 

• Coordenou a recolha mensal dos indicadores da DRET para integração no mapa de indicadores de 

desempenho da SRETC. 

• Em 2016, operacionalizou-se a mudança dos serviços dos transportes e da economia, anteriormente 

instalados no Edifício 2000 e na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, para o edifício 

Mosteiro Novo, na Rua do Seminário. 

• Foram efetuados diversos ajustamentos nos equipamentos e nas infraestruturas do edifício Mosteiro 

Novo, de modo a compatibilizar as suas funcionalidades com as novas atividades.  

• Prestou-se colaboração na reformulação das definições da central telefónica da DRET e nos 

ajustamentos posteriores. 

• Foi colocada a sinalética nas novas instalações, com vista a identificar os diversos serviços e a facilitar 

a orientação dos clientes. 

• A DSAE procedeu ao acompanhamento das diversas ações de manutenção das instalações e 

equipamentos do edifício Mosteiro Novo. 

• Em agosto, efetuou-se a compilação da informação referente às empresas afetadas pelos incêndios e 

respetivos prejuízos. 

• Durante o ano de 2016, a DSAE participou, em representação da Direção Regional, nas reuniões do 

Grupo Alargado do Observatório do Turismo, numa reunião do Comité de Acompanhamento do 

Programa "Madeira 14-20", assim como noutros eventos para os quais a DRET foi convidada. 

• A DSAE organizou 3 sessões de sensibilização sobre a prevenção e controlo do mosquito Aedes 

Aegypti, bem como 4 sessões de informação e sensibilização para o Plano de Prevenção de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas da SRETC. 

• Procedeu-se a diversas diligências no sentido de solicitar a disponibilização à DRET de um veículo 

elétrico. 

• A DSAE elaborou diversos documentos na área dos Recursos Humanos, nomeadamente a proposta 

de mapa de afetação de trabalhadores à DRET, mapas de horário de trabalho, proposta de mapa de 
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férias, candidatura a programa de emprego, entre outros. Elaborou ainda uma proposta de despacho 

referente a abono para falhas. 

• Organizou o processo de eleição dos representantes dos trabalhadores na Comissão Paritária da 

DRET para 2017-2020. 
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Mapa Estratégico Mapa Estratégico Mapa Estratégico Mapa Estratégico  DRET 2016

Valores:

A.

Clientes

B. 

Processos  

C.             

Aprendizagem e 
crescimento

D.

Financeira
 “Para sermos bem sucedidos 

financeiramente junto das 

partes interessadas, como 

deveríamos ser vistos pela 

tutela?”

Ética - Tratar de uma forma justa e imparcial, os clientes e os colaboradores.

III. Melhorar continuamente os serviços prestados

 "Como podemos melhorar e 

mudar continuamente, 

correspondendo às mudanças 

da sociedade?"

Inovação - Antecipar soluções inovadoras capazes de responder aos desafios de competitividade dos nossos 
clientes, sustentada na articulação com outros parceiros.

VISÃO: Ser um Organismo de referência, que aplica boas práticas de gestão pública, atuando na Sociedade de forma dinâmica e pró-
ativa, assegurando um excelente nível de qualidade na prestação dos serviços.

Perspetiva Objetivos Estratégicos

“Para satisfazer os

nossos clientes,

cumprindo regras

processuais, em que

processos teremos que

ser exelentes?"

Prioridades estratégicas

" Quem definimos como nosso 

cliente? Como criamos valor 

para os nossos clientes?"

I. Promover e apoiar a atividade económica regional

II. Melhorar as acessibilidades e mobilidades de pessoas e bens

IV. Fazer da RAM uma referência em termos de Qualidade

POLÍTICA DA DRET: Cooperar com o cliente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da Região.

MISSÃO: Assegurar a execução da política definida pelo Governo Regional para os setores do comércio, indústria, energia, 
metrologia, qualidade, transportes e mobilidade.

Dedicação - O nosso sucesso só é possível com a dedicação dos colaboradores na concretização dos 
objetivos.

Rigor - Devemos atuar em obediência à Lei, dentro das nossas competências.

Eficiência  D.1. 

Aumentar a receita e 

racionalizar a despesa

Eficiência D.2. 

Melhorar a gestão 

orçamental

Qualidade C.1. 

Desenvolver competências, integrar e 

valorizar os colaboradores

Qualidade  C.2. 

Promover a 

responsabilidade social

Eficiência B.2. 

Assegurar os recursos 

humanos e materiais 

de apoio à atividade

Eficácia A.2. 

Reduzir o tempo 

dos serviços 

prestados

Qualidade A.3. 

Garantir a 

informação e 

satisfação dos 

clientes

Eficiência A.4. 

Aumentar a 

cooperação e 

parcerias

Eficácia B.1. 

Racionalizar e 

modernizar os 

procedimentos

Eficácia B.3. 

Operacionalizar os 

processos por forma a 

obter a qualidade, a 

eficiência, a mobilidade e 

a sustentabilidade

Eficiência A.1.  

Rentabilizar os 

apoios 

comunitários

Revisão n.º 0

30 de dezembro 2015
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A.1. Rentabilizar os apoios comunitários Eficiência A.1.1

Otimizar as vantagens resultantes dos significativos 
benefícios ao abastecimento em aplicação do regime 
comunitário POSEI.

Comércio
 -   € 

Permanente

A.1.2
Abertura de procedimento para a elaboração do relatório 
sobre a aplicação do programa POSEI-RAM

Comércio
 50.000,00 € 

Mar-Dez

A.2. Reduzir o tempo dos serviços prestados Eficácia A.2.1

Implementação, na RAM, da aplicação SOFIA - Sistema de 
Obtenção Fiável de Imagem e Assinatura, para emissão 
das cartas de condução.

Transportes
 30.000,00 € 

Jan-Mar

A.2.2
Extensão à RAM da aplicação SIPOL para interação das 
escolas de condução com os serviços de transportes 
terrestres, e sua interligação com o programa SOFIA.

Transportes

 24.000,00 € 

Set-Dez

A.3.
Garantir a informação e satisfação dos 
clientes

Qualidade A.3.1 Executar o plano de comunicação. GabQual  -   € Permanente

A.4. Aumentar a cooperação e parcerias Eficiência A.4.1

Celebrar protocolo com a Autoridade Tributária e 
Aduaneira, para partilha de informação referente ao 
cadastro das pessoas singulares

Comércio
 -   € 

Jun-Jul

A.4.2

Celebrar protocolo, para acesso à base de dados, do 
registo comercial, dos registos nacional de pessoas 
coletivas e à informação constante da informação 
empresarial simplificada (IES), com o Instituto dos Registos 
e do Notariado, IP, a Agência para a Modernização 
Administrativa, IP e a Direção Geral das Atividades 
Económicas.

Comércio

 -   € 

Jun-Jul

A.4.3

Efetuar diligências junto da Direção Regional da 
Administração Pública e Modernização Administrativa, no 
sentido de estender à RAM o Balcão do Empreendedor.

Comércio
 -   € 

Out-Dez

A.4.4
Catalisar a cooperação e a inovação na área da mobilidade 
e transportes, através do desenvolvimento do projeto 
CIVITAS DESTINATION.

Mobilidade

 136.000,00 € 

Jun-Dez

A.4.5
Apoio à implementação de um “Modelo de Gestão da 
Qualidade” para os Serviços Públicos da RAM.

GabQual
 -   € 

Permanente

A.4.6
Aprofundamento da colaboração com o IPQ criando na 
RAM novos pontos de consulta de Normas Portuguesas.

GabQual
 1.000,00 € 

Julho

A.4.7

Realização de reuniões com as empresas de serviços 
energéticos (ESES) sobre as negociações de contrato a 
estabelecer com os vários organismos públicos

Energia
 -   € 

Permanente

A.4.8

Celebração de contrato interadministrativo com a CMF no 
âmbito da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, referente ao 
RJSPTP.

Mobilidade
 -   € 

Permanente

A.4.9
Incentivar e apoiar a realização das Jornadas Regionais da 
Qualidade. GabQual  -   € Out-Dez

B.Processos B.1. Racionalizar e modernizar os procedimentos Eficácia B.1.1

Elaboração de uma proposta de Decreto Legislativo 
Regional que adapte à RAM o Decreto-Lei n.º 10/2015, de 
16 de janeiro, aprova o regime de acesso e de exercício de 
diversas atividades de comércio, serviços e restauração e 
estabelece o regime contraordenacional respetivo

Comércio

 -   € 

Jan-Mar

B.1.2

Apresentar novo diploma regional relativo à atividade de 
exploração de massas minerais – pedreiras, face à 
especificidade da RAM.

Indústria
 -   € 

Março

B.1.3
Promover a articulação do PIETRAM com as estratégias 
locais de mobilidade e transportes. 

Mobilidade
 12.500,00 € 

Jan-Mar

Responsabilidade
Previsão de 
execução

Data de 
conclusão

Recursos 
financeiros

Objetivos estratégicos Tipo Iniciativas estratégicas

" Quem definimos 
como nosso cliente? 
Como criamos valor 

para os nossos 
clientes?"

A. Clientes 

Perspetiva

Revisão n.º 0

11-01-2016
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Responsabilidade
Previsão de 
execução

Data de 
conclusão

Recursos 
financeiros

Objetivos estratégicos Tipo Iniciativas estratégicasPerspetiva

B.1.4
Adaptação à RAM da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, 
referente ao RJSPTP.

Mobilidade
 -   € 

Jan-Fev

B.1.5
Revisão do Regime de Subsídio de Mobilidade Aéreo entre 
a RAM e o Continente e entre a RAM e RAA.

Mobilidade
 -   € 

Fev-Mar

B.1.6

Elaboração de proposta de legislação referente à adptação 
à RAM, dos critérios inerentes às instalações de centros de 
inspeção automóvel.

Transportes
 -   € 

Março

B.2.
Assegurar os recursos humanos e materiais 
de apoio à atividade

Eficiência B.2.1

Análise de possibilidade de implementação de uma nova 
plataforma informática para a área das contraordenações 
rodoviárias.

Transportes
 -   € 

Set-Dez

B.2.2
Reforço dos meios humanos na área das contraordenações 
rodoviárias.

Transportes
 -   € 

Janeiro

B.2.3
Extensão à Região da aplicação PLC, para emissão da carta 
de qualificação de motoristas.

Transportes
 25.000,00 € 

jun-jul

B.3. Eficácia B.3.1 Atualizar o plano de Abastecimento da RAM. Comércio  -   € dezembro

B.3.2
Criação de subsídio de mobilidade ao Porto Santo para a 
deslocação dos residentes da Madeira

Mobilidade  995.800,00 € Jan-Fev

B.3.3
Celebração de protocolo com o Porto Santo Line para a 
criação de condições mais vantajosas ao transporte de 
passageiros entre a Madeira e o Porto Santo

Mobilidade  -   € Jan-Fev

B.3.4
Proceder às necessárias diligências tendo em vista a 
reestruturação da operação portuária

Mobilidade  -   € Fev-Dez

B.3.5

Diligências junto do Governo Central no sentido de ser 
implementado uma linha para o transporte marítimo de 
passageiros e carga entre a Região e o continente 
português. 

Mobilidade  -   € 

B.3.6

Promover a mobilidade sustentável, nomeadamente 
através da utilização do transporte público regular coletivo 
de passageiros, através da atribuição das indemnizações 
compensatórias.a

Mobilidade  7.766.334,00 € Permanente

B.3.7

Aumentar os níveis de qualidade de serviço no transporte 
público de passageiros, através da aplicação do 
questionário QESA - Quality Excellence Service Assessment 
Madeira

GabQual  -   € Abr-Jun

B.3.8
Aumentar os níveis de qualidade de serviço no transporte 
público de passageiros, através da inclusão dos cadernos 
de encargos de outras exigências e esse nível.

Mobilidade  -   € Abr-Dez

B.3.9

Implementação de medidas e ações de planeamento, 
gestão, controlo e fiscalização para uma monitorização e 
gestão do sistema de mobilidade, através da 
implementação da RAM da plataforma do IMT SIG-GEST.

Mobilidade  -   € Abr-Mai

B.3.10
Realização de diligências juntos ANSR para extensão à RAM 
das campanhas de diminuição da sinistralidade rodoviária 
realizadas a nível nacional.

Transportes  500,00 € Set-Dez

B.3.11
Melhorar o desempenho energético na Administração 
Pública, através do Contrato-Programa com a AREAM para 
implementação da ECO.AP

Energia  20.000,00 € Jan-Dez

B.3.12 Criar plataforma para a Qualidade e Excelência de Serviço. GabQual  21.500,00 € Abr-Mai

B.3.13
Conceção do QESA-M - Quality Excellence Service 
Assessment – Madeira

GabQual  7.000,00 € Março

B.3.14
Implementação do QESA-M - Quality Excellence Service 
Assessment - Madeira

GabQual  14.500,00 € set-Nov

Operacionalizar os processos por forma a 
obter a qualidade, a eficiência, a mobilidade 
e a sustentabilidade

“Para satisfazer os
nossos clientes,

cumprindo regras
processuais, em que
processos teremos 

que
ser exelentes?"

“Para satisfazer os
nossos clientes,
cumprindo regras
processuais, em que
processos teremos 
que
ser exelentes?"
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Painel de iniciativas estratégicas DRET 2016

Responsabilidade
Previsão de 
execução

Data de 
conclusão

Recursos 
financeiros

Objetivos estratégicos Tipo Iniciativas estratégicasPerspetiva

B.3.15
Diligências junto da PAGEsP para aquisição de um veículo 
100% elétrico.

DRET  -   € Mar-Abr

B.3.16
Elaboração do relatório de monitorização da segurança e 
abastecimento da rede elétrica

Energia  3.968,00 € Jan-Abr

C.             C.1. 
Desenvolver competências, integrar e 
valorizar os colaboradores

Qualidade C.1.1 Executar o plano de formação GabQual  -   € Permanente

Aprendizagem e 
crescimento

C.2. Promover a responsabilidade social Qualidade C.2.1 Executar plano de responsabilidade social DRET  -   € Permanente

D. D.1. Aumentar a receita e racionalizar a despesa Eficiência D.1.1
Melhorar sistema de controlo da faturação a aguardar 
cobrança  

DRET
 -   € 

Permanente

Financeira D.2. Melhorar a gestão orçamental Eficiência D.1.2
Efetuar pontos de situação trimestrais sobre a execução 
física dos projetos 

DRET
 -   € 

Permanente

 "Como podemos 
melhorar e mudar 
continuamente, 

correspondendo às 
mudanças da sociedade?"

 “Para sermos bem 
sucedidos 

financeiramente junto 
das partes interessadas, 
como deveríamos ser 
vistos pela tutela?”

Revisão n.º 0
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Painel de Indicadores DRET Ano 2016

Indicador Meta Resultado % Processos
/Etapas

A.1.1. Valor de execução do programa POSEI  9.100.156,00 € 
(85%) 

9.758.338,52 €       91,15% 8711

A.1.2. Taxa de execução CIVITAS 78.150, 00€ 
(85%)

15.081,25 €            75,52% _

A.2.1. Taxa de redução dos prazos definidos no ANS 10% _ 50,22% 916

DSC 10% _ 57% 60

DSI 10% _ 36% 42

DSE 10% _ 67% 155

LMM 10% _ 47% 659

A.3.1. Grau de satisfação dos clientes 50% muito 
satisfeitos

_ 57,1% MS 54

Atendimento 50% MS _ 71,6% MS 54

Uso de novas tecnologias 50% MS _ 38,0% MS 54

Qualidade do serviço prestado 50% MS _ 64,2% MS 54

Documentos (formulários e impressos) 50% MS _ 40,7% MS 54

Satisfação global com a DRET 50% MS _ 63,0% MS 54

A.3.2. Percentagem de NC com impacto direto no
cliente Máximo 50% _ 58,33% 12

A.4.1. Número de iniciativas realizadas em
conjunto com entidades públicas e privadas

10/ano  17   _ _

B.1.1. Número de operações de controlo
metrológico pelo LMM 2800/ano 3210 _ _

B.1.2 Nº de propostas legislativas 60/ano 79 _ _

B.2.1. Número de Fiscalizações 226/ano 261 _ _

DSI 100/ano 137 _ _

DSC 4/ano 4 _ _

DSE 120/ano 118 _ _

LMM 2/ano 2 _ _

B.3.1. Número de iniciativas realizadas no âmbito 
da Estratégia Regional para a Qualidade 5/ano 7 _ _

Acumulado 2016Painel Indicadores
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Painel de Indicadores DRET Ano 2016

Indicador Meta Resultado % Processos
/Etapas

Acumulado 2016Painel Indicadores

B.3.2. Tempo de resposta à ERSE face aos eventos 
excecionais

30 dias 15 dias _ 1

C.1.1. Grau de satisfação dos colaboradores Satisfeito _ _ _

Recursos humanos Satisfeito _ _ _

Condições de trabalho Satisfeito _ _ _

Acesso à informação Satisfeito _ _ _

Avaliação dos dirigentes Satisfeito _ _ _

Satisfação global com a DRET Satisfeito _ _ _

C.1.2. N.º de propostas de melhoria implementadas 
decorrentes de sugestões de colaboradores

4/ano 5 _ _

C.1.3. N.º de colaboradores abrangidos pela 
formação

40 colaboradores 16 colaboradores _ 4 ações

C.2.1. N.º de iniciativas de responsabilidade social 15/ano 57 _ _

D.1.1. Volume de faturação 2.880.000,00 € 3.291.122,77 €       _ _

Comércio 70.000,00 € 106.456,91 €             _ _

Indústria 10.000,00 € 13.110,39 €              _ _

Energia 350.000,00 € 515.775,09 €             _ _

Metrologia 150.000,00 € 176.047,03 €             _ _

Transportes 2.300.000,00 € 2.479.733,35 €          _ _

Outras _ _ _ _

D.1.1. Volume de receita   2.880.000,00 € 3.107.011,74 €       _ _

Comércio          70.000,00 € 45.569,97 €              _ _

Indústria          10.000,00 € 11.890,77 €              _ _

Energia        350.000,00 € 519.578,21 €             _ _

Metrologia        150.000,00 € 166.901,50 €             _ _

Transportes     2.300.000,00 € 2.363.071,29 €          _ _

D.2.1. Taxa de execução orçamental 90% ano 31,07% _ _

Revisão n.º 0
20 a 22 de abril (Ata 2/2016/DQ) 30-03-2017



Painel de Indicadores DRET Ano 2016

Indicador Meta

A.1.1. Valor de execução do programa POSEI  9.100.156,00 € 
(85%) 

A.1.2. Taxa de execução CIVITAS 78.150, 00€ 
(85%)

A.2.1. Taxa de redução dos prazos definidos no ANS 10%

DSC 10%

DSI 10%

DSE 10%

LMM 10%

A.3.1. Grau de satisfação dos clientes 50% muito 
satisfeitos

Atendimento 50% MS

Uso de novas tecnologias 50% MS

Qualidade do serviço prestado 50% MS

Documentos (formulários e impressos) 50% MS

Satisfação global com a DRET 50% MS

A.3.2. Percentagem de NC com impacto direto no
cliente Máximo 50%

A.4.1. Número de iniciativas realizadas em
conjunto com entidades públicas e privadas

10/ano

B.1.1. Número de operações de controlo
metrológico pelo LMM 2800/ano

B.1.2 Nº de propostas legislativas 60/ano

B.2.1. Número de Fiscalizações 226/ano

DSI 100/ano

DSC 4/ano

DSE 120/ano

LMM 2/ano

B.3.1. Número de iniciativas realizadas no âmbito 
da Estratégia Regional para a Qualidade 5/ano

Painel Indicadores

Observações

_

Apenas procedeu-se a 
despesas a partir de 

setembro

_

_

_

_

_

_

Sensibilização municípios; ISQ; ERSE; 
UMa; DRACE; RIM; SRETC; DRT; HF; 

AREAM; ARAE; FrenteMar; APQ; 
CIVITAS; Mosquitos; Plano de 

corrupção; SRPC

_

Ver 4.2.1 RA 2016

_

113 Lic Industrial e 24 Pedreiras

_

90 Tipo C e 28 outras

_

Modelo de Gestão da 
Qualidade;Portal da 

Qualidade;QESA; Plataforma da 
Qualidade; Dia mundial metrologia: 

V Jornadas; artigo Revista 
Qualidade

Revisão n.º 0
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Painel de Indicadores DRET Ano 2016

Indicador Meta

Painel Indicadores

B.3.2. Tempo de resposta à ERSE face aos eventos 
excecionais

30 dias

C.1.1. Grau de satisfação dos colaboradores Satisfeito

Recursos humanos Satisfeito

Condições de trabalho Satisfeito

Acesso à informação Satisfeito

Avaliação dos dirigentes Satisfeito

Satisfação global com a DRET Satisfeito

C.1.2. N.º de propostas de melhoria implementadas 
decorrentes de sugestões de colaboradores

4/ano

C.1.3. N.º de colaboradores abrangidos pela 
formação

40 colaboradores

C.2.1. N.º de iniciativas de responsabilidade social 15/ano

D.1.1. Volume de faturação 2.880.000,00 €

Comércio 70.000,00 €

Indústria 10.000,00 €

Energia 350.000,00 €

Metrologia 150.000,00 €

Transportes 2.300.000,00 €

Outras _

D.1.1. Volume de receita   2.880.000,00 € 

Comércio          70.000,00 € 

Indústria          10.000,00 € 

Energia        350.000,00 € 

Metrologia        150.000,00 € 

Transportes     2.300.000,00 € 

D.2.1. Taxa de execução orçamental 90% ano

Observações

_

_

_

_

_

_

_

LMM

ver 4.3.11 RA 2016

Ver 4.3.2 RA 2016

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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Resultados audição clientes

Não sei Insatisfeito
Pouco 

satisfeito
Satisfeito

Muito 
satisfeito

Não sei Insatisfeito
Pouco 

satisfeito
Satisfeito

Muito 
satisfeito

Não sei Insatisfeito
Pouco 

satisfeito
Satisfeito

Muito 
satisfeito

Não sei Insatisfeito
Pouco 

satisfeito
Satisfeito

Muito 
satisfeito

Não sei Insatisfeito
Pouco 

satisfeito
Satisfeito

Muito 
satisfeito

Simpatia e cortesia 0 0 0 5 13 0 0 0 4 20 0 0 0 1 6 0 0 0 1 4 0 0 0 11 43

Facilidade de comunicação 0 0 0 6 12 0 0 0 6 18 0 0 0 3 4 0 0 0 2 3 0 0 0 17 37

Rigor e clareza de informação 0 0 0 7 11 0 0 0 5 19 0 1 0 3 3 0 0 0 2 3 0 1 0 17 36

Página web da DRET 0 0 0 14 4 5 0 1 16 2 0 0 1 4 2 1 0 0 3 1 6 0 2 37 9

Facilidade de comunicação por correio eletrónico 0 0 0 7 11 0 0 0 8 16 0 0 1 4 2 0 0 0 2 3 0 0 1 21 32

Tempo de resposta a pedidos 0 0 0 6 12 1 0 0 7 16 0 0 0 3 4 0 0 0 2 3 1 0 0 18 35

Informações sobre o processo 0 0 0 7 11 0 0 0 9 15 0 1 0 5 1 0 0 0 2 3 0 1 0 23 30
Nivel de competência e responsabilidades dos 

colaboradores 0 0 0 5 13 0 0 0 5 19 1 0 0 2 4 0 0 0 2 3 1 0 0 14 39

Fácil compreensão e preenchimento 0 0 0 12 6 0 0 0 10 14 0 0 1 4 2 0 0 0 3 2 0 0 1 29 24

Apresentação gráfica 0 0 0 12 6 0 0 0 14 10 0 0 1 4 2 0 0 0 3 2 0 0 1 33 20

Grau de satisfação global com a DRET 0 0 0 7 11 0 0 1 6 17 0 0 1 3 3 0 0 0 2 3 0 0 2 18 34
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