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Para efeitos de cumprimento do Decreto-Lein.a 183196, de27 de setembro, bem como do artigo 14e

do Decreto Legislativo Regional n3 2712009M, de 27 de agosto, na redação em vigor, junta-se em

anexo o Relatório de Atividades da DRAAC referente a2020.

À consideração superior

Carla Candeias

Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão

Em anexo:

Relatório Atividades 2020
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SIGLAS

AAE - Avaliação Ambiental Estratégica

AIA - Avaliação de lmpacte Ambiental

APA - Agência Portuguesa do Ambiente

APAI - Associação Portuguesa de Avaliação de lmpactes

ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

CELE - Comércio Europeu de Licenças de Emissão

DECA - Divisão de Educação e Cidadania Ambiental

DGREC - Divisão de Gestão de Resíduos e Economia Circular

DPG - Divisão de Planeamento e Gestão

DLR - Decreto Legislativo Regional

DPM - Domínio Público Marítimo

DQA - Diretiva Quadro da Água

DRAAC - Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas

DRAECE - Direção Regional dos Assuntos Europeus e da cooperação Externa

DRHL - Divisão de Recursos Hídricos do Litoral

DSACS - Direção de Serviços da Ação Climática e Sustentabilidade

DSAEC - Direção de Serviços do Ambiente e Economía Circular

DSRHL - Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Litoral

DROTA - Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambíente

e-GAR - Guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos

ECL - Entidades Coordenadoras de Licenciamento

ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos

EU - European Union

HORECA - Hotelaria-Restauração-Cafetarias

IGAMAOT - lnspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do ordenamento do Territórío

IMPEL - European Union Network for the lmplementation and Enforcement of Environmental Law

MIRR - Mapa lntegrado de Registo de Resíduos
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MRRU - Mapa de Registo de Resíduos Urbanos

NUCTE - Núcleo Urbano Consolidado Tradicionalmente Existente

ODS - Gases Depletores da Camada de Ozono

OE - Objetivo Estratégico
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PCB - Bifenilos Policlorados

PCIP - Prevenção e Controlo lntegrados de Poluição

PGRH - Plano de Gestão de Região Hidrográfica

PGRI - Plano de Gestão de Riscos de lnundações

pIDDAR - Plano e Programa de lnvestimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma

da Madeira

pleA - plataforma lnformática para a Gestão da Qualidade da Água para Consumo Humano

POC - Programa da Orla Costeira

PRTR - Registo de Emissões e Transferências de Poluentes

PSP - Polícia de Segurança Pública

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização

QSiGAs - Síntese das Questões Significativas da Gestão da Água

RAM - Região Autónoma da Madeira

RAP - Responsabilidade Alargada do Produtor

RCD - Resíduos de Construção e Demolição

RMQA - Rede de Monitorização da Qualidade do Ar

RSU - Resíduos Sólidos Urbanos

RUP - Região UltraPeriférica

SIADAp - RAM - Sistema lntegrado de Avaliação de Desempenho da Regiâo Autónoma da Madeira

SRAAC - Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas

SRIERpA - Sistema Regional de lnventário de Emissões por Fontes e Remoção por Sumidouros de Poluentes

Atmosféricos

TEGEE - Títulos de Emissão de Gases de Efeito de Estufa

UNIAAJ - Unidade de lnspeção Ambiental e Ação Jurídica
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REUTÓRIO DE ATIVTDADES DRAAC 2O2O

1 _ NOTA INTRODUTORIA

O relatório de atividades da Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC)

constitui um documento de balanço da atividade desenvolvida durante 2020. Neste

documento são explicitadas as ações realizadas, o grau de realização dos programas e os

recursos utilizados, cumprindo com o disposto no Decreto-Lei n.e L83/96, de 2l de setembro,

tendo por referência o Plano de Atividades 2020.

Este relatório integra a Autoavaliação da Direção Regional, tal como estipulado no n. e2 do

artigo 14s do Decreto Legislativo Regional n.s27/2009/M, de 2tde agosto, na redação em

vigor, que estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na

administração regional autónoma da Madeira.

Para a elaboração deste documento foram solicitados os contributos de todas as unidades

orgânicas da DRAAC relativamente a:

Ponto de situação relativamente à realização das atividades previstas no plano de

Atividades 2O2O ejustificação em caso de não realização;

lndicação da realização de atividades não previstas no plano de atividades 2020;

lndicação dos resultados obtidos para os objetivos estabelecidos no eUAR 2O2O;

lndicação das evidências e fontes de verificação dos resultados apresentados.

As atividades desenvolvidas em2O2O estão em consonância com a missão, visão, atribuições

e estrutura organizacional indicadas no plano de Atividades 2020.

2 - DIREçÃO REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAçÕTS CLIMÁïCAS

A DRAAC é um serviço executivo central da administração direta da Região Autónoma da

Madeira, integrado na Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, cuja orgânica se

encontra definida no Decreto Regulamentar Regional n.e 5/2O20/M, de 15 de janeiro.

A estrutura nuclear dos serviços da Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas e a

missão e as competências das respetivas unidades orgânicas, foram aprovadas pela portaria

I
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n.e 658/2020, de 15 de outubro, e a estrutura orgânica flexível da DRAAC foi aprovada pelo

Despacho n.s 40212020 de 19 de outubro.

Esta Direção Regional tem por missão executar a política regional da gestão da qualidade do

ambiente e economia circular, dos recursos hídricos, dos resíduos, do saneamento básico, do

litoral e das alterações climáticas, contribuindo para um desenvolvimento sustentável e

articulado entre as diversas políticas setoriais, regendo a sua ação pelos valores da

Sustentabilidade, lnovação. lntegridade e Cooperação.

A sua visão consiste fazer da Região Autónoma da Madeira, uma região desenvolvida,

sustentável e resiliente, assente em elevados padrões de salvaguarda e valorização dos

sistemas ambientais, e em abordagens integradas das políticas públicas.

A organização interna da DRAAC obedece ao modelo de estrutura hierarquizada

compreende as seguintes unidades orgânicas nucleares e flexíveis:

m

e
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3 _ ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3. 1 _ ATIVI DADES CORRENTES

No âmbito das competências da DRAAC foram desenvolvidas as seguintes atividades

No âmbito da política de Prevenção e Controlo lntegrados da

Poluição (Diretiva PCIP), decorreram os processos usuais com os

Operadores das lnstalações PCIP existentes e com as Entidades

Contributos nos seguintes documentos:

Economia circular - Roteiro sobre o novo plano de ação da União

Europeia;

Uma parceria estratégica reforçada e renovada com as Regiões

Ultraperiféricas da EU;

Um novo Plano de Ação para a Economia Circular - Para uma Europa

mais limpa e competitiva;

Consulta pública - "Transferência de resíduos - Revisão das regras

da UE";

Consulta pública sobre a "Redução dos resíduos de embalagens -

revisão das regras em vigor";

Análise no âmbito da Economia Circular I Comunicação UE - "Pacto

Europeu do Clima".

DSAEC

DSAEC

Assegurar as competências de Autoridade Regional para exercer as funções no

comércio europeu de licenças de emissão (CELE), da Prevenção e Controlo lntegrados da

poluição (pctp), da Avaliação de lmpacte Ambiental (AlA) e da Avaliação Ambiental

Estratégica de Planos e Programas (AAE), bem como exercer as funções de autoridade

âmbito do

Acompanhar, em estrita ligação com a DRAECE, iniciativas legais e programas comunitários

com o objetivo de preservar, proteger e melhorar a qualidade do ambiente salvaguardando

as especificidades da RAM como Região Ultraperiférica (RUP), destacando-se o

acompanhamento destas Regiões para a Economia Circular.
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Coordenadoras de Licenciamento (ECL)

Foi iniciado o ciclo de renovação de todas as Licenças Ambientais

em vigor. No âmbito do Registo Europeu das Emissões e

Transferências de Poluentes (Regulamento pRTR) o Governo

Regional garantiu o cumprimento do registo e de reporte

comunitário das oito instalações abrangidas na RAM. foi assegurada

a coordenação dos procedimentos de Avaliação de lmpacte

Ambiental, acompanhados os procedimentos de pós-Avaliação dos

projetos em curso e concluiu a Avaliação de lmpacte Ambiental do

Projeto de Sobreequipamento ENEREEM - parque Eólico do Loiral

lll, no Paul da Serra, e da Exploração Avícola Ovo do Santo, Lda. No

âmbito do Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE) foi

assegurada em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente,

o cumprimento deste regime. Foram acompanhados e validados os

Relatórios de Ernissões de Gases de Efeito de Estufa, os planos de

Monitorização e os Relatórios de Melhoria, e emitido os respetivos

Títulos de Emissão de Gases de Efeito de Estufa (TEGEE) às três

unidades Termoeléctricas sediadas na Região que, de acordo com a

legislação aplicável, estão abrangidas pelo regime CELE.

Foi assegurada a supervisão sobre o contrato de manutenção da

Rede, com verificações locais e validação dos respetivos relatórios.

Foi dada continuidade à interação no Grupo de trabalho do Ar, junto

DSAEC

competente para o registo europeu de emissões e transferências de poluentes (pRTR).

ncias estipuladas em matéria de avaliação e gestão da qualidade do ar,

garantindo o cumprimento da legislação em vigor e assegurando a gestão da rede de

monitorização de qualidade do ar.

Exercer as competê
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da Agência Portuguesa do Ambiente.

Licenciamento das atividades de tratamento de resíduos, respetivas

renovações de licença e fiscalização das atividades;

Monitorização e acompanhamento das empresas aquando do

preenchimento do Mapa lntegrado de Registo de Resíduos (MIRR),

do Mapa de Registo de Resíduos Urbanos (MRRU) e do Registo de

produtores na Plataforma Siliamb.

Foi dado seguimento à centralização dos Mapas de Ruído

Municipais, em conformidade com o Decreto-Lei n.e 9/2007, de 17

de janeiro, que aprova o Regulamento Geral de Ruído, alterado pelo

Decreto-Lei n.e 278/2OO7, de 1 de agosto.

Foi construída uma base de dados de atividades sujeitas ao controlo

de emissões atmosféricas.

Foram analisados os Planos de Gestão de Solventes das atividades

que utilizam COV - lavandarias.

Foi produzido o Sistema Regional de lnventário de Emissões por

Fontes e Remoção por Sumidouros de Poluentes Atmosféricos -

SRIERPA.

Emissão de pareceres relativos aos Relatórios de Atividades e

Orçamentos Previsionais de todas as Entidades Gestoras;

UO

DSAEC

DSAEC

DSAEC

DSACS

DSAEC

ATIVIDADE

Coordenar e executar as competências relativas à gestão dos resíduos, enquanto autoridade

regional, através do planeamento, do desempenho de tarefas de acompanhamento das

atividades de gestão de resíduos, dos procedimentos de licenciamento e fiscalização, bem

como da gestão estatística dos dados reportados na respetiva plataforma de registo.

Supervisionar o cumprimento do Regulamento Geral do Ruído, prestando apoio técnico em

avaliações acústicas de ruído ambiente, analisando e aprovando Mapas de Ruído, Mapas

Estratégicos de Ruído e Planos de Ação/Redução de Ruído.

Acompanhar a execução das políticas de ambiente, através da monitorização legal e

emissão de pareceres no âmbito de instrumentos de mitigação às alterações climáticas, da

proteção da camada do ozono através do controlo da utilização de gases depletores da

camada de ozono (ODS), dos gases fluorados responsáveis também pelo efeito de estufa,

da recuperação e valorização dos solos e outros locais contaminados, do controlo na

eliminação de substâncias perigosas (ex.: PCB, amianto, etc.), entre outras políticas

ambientais.

Assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes das extensões de licença à RAM

concedidas às Entidades Gestoras de Fluxos Específicos de Resíduos (acompanhamento de

9



DESCRrcÃO

Organização de ações de sensibilização e formação em território

Regional, em parceria com as EG SOGILUB e WEEECYCLE.

ïratamento estatístico da informação relativa aos dados de

resíduos reportaclos.

Ao longo do an,c foi prestado apoìo aos promotores de candidaturas

aos diversos programas ambientais.

BANDEIRA AZI.JL: Foi assegurada a coordenação regional do

Programa, de acordo com o respetivo regulamento;

Foram efetuadcrs contactos l)ara informação e apoio aos

promotores de candidaturas;

Foram verificadas; e validadas as 1.6 candidaturas regionais às praias;

Foi assegurada a participação nas reuniões de trabalho da Comissão

Nacional da BA;

Foi divulgado o ne de Bandeiras Azuis atribuídas para a época

balnear 2020: t6 praias, 2 marinas e 4 embancações ecoturísticas.

Foram realizadas 56 vistorias para verificação do cumprimento dos

critérios de atribuição da bandeira azul.

PRAIA ACESSíVEL: Foram verificadas e validadas as 7 candidaturas

apresertadas e íbram realizadas 27 vistorias para verificação do

cumprimento dos critérios de atribuição do galardão.

uo

DSAEC

DSACS

ATIVIDADE

campanhas de recolha de resíduos, de ações de sensibilização, etc.).

Atualizar os dados estatísticos referentes aos resíduos produzidos na RAM, inclusive metas

de resíduos urbanos e promover a sua divulgação.

Apoiar a implementação de iniciativas de âmbito internacional, nacional e regional que

contribuam para a integração da Educação para o Desenvolvimento Sustentável na

sociedade a diferentes níveis, nomeadamente através da realização de ações de Educação

e Sensibilização Ambiental e dos programas Bandeira Azul, Praia Acessível, Eco-Escolas,

Jovens Repórteres para o Ambiente, Green-Key e Eco XXl.

Realizar contactos para informação e apoio aos promotores de candidaturas aos programas

ambientais Eco-Escolas, Green Key, Bandeira Azul, Praia Acessível, ECO XXI e Praia Acessível,

Praia para Todos.

RELATóIRIO DE ATIV]DADES DRAAC 2O2O
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GREEN KEY: foram realizadas 12 vistorias às candidaturas

apresentadas e foram galardoados 34 empreendimentos turísticos

e 1 restaurante.

Não foi realizada a cerimónia de entrega dos galardões Green Key

devido às restrições impostas pela pandemia COVID-19.

ECO-ESCOLAS: Foi prestado apoio a todos os municípios no âmbito

das inscrições Eco-Escolas no decorrer no ano letivo, bem como às

escolas inscritas. Foram realizadas 9 ações de sensibilização nas

Eco-Escolas que envolveram 200 participantes;

Foram realizadas 41 vistorias para verificação do cumprimento dos

7 passos. Foram galardoadas 128 escolas para o ano letivo

20L9/2O2O.

Foram verificadas e validadas todas as candidaturas ao galardão.

Não foi realizado o Seminário Regional Eco-Escolas devido às

restrições impostas pela pandemia COVID-i.9.

No âmbito do projeto MaRaM foi realizada no dia 25 de julho 2020

a limpeza de mar com meios ecológicos, entre a Marina do Funchal

e o Clube Naval do Funchal. Esta atividade envolveu uma equipa da

DRAAC, do Gabinete da SRAAC, alguns familiares, membros da

direção do Clube Naval e da Marina do Funchal.

DSACS

Assegurar a continuidade das atividades de educação e sensibilização ambiental para

prevenção da poluição das nossas águas balneares, de forma a promover uma cidadania

ativa e sensibilizar para a necessidade da mudança de comportamentos, no âmbito do

projeto MaRaM - Poluição Zero no Mar da RAM.

REIATóRIO DE ATIVIDADES DRAAC 2O2O
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Foi dado inicio ao procedimento de contratação para a elaboração

do PGRI - Plano de Gestão de Riscos de lnundação 2.e fase que

contem as seguir tes ações: Leva,ntamento cartográfico de precisão

(Lidar,lL/ptlm2) do terreno para as zonas inundáveis das zonas

identificadas com risco potencial significativo; lmplementação de

rede de nivelamento de alta precisão para as zonas identifìcadas

com risco poterncial significativo de inundações; Elaboração da

cartografia das zonas inundáveis e cartografia de risco de

inundações; Elaboração do Plano de Gestão de Riscos de

inundações da Região Autónoma da Madeira - 2.3 geração, a vigorar

Foram garantidas em 2020 todas as tarefas inerentes às funções de

Autoridade Regional da Água nas seguintes áreas chave:

Planeamento, Licenciamento, Monitorização e lmplementação das

Diretivas Comunitárias no âmbito dos Recursos Hídricos e

lmplementação da Diretiva da Qualidade da Água para Consumo

Humano. Foram elaborados pareceres no âmbito das competências

de Autoridade Regional da Água, em processos de serviços e

entidades externas e internas.

A 6e Reunião da Comissão Técnica de Acompanhamento da

Estratégia MaRaM, a lV Conferência MaRaM e a 4e Campanha de

Recolha de Resíduos em terra e no mar, não foram realizadas

devido às restrições impostas pela pandemia COVID-19.

DSRHL

DSRHL

promover uma adequada política de planeamento e uma gestão otimizada que vise a

valorização, a proteção e a gestão equilibrada dos recursos hídricos regionais, de acordo

com as diretrizes comunitárias.

Garantir as funções de Autoridade Regional da Água assegurando a administração e a gestão

das águas da região hidrográfica da Madeira.

12
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RETATóRrc DEATIVIDADES DRAAC 2O2O

mentação e validação de modelos de

previsão hidrológica e hidráulica nas zonas identificadas com risco

potencialsignificativo de inundações, para permitir obter em tempo

real previsões de caudais e níveis.

enlre 2O22 e 2027; tmple

Foram assegurados todos os procedimentos inerentes à aplicação

do regime de utilização de recursos hídricos.

os procedimentos administrativos necessários ao

licenciamento das novas rejeições de águas residuais em meio

recetor natural.

Foram efetuados

Foi assegurada a gestão da qualidade das águas balneares, através

da realização de reuniões com as entidades gestoras, Autoridade

Marítima e Autoridade de Saúde.

Foram asseguradas as atividades necessárias à elaboração da lista

de águas balneares a identificar em 2020, realizadas as atividades

de monitorização da qualidade das águas balneares, respetivo

reporte, e disponibilização de informação ao público e entidades

gestoras.

Foram desenvolvidas as ações necessárias à preparação da época

DSRHL

DSRHL

DSRHL

superficiais e subterrâneas dos efeitos nefastos das

descargas das águas residuais urbanas e da descarga das águas residuais provenientes de

serviços, dos sectores industriais e domésticos, através da garantia da aplicação do regime

de utilização de recursos hídricos na RAM.

Assegurar a proteção das águas

captações e rejeições de águas residuais em meio recetor natural, elaborar o

cadastro, e fixar os critérios para descarga das águas residuais e controlo da qualidade das

rejeições.

Licenciar

Assegurar a gestão da qualidade das águas balneares prosseguindo objetivos de proteção

da saúde humana e de preservação, proteção e melhoria da qualidade do ambiente e

garantir a aplicação do regime jurídico de identificação, gestão monitorização e classificação

da qualidade das águas balneares e de prestação de informação ao público.

13
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Foi elaborada a proposta de rerJe de monitorização para o triénio

seguinte com base nos dados existentes das monitorizações

efetuada até 20]-9 na RAM.

Foi garantida a ,3xecução da monitorização das águas superficiais

interiores da RAM. Foram monitorizadas cerca de 20 Ribeiras da

Região e aferido o seu estado qualitativo (físico - químico e

ecológico). Estes dados servem cle suporte para a gestão ambiental.

Foi cal:ulado e divulgado o Írdice anual de água segura por

concelho. Foram validados e apr:ovados os Programas de Controlo

da Qualidade da Água para consumo humano. Foi efetuada a gestão

das notificações de incumprirrento da qualidade da água e o

acompanhamento das medidas implementadas para a sua

resolução.

balnear 2021.

Foi executada a monitorização química e ecológica das águas

superficiais interiores da RAM e validados todos os relatórios de

monitorização produzidos.

DSRHL

DSRHL

DSRHL

uo

DSRHL

Assegurar a monitorização da qualidade ecológica e química das Águas Superficiais

lnteriores

Assegurar a monitorização da qualidade ecológica e química das Águas Costeiras'

Assegurar a aplicação do regime da qualidade da água destinada ao consumo

garantindo o controlo, tratamento e análise dos dados da qualidade da água para consumo

humano, promovendo a sua divulgação, contribuindo para a maior eficácia na prevenção da

sua degradação e proteção da saúde pública dos consumidores, através do envolvimento

das entidades intervenientes no âmbito da qualidade da água para consumo humano:

Ambiente, Serviços de Saúde, Entidades Gestoras e População em Geral, tal como previsto

nas diretrizes comunitárias.

humano,

ATIVIDADE

Garantir e executar a monitorização dos recursos hídricos da RAM, através da rede regional

de Monitorização da qualidade das águas da Região Hidrográfica do Arquipélago da

Madeira: Águas Superficiais lnteriores e costeiras (componente química, ecológica e

hidromorfológica) e Águas Subterrâneas, por forma a conhecer, avaliar e classificar o estado

da componente qualitativa e quantitativa, assim como apoiar a tomada de decisão nas

utilizações de recursos hídricos.
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da qualidade das 56 águas balneares,

durante a época balnear de 2O2O e garantido a implementação da

Diretiva das Águas Balneares na Região, nomeadamente através da

identificação das 56 águas balneares, em colaboração com as

Câmaras Municipais.

Foi executada a monitorização

Foi assegurada a gestão corrente dos processos em domínio público

marítimo.

Foi realizada uma exposição sobre os NUCTE no átrio do edifício do

Campo da Barca.

Foi concluído o POC-Porto Santo e iniciado o pOC-Madeira.

Foram emitidos e anulados títulos de utilização do DpM, em

conformidade com as normas em vigor.

Foi publicada a Portaria n.s 373/2020, que procede à identificação

e representação gráfica dos núcleos urbanos consolidados

tradicionalmente existentes - NUCTE.

Foi dada continuidade aos processos de delimitação que

apresentaram condições para prosseguir. Foram emitidos

pareceres no âmbito das competências de administração e

jurisdição do DPM.

DSRHL

DSRHL

DSRHL

DSRHL

DSRHL

DSRHL

DSRHL

Assegurar o regime de identificação, monitorização e classificação da qualidade das águas

balneares e de prestação de informação ao público.

Garantir a aplicação do regime de Utilização de Recursos Hídricos.

Assegurar a divulgação de informação sobre os recursos hídricos da Região

ou participação na elaboração dos instrumentos de gestão

territorial, de natureza sectorial, especial e territorial, com incidência na faixa costeira.

Garantir a coordenação

Assegurar a regularização dos usos e ocupações, instruindo os necessários títulos de

utilização privativa, em coerência com os instrumentos de ordenamento.

ldentificar a demarcação do leito e margem das águas do mar, e os usos privativos

exístentes.

Assegurar a gestão dos processos de delimitação de domínio público marítimo por iniciativa

privada, e o exercício das demais competências de administração e jurisdição do domínio

público marítimo atribuídas à Região.
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DESCRçÃO

Relativamente ao Porto Santo, estão identificadas no POC-Porto

5anto.

No que diz respeito às necessidades e prioridades de intervenção

na ilha da Madeira, serão identificadas no POC-Madeira.

Foram realizadas diversas perícias e depoimentos testemunhais em

processos judiciais de reconhecirnento da propriedade privada.

A fiscalização do litoral mantr-.ve-se ativa, mesmo durante o

confinamento devido à pandemia por COVID-19.

Foram efetuadas visitas inspetivas no âmbito do Mapa lntegrado de

Registo de Resícluos: L9, no ârnbito do controlo dos planos de

solventes às Lavandarias,17, a operadores de gestão de resíduos,

32 e 17 às estações de tratamenl:o de águas residuais.

A unidade deu resposta a 10tl reclamações apresentadas por

particulares e 40 solicitações de entidades externas.

A DSQA promov€ru uma formação técnica na área dos REEE.

Foram realizadas; inspeções no iìmbito da gestão dos Resíduos de

Construção e Demolição, assim cromo a Unidades Hoteleiras.

UO

DSRHL

DSRHL

DSRHL

UNIAAJ

UNIAAJ

UNIAAJ

UNIAAJ

ATIVIDADE

Garantir a identificação e avaliação de necessidades e prioridades de intervenção no

contexto da integridade biofísica do litoral.

Apoiar tecnicamente nos atos de administração dos bens integrados no domínio público

marítimo.

Desenvolver ações de fiscalização do cumprimento das normas regulamentares ou

disposições legais aplicáveís, na área do litoral.

Assegurar que os sectores económicos (ex.: construção civil, agropecuária, oficinas, setor

HORECA) cumprem os normativos ambientais nas suas diversas componentes, através da

promoção de ações de sensibilização e formação, do seu acompanhamento permanente e

de ações regulares de inspeção, ordinárias e extraordinánias.

Responder às reclamações rececionadas, não só da população em geral, como também das

diferentes entidades públicas e privadas, precedido de visita ao local e consequente

tramitação adequada.

Dotar os recursos humanos afetos à lnspeção Ambiental de competências técnicas nas

diferentes áreas de conhecimento.

Realizar auditorias, inspeções e outras ações de controlo e fiscalização às atividades, locais

ou estabelecimentos abrangidos pelo domínio de intervenção da Direção Regional.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DRAAC 2O2O
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RETATóRIO DE ATIVIDADES DRAAC 2O2O

:1.2 - AI tVtDADES 2020

Para além das atividades correntes desenvolvidas pela DRAAC, foram propostas e apresentadas ações no plano de Atividades de 2020, a desenvolver durante o ano
de referência, relativamente às quais se apresenta o balanço da sua execução.

ATIVIDADE

DSAEC

oESERVAçôES

No âmbito das vistorias às atividades de tratamento de resíduos, foram verificados

os respetivos requisitos de qualificação no âmbito dos fluxos específicos de resíduos

correspondentes.

Nod ia L0 de março realizou-se uma sessão de esclarecimento relativa aos fluxos

específicos de resíduos (registo de produtores) em parceria com a ApA e a EG

WEEECYCLE.

Dado o contexto de pandemia existente no ano ao qual se reporta, os restantes

esclarecimentos foram feitos através de chamadas telefónicas ou através de

recursos online.

A monitorização e o acompanhamento das empresas aquando do preenchimento

do Registo de produtores na Plataforma Siliamb foram realizados através de

chamadas telefónicas ou através de recursos online.

Participação no Plano Nacional de Gestão de Resíduos (pNGR 2030) e no plano

Estratégico de Resíduos urbanos (PERSU 2030) através de pareceres oficiais e

através da presença de representantes da DRAAC nas reuniões online.

A situação pandémica não permitiu obter uma oferta satisfatória no mercado da

Executado

Executado

Executado

Executado

Não

Assegurar que as atividades regionais de tratamento de resíduos

cumprem os requisitos de qualificação no âmbito dos fluxos específicos

de resíduos tal como estabelecido no diploma UNILEX com verificação in

loco do cumprimento dos requisitos de qualificação.

Realizar sessões de esclarecimento destinadas aos operadores,

produtores e transportadores regionais de resíduos, relativa ao Mapa

lntegrado de Registo de Resíduos (MIRR), às Guias Eletrónicas de

Acompanhamento de Resíduos (e-GAR) e à Gestão dos Fluxos Específicos

de Resíduos.

Promover e acompanhar o cumprimento legal inerente ao Registo de

Produtores decorrente do Princípio da Responsabilidade Alargada do

Produtor (RAP).

Participar nos diversos Grupos de Trabalho inerentes à atualização dos

planos nacionais de gestão de resíduos.

Contratualizar "pacote de formação" na área do ambiente (instrumentos
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formação on-line.

Esta atividade não foi realizada face à situação pandémica e à alteração orgânica da

DRAAC.

Foi mantida a interação da Comunidade e a funcionalidade do Observatório

CLIMA_MADEIRA.

No âmbito do protocolo de cooperação celebrado com a Universidade Nova de

Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia, através da cedência de equipamento

da avaliação da qualidade do ar clescontinuado, a mesma desenvolveu um Modelo

de Previsão da Quralidade do Ar exclusivo para a RAM.

Esta atividade foi totalmente executada através do projeto MAC-CLIMA.

Devido aos constrangimentos provocados pela situação de pandemia por COVID-19,

em particular em espaços fechados, esta atividacle não foi executada.

A RMQA funcionou em pleno er foram efetuadas diversas campanhas de

monitorização, nomeadamente rra Pousada da Juventude e na Quinta de São Roque

Foi desenhado fluxograma para ;r Emissão / Renovação de Certificados para o

reconhecimento como iécnico qr.ralificado para intervenções em equipamentos de

refrigeração, ar condicionado, bcrmbas de calor, sistemas fixos de proteção contra

incêndios e/ou extintores que contenham substiincias que empobrecem a camada

gccuçÃo

executado

Não

executado

Executado

Executado

Executado

Não

executado

Executado

Executado

ATIVIDADE

e políticas de gestão ambiental) cujo público-alvo será a DRAAC e outras

entidades externas (sector público e privado) de acordo com a temática.

Promover a realização de Encontro da Comunidade de Adaptação - Clima

Madeira - Estratégia Regional de Adaptação às Alterações Climáticas.

Assegurar o funcionamento da Comunidade de Adaptação da RAM assim

como o funcionamento do Observatório CLIMA-MADEIRA, no âmbito da

continuidade da Estratégia Regional para a Adaptação às Alterações

Climáticas.

Lançar procedimento contratual para a construção e operacionalização

de Modelo de Previsão e Gestão da Qualidade do Ar, e auscultar formas

de financiamento.

Concluir e implementar o Sistema de lnventário Regional de Emissões de

Gases com Efeito de Estufa e Remoções por Sumidouros.

Lançar procedimento para aquisição de Equipamento Ar lnterior e

respetiva Formação de Utilização e auscultar formas de financiamento.

Assegurar a continuidade da gestão da Rede de Monitorização da

Qualidade do Ar (RMQA) e dos serviços associados, tais como campanhas

de monitorização e produção de relatórios.

Desenvolver e implementar novos processos de negócio, ferramentas de

aperfeiçoamento e complementaridade associados a instrumentos de

gestão ambiental.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DRAAC 2O2O
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RETATóRIO DE ATIVIDADES DRAAC 2O2O

permitirá incluir este serviço na plataforma

SlMPLifica.

de ozono (ODS). Esta iniciativa

Por decisão da direção da APAI, entidade organizadora, a realização deste evento foi

adiada

atividade, foram realizadas as seguintes ações:

- Estudo do potencial de fecho dos ciclos biológicos (engenhos);

- lmplementação da estratégia de limitações de consumíveis na Ap;

- Criação da Plataforma Madeira Circular;

- Reforço da capacidade regulatóría e da capacidade inspetiva (GT ERSAR e

Orgânica);

- Elaboração do programa de prevenção de resíduos;

- Promoção de soluções de valorização de materiais.

No âmbito desta

o contexto pandémíco por coVlD-19 não permitiu a realização de ações formativas

presenciais aos grupos alvo identificados.

Os diplomas que definem a estrutura nuclear e flexível da Direção Regional só foram

publicados no último trimestre do ano de202o, o que impediu o lançamento desta

iniciativa.

O processo de constituição do Observatório das Alterações Climáticas da

Não

executado

Executado

Não

executado

Não

executado

Executado

na organização e realização da Conferencia Nacional de AvaliaçãoApoio

de lmpactos.

Desencadear a implementação de medidas elencadas nos documentos

estratégicos regionais de resíduos e promover ações junto do setor

empresarial que visem a transição para a circularidade.

Desenvolver um plano de comunicação e sensibilização, no sentido de

melhorar o nível de conhecimento das populações sobre os fenómenos

das alterações climáticas, através de ações formativas/sensibilização aos

diversos dirigentes da adminístração pública regional e local, e outros

grupos alvo como silvicultores, agricultores, professores, jornalistas e

demais cidadãos.

Realizar inquérito à população para conhecer a perceção dos cidadãos

sobre o fenómeno das alterações climáticas e as respetivas

vulnerabilidades.

Promover a cooperação institucional através de encontros multilaterais
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Macaronésia foi promovido por via de cooperaçãc institucional e encontros

multilaterais, ainda que a conclusão formal tenha sido adiada para 202L por via das

restrições da pandemia por COVID-19.

Foi decidido adiar o processo de atualização da El;tratégia, priorizando a conclusão

do IRERPA, docurnento fundamerrtal para uma aclequada avaliação dos passos a

tomar na atualização da primeira.

O contaxto pandémico não permitiu a realização da Conferência, que teria um

formato presencial com oradores internacionais r:onvidados.

O contexto pandémico por COV|tl-19 não permitìu a realização dos seminários

divulgativos.

Foi realizada apenas uma reuniãc, com o município de Machico a 5 de fevereino. Não

houve possibilidade de reunir coín os restantes ntunicípios, devido às restrições

impostas pela pandemia por COVID-19.

Não foi realizado o Seminário Regional Eco-Escolras, devido às restrições impostas

pela pandemia COVID-19. As bandeiras verdes E<:o-Escolas foram entregues

diretamente a cada um dos municípios.

Não foi realizada a cerimónia de ,:ntrega dos galardões Green-Key, devi do às

restrições impostas pela pandemia por COVID-1çr. Os galardões foram entregues

diretamente aos respetivos hotéis.

BccuçÃo

Não

executado

Não

executado

Não

executado

Parcialmente

executado

Não

executado

Não

executado

ATIV!DADE

no âmbito da criação do Observatório das Alterações Climáticas da

Macaronésia, com participação em conferências e reuniões de trabalho

entre os parceiros do espaço de cooperação.

Desenvolver a atualização da Estratégia de Adaptação às Alterações

Climáticas da Região Autónoma da Madeira, Estratégia CLIMA-Madeira

Promover a informação e sensibilização das populações sobre os

fenómenos das alterações climáticas com a realização de uma

Conferência sobre a problemática das alterações climáticas na RAM

Realizar seminários divulgativos para a promoção do aumento da

consciencialização, e aquisição de serviços técnicos especializados para a

implementação dos princípios orientadores e acompanhamento da

execução de políticas e instrumentos operacionais e legais no âmbito do

combate às alterações climáticas.

Organizar reuniões regionais com os municípios parceiros do Programa

Eco-Escolas.

Organizar o XIV Encontro Regional Eco-Escolas da RAM - entrega oficial

das bandeiras verdes atribuídas às Eco-Escolas da RAM.

Organizar a Cerimónia oficial da entrega dos Galardões Green-Key

atribuídos aos empreendimentos hoteleiros da região.

RELAT('RIO DE ATIVIDADES DRAAC 2O2O
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Não foi realizada a reunião regional Green key, uma vez que a Coordenação

Nacional não efetuou estas reuniões durante este ano.

Foi realizada reunião regional Bandeira Azul online, a 3 de dezembro.

Foi apenas realizada a limpeza por mar em caiaque. Não foi realizada a 5e Reunião

anual da comissão ïécnica de Acompanhamento, a lV conferência Anual MaRaM e

campanha anual de limpeza de praias, devido às restrições impostas pela pandemia

covlD-19. Não foram realizadas as limpezas de praia, uma vez que estas envolvem

maioritariamente crianças, evitando, desta forma, expô-las a um possível risco de

contágio através dos resíduos que frequentemente são encontrados nas praias.

DSRHT

Foi realizada a Avaliação Preliminar dos Riscos de lnundação, que incluiu pela

primeira vez as zonas costeiras, para além das zonas interiores da RAM.

Foi elaborado o caderno de encargos e foi dado início ao procedimento de

contratação para a elaboração do PGRI - Plano de Gestão de Riscos de lnundação 2.a

fase, através de um concurso publico internacional.

Foi elaborada uma proposta de portaria com identificação das zonas adjacentes e

proposta de guia de boas práticas, com o objetivo de executar as medidas:

0GcuçÃo

Não

executado

Executado

Parcialmente

executado

Executado

Executado

Executado

ATIVIDADE

Real izar a reunião regional de divulgação do programa Green Key e das

orientações para a sua implementação em 2020.

Realizar a reunião regional do Programa Bandeira Azul e divulgar as

orientações do programa para 2020;

Realizar a 5e Reunião anual da Comissão Técnica de Acompanhamento, a

lV Conferência Anual MaRaM e Campanha anual de limpeza de praias.

Realizar a Avaliação Preliminar dos Riscos de lnundações, que identificará

as zonas com risco potencial significativo de inundações;

Assegurar a elaboração do Plano de Gestão de Riscos de lnundação -
PGRI - 2.e fase, documento que vigorará entre2022/2027 e que conterá

um conjunto de medidas de prevenção, proteção, preparação,

recuperação e aprendizagem, adequadas às especificidades de cada uma

das zonas identificadas com riscos potenciais significativos, e que irá

proceder à revisão/atualização do PGRI - L.e fase (2Ot6/2027);

Garantir a execução das medidas previstas no Plano de Gestão de Riscos

de lnundações - PGRI - 1.e ciclo;

RETATÓRIO DE ATIVIDADES DRAAC 2O2O
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Foi elaborado e divulgado o relatório da qualidade da água para consumo humano

Foi adquirida a Plataforma lnformática da Qualidade da Água.

Foi ministrada formação às entidades gestoras e foram formatadas e caracterizadas

na plataforma informática todas as zonas de abastecimento e origens de água da

região.

Este sistema permitiu a circulação e partilha de informação com todas as Câmaras

Municipais e entidades gestoras, de todos os concelhos da Região, com o objetivo

de conhecer a qualidade da água distribuída e a r'esolução atempada de qualquer

anomalia que ponha em risco a saúde dos consunridores'

M06a - Propor zonas adjacentes e guia de boas práticas;

M07a - Regulamentação do uso do solo em domínio hídrico fluvial e Zonas

Adjacentes;

M02j - Acompanhamento e avaliação da implementação das medidas do PGRI-

RAM.

O guia também poderá ser utilizado como base para a regulamentação do uso do

solo.

Foi igualmente efetuado o relatório reiferente ao acompanhamento e avaliação da

implementação das medidas do PGRI-l.e ciclo.

Executado

ExecutadoAssegurar o controlo, tratamento e análise dos dados da qualidade da

Aquisição da Plataforma lnformática para a Gestão da Qualidade da Água

para Consumo Humano - PIQA, que munirá a DRMC com uma

ferramenta indispensável no âmbito das suas competências como

Autoridade Regional da Água e como entidade responsável pela

Promoção e Supervisão do setor dos serviços de abastecimento público

de água, permitindo agilizar, uniformizar e facilitar a circulação de

informação entre as várias entidades regionais (DRAAC, Câmaras

Municipais, ARM e Autoridade de Saúde) com acesso simultâneo pelas

várias entidades intervenientes, possibilitando uma ação concertada em

tempo real na resolução de eventuais anomalias;

22



RELATóRIO DE ATIVIDADES DRAAC 2O2O

na região, por concelho e por zona de abastecimento.

em 2020 as medidas previstas no pGRH - 2.e ciclo da

competência da DRAAC no âmbito da qualidade da água

Foram executadas

Foi elaborado o relatório das eSiGAs - Síntese das euestões Significativas da Gestão

da Água, gue se encontra em consulta publica. Faz parte integrante do documento

de planeamento regional - PGRH, orientador da política nacional dos recursos

hídricos. Fará igualmente parte da informação a enviar à comissão europeia como

comprovativo dos princípios orientadores da gestão dos recursos hídricos na Região

a a execução da monitorização das águas superficiais interiores da RAM

Foi executado o relatório com a análise aos resultados obtidos nos três anos de

monitorização da qualidade química e ecológica das massas de água interiores da

RAM.

Foi garantid

Foi realizado o procedimento de aquisição referente à monitorização da qualidade

química e ecológica das massas de água costeiras da RAM. uma vez que o único

concorrente apresentou uma proposta que ultrapassou o valor base, este

procedimento não teve execução em 2020.

Foi lançado o procedimento e dado início ao estudo referente à delimitação das

massas de água subterrâneas da Região.

Durante a época balnear de2o2o, foi executada a monitorização da qualidade das

Executado

Executado

Executado

Executado

Executado

Executado

ATIVIDADE

ua para Consumo Humano e sua divulgação;Ag

das medidas previstas no Plano de Gestão de Região

Hidrográfica do Arquipélago da Madeira - 2.e ciclo;

Garantir a execução

Desencadear o início dos procedimentos relativos à elaboração da 3c

geração do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da

Madeira (PGRH10): 2022 -2027, nomeadamente com a concretização da

1.e etapa: Síntese das Questões Significativas da Gestão da Água (OSienl

identificadas na RH10, à qual se seguirá uma fase de consulta pública por

um período de 6 meses.

Garantir a Monitorização das Ribeiras da Região (massas de água

interiores superficiais) que abrange a avaliação da qualidade química e

ecológica com o objetivo de avaliar o seu estado ecológico no âmbito das

competências da DRAAC como Autoridade Regional da Água;

Garantir a execução do procedimento necessário à monitorização da

qualidade das águas costeiras da RAM, dando continuidade à validação

da qualidade das massas de água costeiras da Região Hidrográfica do

Arquipélago da Madeira.

Garantir a execução do estudo referente à delimitação das massas de

água subterrâneas da Região.

Garantir a gestão da qualidade das 56 as Balneares existentes na
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56 águas balnea res e assegurada a implementaç2io da Diretiva das Águas Balneares

na Região.

Foi executado o procedimento aclministrativo de identificação das 56 águas

balneares, em colaboração conn ;rs Câmaras Municipais. Foram atualizados e

fornecidos os perfis das águas halneares às Câm:rras Municipais, assim como toda a

informação necessária para informação dos utentes dos espaços balneares.

Foi assegurada a gestão de cerca de uma centeniì de TURH, através da verificação

do cumprimento das condições com implicações ambientais, definidas nos títulos.

Foram analisados os autocontro|ls analíticos dos; efluentes rejeitados em meio

recetor natural e notificados os tlitulares relativarnente ao resultado da análise

efetuada.

Foi realizado o cálculo de todas as taxas a pagar pelos utilizadores dos recursos

hídricos regionais, de uma forma particular e esprecifica para cada emissão, tendo

em consideração a carga e as características qualitativas e quantitativas do efluente

Em 2O2O foi assegurada a necessária aquisição de equipamento informático de base

ao projeto e elaborado o cadenno de encargos pirra o estudo técnico científico para

a atualizaçãc da delimitação das massas de água subterrâneas das ilhas da Madeira

e Porto Santo. Foram asseguradas igualmente as; reuniões e contactos com oS

BccuçÃo

Executado

Executado

Executado

Executado

Executado

ATIVIDADE

Região, monitorizando a sua qualidade e validando a sua utilização em

colaboração com a capitania, lA Saúde e Câmaras Municipais.

Garantir o procedimento de identificação das águas balneares e da

divulgação de informação à população nomeadamente através da

elaboração de placas informativas e elaboração e atualização dos perfis

das águas balneares que contem toda a informação relevante e de

interesse para os cidadãos.

Garantir a emissão dos Títulos de Utilização de Recursos Hídricos:

Licenças de Captação de Águas e Licenças de Rejeição de Águas Residuais

(Urbanas, Domésticas e lndustriais).

Garantir a validação dos autocontrolos analíticos mensais da qualidade

dos efluentes rejeitados em meio recetor natural.

Garantir a aplicação das taxas de recursos hídricos, pondo em prática o

princípio do poluidor pagador.

Assegurar o início do projeto MlÏlMAC, o qual tem por objetivos, reforçar

a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, e melhorar

as capacidades científicas e tecnológicas nos sectores primários. A

SRAAC/DRAAC pretende garantir em 2020 o início do <Estudo sobre as

necessidades de monitorização das massas de água artificiais (levadas) e

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DRAAC 2O2O
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parceiros do projeto.

as reuniões de base com os parceiros do projeto e dado início aos

procedimentos de aquisição de equipamento estrutural (Drone e equipamento

informático). Foram elaboradas as propostas de cadernos de encargos para a

modelação das fontes poluidoras e para a análise laboratorial das manchas

poluentes das águas costeiras de modo a identificar a sua origem.

Foram executadas

O POC-Porto Santo ficou concluído

o do POC - Porto Santo, não foi possível iniciar a

implementação dos planos de praia logo de seguida, tendo sido reprogramada para

202t.

Face à data de conclusã

situação de pandemia por COVID-19, a realização destas intervenções não foiFace à

considerada necessária

O Programa de Monitorização Regional de Lixo-Marinho em Praias foi estabelecido

no âmbito do projeto oceanlit, a partir de setembro de 2020, tendo sido iniciado

em 3 praias da llha da Madeira (são Vicente, calheta, Fajã dos padres)e 1 no porto

Executado

Executado

Não

executado

Executado

Executado

Não

executado

Executado

sua implementação na Madeira>.

Assegurar o início do Projeto ÁgAco, o qual tem como objetivo melhorar

a qualidade das águas costeiras e balneares, fomentar a promoção

turística e a conservação dos espaços naturais tal como aprofundar o

conhecimento das pressões a que estão sujeitos.

Concluir

Santo).

o Programa da Orla Costeira do porto Santo (pOC do porto

lniciar a implementação do Plano de Praia do porto Santo

o do POC Madeira e do Plano de Gestão e Valorização

do Litoral da Madeira (Costa sul da tlha da Madeira).

lniciar a elaboraçã

Assegurar a continuação do programa de monitorização do litoral da

Praia do Porto Santo.

Assegurar a realização de intervenções em infraestruturas marítimas com

o objetivo de melhorar as condições de acesso da população ao mar.

Estabelecer um programa de monitorização e caracterização do lixo

marínho no litoral, com vista à recolha de informação e desenvolvimento

de ferramentas de gestão para a caracterização do lixo marinho no litoral,
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oBSERVAçôES

Santo (Praia do Gastão).

Estava previsto realizar a Exposição NUCTE de forma itinerante pelos concelhos da

RAM. Contudo, devido à situação de pandemia por COVID-19, não foram realizadas,

de forma a cumprir as regras emanadas pelas autoridades.

Assegurar a demarcação do Domínio Público Marítimo da RAM,

desenvolvendo e concluindo a identificação dos núcleos urbanos

consolidados, da rede viária e das áreas de administração portuária

UNIAAJ

Desenvolver campanhas direcionadas ao diagnóstico de situações

vulneráveis nos estabelecimentos hoteleiros na costa da RAM.

Executado Foi concluída a identificação dos núcleos urbanos consolidados

A atividade foi assegurada acompanhando as equipas de fiscalização municipal às

unidades hoteleiras.
Executado

Não teve concretização em 2020, fruto da reestruturação da inspeção ambiental, na

sequência das alterações orgânicas da DRAAC. Enr função das situações detetadas,

foi dada prioridade à articulação r:om entidades cla Administração Local'

Não teve concretização em 2020, fruto da reestruturação da inspeção ambiental, na

sequência das alterações orgânicas da DRAAC. No entanto, foi assegurada a

Comunicação e articulação conl atgentes de autoridade, ainda que Sem recorrer à

assinatura de protocolos.

Foi celebrado o contrato de aquis'ição de um plafond de serviços de inspeção

ambiental.

BccuçÃo

Executado

Não

executado

Não

executado

Executado

ATIVIDADE

contribuindo para o conhecimento sobre as quantidades, distribuição

espacial, composição e origem (setores de atividade) do lixo marinho.

Assegurar a realização de ações de divulgação e consolidação do domínio

público marítimo: "Exposição NUCTE".

Elaborar Planos de lnspeção em articulação com os outros

departamentos do Governo Regional.

Promover novos canais de comunicação com os agentes de autoridade

através da preparação de protocolos.

Dotar o serviço de lnspeção Ambiental dos meios necessários a poder

efetuar uma intervenção inspetiva, in loco e eficaz, através da aquisição

de um Plafond de Serviços de Colheitas e Análises de lnspeção de

RELATdIRIO DE ATIVIDADES DRAAC 2O2O
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e eguipamentos de identificação e proteção individual dosFoi efetuada a aquisição d

inspetores ambientais.

ambientais na costa sul mediante deslocação de equipasForam efetuadas inspeções

e utilização de DRONE.

Foram atualizados os modelos de documenta ção e promovida a aproximação entre

o GJ e lnspeção Ambiental.

A lnspeção Ambiental particípa ao nível 2 nos projetos da lMpEL.

Executado

Executado

Executado

Executado

controlo de águas naturais e residuais.

equipamentos de otimização da eficácia dasProceder à aquisição de

ações inspetivas.

rar a realização das ações inspetivas diárias na costa, durante a

época balnear, nos concelhos da Câmara de Lobos, Funchal e Santa Cruz.

Assegu

r os mecanismos internos de elaboração de autos de notícia e

cooperação entre os diferentes serviços da DRMC.

Otimiza

Colaborar nas ações nacionais promovidas pela IGAMAOT,

nomeadamente no que diz respeito à rede europeia lMpEL.
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3.3 _ ATIVIDADES NÃO PREVISTAS

Em 2020, para além das atividades previstas realizar, foram ainda executadas as seguintes

ações:

' lmplementação do projeto vencedor ao Orçamento Participativo da Região Autónoma

da Madeira - OPRAM /2019 "Ecopontos com Atitude", através da dinamização do

^-i^+ii,^ ríEannantac nnm Âfilrrr{att ntrz rc acrnlrc rla 19 í-irln rla RAM
LL,lluulJv Ll lollvv LvvlJvlllvJ Lvlrr 

^lrlvuv Ì/sr ss 'rr rir,

aquisição dos contentores, idealização e aquisição das placas informativas a colocar

junto dos ecopontos, organização da entrega oficial dos contentores e placas

informativas aos professores vencedores do concurso'

' Dinamização do concurso "O que fazes pelo Planeta" com intuito de comemorar o Dia

Mundial da Terra, para toda a população da RAM divido em 3 escalões e Famílias;

Organização da cerimónia de entrega de prémios e inauguração da tela alusiva ao Dia

da Terra.

. Cotaboração na elaboração de um cartaz informativo e respetiva sinalética de "Alerta

Águas-Vivas", a colocar nas zonas balneares com assistência a banhistas.

. Colaboração na elaboração do Regulamento de fruição das praias, complexos

balneares e acessos ao mar da RAM.

. Colaboração na elaboração e revisão do Manual de Boas Práticas para os funcionários

- Prevenção Covid-19.

. Participação no programa da RTP Madeira "Madeira Viva" sobre o tema Bandeira Azul.

. Dinamização de um Webinar sobre a temática do Desperdício Alimentar, no âmbito da

Semana Europeia de Prevenção de Resíduos.

. Dinamização de uma campanha de recolha de REES no edifício do Campo da Barca no

âmbito da Semana Europeia de Prevenção de Resíduos.

. Colaboração na realização de um inquérito de satisfação para aferir a qualidade dos

serviços da DRAAC, no que concerne aos Programas Ambientais e elaboração do

respetivo relatório de apreciação aos inquéritos.



l

AUTO-AVATAçÃO DRAAC 2O2O

Organização do Mercado do Campo da Barca - Edição de Natal, com objetivo de

promover o que é sustentável, as empresas regionais e aquelas que têm preocupações

ambientais na sua génese.

Aquisição de serviços especializados para limpeza de lixo-marinho em áreas remotas

de acumulação, nomeadamente da Ponta de São Lourenço, que servirá de projeto

piloto para aferir os custos de implementação de uma medida semelhante para o resto

do arquipélago.

lncorporação de uma nova competência na DSAEC, resultante da publicação do

Decreto-Lei ne 108/20L8, que procede à transposição da Diretiva 20L3/59/EURATOM,

e que fixa as normas de base relativas à proteção contra radiações.

Aprovação e início formal do projeto LIFE DUNAS, o primeiro projeto CLIMA da

Região Autónoma da Madeira, para recuperação do cordão dunar da praia do Porto

Santo.

3.4 - OBJETIVOS ESTRATÉCICOS 2O2O E QUAR

De forma a dar cumprimento ao Decreto Legislativo Regional n.e 27 /2OO9/M, de 2L de agosto,

alterado pelo Decreto Legislativo Regional p.e I2/20L5/M, de 2L de dezembro,

designadamente no que diz respeito ao Subsistema de avaliação do desempenho dos serviços

da administração pública regional (SIADAP-RAM L), a DRAAC definiu para2O2O os seguintes

Objetivos Estratégicos:

J

J

J

oE1 Desenvolver as políticas públicas e as estratégias nos setores do

Ambiente, Economia Circular, Ação Climática e Recursos Hídricos

oE2 Desenvolver projetos estruturantes e instrumentos legislativos e

regulamentares nos diferentes sectores da DRAAC.

oE3 Melhorar o desempenho da DRAAC.
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AUTO-AVALnçÃO DRAAC 2O2O

Para concretizar os Objetivos Estratégicos foram estabelecidos 12 Objetivos Operacionais, dos

quais cinco são de Eficácia, cinco de Eficiência e dois de Qualidade. A concretização destes

objetivos foi da responsabilidade das várias unidades orgânicas.

30



2020

0

ltlotl2o2o

vÉnsÀo

DATA

QUAR

Quadro de Avaliação e Responsabilização

RÉCURSOS NAÌURAIS E AI
REGIONAT DO AMBIENTE E

M65Â0

as políticas públicas c as estrategias nos setores do Ambientc, Economiã Circular, Ação Climática e Recursos Hídricos.

projetos cstruturantcs e instrumentos legislatÌvos e regulamentares nos difercntes scctorês da DRAAC.

Melhorar o desempcnho da DRAAC.

OB'EnVOS ESTRATÉGICIOS

o€1

oE2

oÊ3

OBIEI'IVOS OPERACIONAIS

___:1''3'%

114,48%RlsutT Do

24,32%

30v"

20%

t24,t2%

to4,@%

PONOEMçÃO

271

349

oEl
oE2

pfso

so%

50%

OUíIW ESÌUÌÉGrcO

115

oPr co[CrulR t IMPIEMCITAR o S|5IEMA RtGTONÂ! DÊ lilvtNÌÁnD DE EM|Sô€S pOR foilÌES E REMOçÂO rcR suMlOOt DE FluEtTEsaÌMosFÊRrcgs

MaÌ^ 2020

366

366

7017ÁRta Dt rNÌERvEMIotNDtqooR

Pía:Ò pôrn n ap.e3entòç;o do Doc!mcito Final {n.s dirj reguidor).

Praro pè.a ê èprc5cnraçio dà propona dê pod.rii (. e diat sc8utdor.

t1

tr2,5a%

:,,.'.fiiiú:: 
.

'" .1.oï::"-;^..

RESUtt^m

DESVTO

25,WÁ

0,@%

20%

Ìau Da REÂLrzÁaÃo

125,00x

1@,mx

rciloEuçÀo

7

10

oEl
oE2

PÉ50

50%

50%

oufrvo EÍmrÊcrco

13

ott a TMpLEMEilÌaçÀo DAr MEotos pREvtÍN rs DocuMÊilTos tsTMrÉGtcos Dr Rtslouos E tcgilgMtactRcuuR

5

10

201920lEÁREA of rNÌERvrNcÃo

1",* 
-* 0", o*"",***,

de promoç;o de üu.r'çáo piÍJ d cúcu àr:dJde junto oo rero.

7r2.43%RESU!ÌÂDO

o,@"^

24,86%

20%

100,00%

t24,46%

PoNDEMçÃo

91

275

oEl
oE2

50%

5A%

ouÍtvo surÉctco

91

366

2019

EXICUçÀO OO PUNO DE G!SrÃO DE RtiCOs O€ ril uNDAçÃO - pGRt _ 2.r t rc |2OZV2OZ?'

Pfrzo parâ J reãlizêç;o dr Avatiâçio pretiminrr dot Rircos de tnundaqões, qúc ideotificã
Ji:olrrcomrircôooLencrJ :rBì,t,ccrvode nundà!óc1.

pnrô a cxccuçìo da conpon.nte tócnica do cnderno de encarso, pníò etèborncão
PGRI I 1 Írte quc lnctu o tcvõnlrmenro cadogÍjf co dc êlcvrda píccilto, ji:tcma

hidrolóEicr e hrdrãllica e câttoAtètiè de titco.

oP5

l8

r9

717,74%StsutTAoo

26,5eÁ

9,29%

20x

126,50X

1o9,29%

PoiloÉmçÃo

269

oE1

ot2

50%

5M

ouflrvo €sÌmÌÊGrcg

215

366

DE

oEtcilvotvER os tilstRuMailÌot oE GtsTÃo rEintÌgnta! p^RA o uÌou!

para o intio do desenvolvimênto do pro8rrfi. para a Or. Cortetô dõ Mãdeka,

p.ro conclútio do POC Pofto 5ãnto,

oPt

7@,WRESULÌÂM

0,@%l00,mx

poilDEuçÃo

366

oEt
oE2

1@%

osÍtvo EsrMrÉGrco

366

20il

cFrcÁcn oa rMrlEM€ilÍaçÀo m REGTME oÂquAUoaDG oÂÁGUA oEsÌINADAÂg coN5uMg HuMAilo.

3 g(rl;o dà qun idède d. ó8uô (N.e dc diôj le8oidor.

para in5tnlàç;ô, derenvotvimeõto e Íormataçâo de umà pl.iãtormè tnformatica

oP4

t7

108,03%

704,75%

cussrnücÃo

C!Íìpddo

RE'UIIA@

'l':E 1

30,77%

0,0eÁ

0,@%

20%

20%

TAXA DE RÉÂTI2ÂCÃô

730,17%

t@,@%

100,@%

PoNoEmçÃo

tf

32

17

35'A

35%

30%

oüElrvo EsruÌË6tco

VALOR€RIÌIçO

40

2l

13

71

1l

30

l6

6

26

0

7

N e de Vi3itàe lneletivü è Lavàndiriàr

rntpetivrs as obÌar/operadoret de GêÍ:o de R€ríduos.

N.! de Visiti, õipètivn a EÌAR'S,

AUMEilTÂRO CONÍiOIE AME|ÉNIALsOEBE OS AGEilTES QUË ttItuGEM COMO AMgtÊNÌrOPó

r10

rt1

112

111,20%

cussrÉqçÃo

NEIUITÂOO

ocSvro

1!,20%

50x

TAxÂ ot REAUUçÃo

lt1,zox

PotrgEuçÀo

RTSUIÌADO

oE3

PE5O

100%

OUTIIVO ESTUTÉGrcO

vatoRCRrÌrco

215
Piancnmento e Gêstio

p.rr a reôl[aç:o do inquérito de ava]iação dos serviçor.

pRoMovEB a RtaluçÃo oÂÁvauaçIo oo5 s[RvtçosoPt2

705,60%

1m,@%

cussrFtqçÃo

RESUTÌADO

RtsutÌa00

oESVrO

0,@

50%

5W

ÌaxÂ ot RtarzÂçÃo

100,00x

PONoERAçÃo

PoNoEuçÃo

RESULÌAOO

oEt

PESO

1@%

o8rÊÌrvo EsÌMrÉGtco

vaLon citÌtco

1ú%Plàncrmento e Gertõo
Íunçóe3 do vrbalhador.

Tõxô de ãprovaçõo dor pedidos d€ ntreração do í.sime de pre*ãção d€ vâba ho e/ou
dà dodn idadê d€ horário, dcnÍo do q!.dío te8at êm visoi deíde q!e comorrivet com

CIUAIIDADE

PRoMovtn MEoroal eut FActrtÌEM a coNctuaçÃo oa vto pRoflssto[ar. FAMIuaR E pEssoat oos TugALHAgoREsotlt

tlt

l@,@%RESUIÌA@

Dtsvto

ô,@%

20%

Ìaxa oÊ RhuaçÀo

1@,@%

PoNgEmçÀo

RESU(ÌAOO

oEl
oa3

Pt50

1m%

oSJETtvo csÌRArÉGrco

vaLoi cRtTtco

Prôzo paíà elaboíação de !m relaÌório com a àôjttsè do, resuttado, da monitortação.

MoNtToRtaRAeuauoaDE oasÁGUs lmtRpRtssup!Rfrcrats NAcoMpoNEnrcquíMtcÂE EcorôGtqoPt0

tú

103,55%

chssrFrqçÀo

RESUTÌÁDO

oÉsvlo

3,55%

20%

t03,55X

PoxDERÂçÂo

RESULTAOO

oE2

PESO

t@%

ourTrvo €srmTfcrco

VALOR CRIIICO

215366
par! õpret€ntaçõo dc proposta de dipioma.

EUTORAR pROpOSÌ^ OÊ R€6tME ECoXôMICO-HNAilCEtnO OOS RtCURSo! Bí08rcO5 DA MMOE

171

125,@%

cu5srFrqçÀo

ReSUtÌADO

oÉsvto

75,WÁ

1@,@%

20%

ÌÀxÀ DÉ

125,0fi

2@,@X

PoNDÊRAçÃo

iTSULTAOO

o€1

PESO

60%

ouEruo ÊsTmÌÉGrco

VALORCRITICO

projelor de parcerir com finincÌamênto e!ropcu com à panicipação da DRAAC.

N.e de contibutot prra a mcthoíia do conhecimento ê par. r promoção da aç;o

MELxoulo coNHEctMEilTo t pRoMovrRÂÂçÃo cuMÁÍüOP'

It4

!02,86%RESULÌÂOO

DESVtO

a,@%

5,17%

2M

TAU DÊ REAUAçÃO

1@,00%

,os,7r%

PoiloEmçÂo

RESUITADO

10

Itr

oEt
ot2

PE50

50%

50{

o&ÉTrw IsÌMrÉGrco

vaton cRrÌrco

1310

105

16

7Ì1

tott

67

ot

de açõer de ed!ciçio c sentibi üaç;o roatLôd.t.

Nq de virloriai realtadn5 no Jmbito dor program.3 Eco-Ejcoh5,

ASSEGUURA COilTINUIDADE DOS PNOGMMASÂM8IEffiAI5€ DASATIVIOAOTS OE EOUüçÁO Ê STXSISITI4çÃO AM8IEilÍAL
qPE

Is

[6

Et, do Mbieno e &cur3or Nôluair
Dúúç.u Àtbúì 4oo.ôsr!rún&



PIDDAR

ì2

t5

t4

t7

t6

r10

t13

111

t16

[5

t14

t19

Itt

177

tb

pâra . ãpíesêntãção doDocum€nto Finôl (n.1 dies ç!uidos)'r

grro Frã . âpr4ntação drpropotb de Ponadâ {n r dia3 leguidoi)

iiã m iní"io do d"l€núlvimento do Prog..Í' p'r6 â orh co*ein da

Mâd!ira.

N.c da eqõ6de p.ônoçlo é tÍansiçfo pet.. circul.íidôdr junto do ,etor

N.l dê ôêdidas desnddiadrs.

tr.!o pâr.. rcôliração d. Ârãli!ção PrclifrinaÍdo9 Risos d' lÍlndeçõctr que

id.nìificâ rs zonas com dsco Potcncial slanillcâtiF de inund'çõ6'

Praro p.n iníâl.Co, ddn?dvimcrto e form.bçlode ume PletâÍon'

lnfom.tic. pâ...8dfó dâquallded. dã agu (tí l de dits 4Suidorl'

Prsro prr. cônalusão do pOC Podo ganto.

de Vi.it.s lnspetivâs es obrãúperadoÍê9 de GGiIo de Residuos'

N.e d€ Viiites lnsp€tivâs. lêvendades.

ti$em. de mod.l4lo hidrológiè e hidíóslica e cadÓ8refir d' rl*o'

a axÊcuçlo dâ cmfnantêiécnid do odeno dê encatS6 pãte

do PGRI -2,i ir* que in€lui o ld.ntrmcnto dÉogróÍco dÊ 
'l'vâd'

N.t de ploietos de peÌcariâtom finânciamento êuropeu com t pâticipâçao d.

N.r devititãs lnlpêtiv. t €ÌAR's,

Nr dc aç6êt d..dú.eçto a snslbilirlç,o reâliu.das.

contributospâre r relhoria do aonhlcimanto c pare â plonoção da

.limáticâ.

a rêâlirâçâo do inquérito de âvtli.çao dor sdlço!

dê.pÍov.çlo do3 pêcidor dc.lterâçlo do reglme de
legrl

preitçio de
vtor,

Prrro prre cleborado be Ln relâtório @fr r rnlli* dos rêsulbdorde

monltorizrçlo,

epre*ntaçio d: proport. dê diplomâ.

Nob intehe cofr Propoía dê todâtia

intern. com o Documento Final

intÊm6 no iDox

d. Nl submisslo do

.údahd.dr insâl{lo d. plâtríoftâ

da primciía rêunaão da comisão coílultiva

pãracet da

&aumeítos intemd no iDOl(

.m Dlódo d. R.públlct do.núncio do CôndE tlmüdo porPrévl'

d.R.l.tódoPrcllmlner.omàproPo3t.d.aPRl

RêlltóÍios desâide

Rêlstórios desaidr

lhtêrnare/ou emtil! que evidenaiam Ôs contribut- dâdospêlã

Contratos de PsrcêÍia t$in8do!

âprovrçto do diplod. dê.d.pbgloFlter.Co dâ Lêi
diplona, r qúlPíOpottr

wõÉ dê sndbllt.çlô

Emâil con envio d6 quattionóriogâosclianÌes

RêquÊdmGnto3 lpresêntador palog trâbalhadoÉs

m

€
70
to

ta

.60€

AsuDêrâdo deveu-e esncialmentê à s

19, nômerdsmênte pala apoita europêia

rêcupareção económio essentê na sustc

qüê motivou o spar*imento de diver$ (

quôl fôi slicitadâ a lnt dençlo dâ DnAÂ

Cofro rasúltado da rêor8ânir.ção dãscqu

possival rdlira. un n.a dê visibs inspêtiv

| -2r,rc

dê*ncadcâr

Mâddn qúê apênâsastâvam PGviías
medidlsêlêndder nâ Agcnde Madeira

por pedc dos ditêa€ntesdor6.

No último tÍimêstrc dê 2020, surtir.m

prendêu-3ê com o aúmado da plopendo âst máticslemquêíõo

e ne Eííâté8iâ Ratiduot

6 âno de 2021, Edê fedo

realirar â pimêiíá

comi$ão consultiva mâis acdo
otSenizar-sê o qua

dê inrp.dode UNIAAJ, Íoi
fir.do.

dê pândêmiã porCOVID'

êJtretéliâ Plra â

reSional na

e n. .ção <limâti6, o



I
I

I

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DRAAC 2O2O

3.6 - AUTO-AVALIAçÃO

Os resultados alcançados e os desvios verificados face aos objetivos anualmente fixados

foram apresentados no ponto anterior, no qual se apresentam os 3 objetivos

estratégicos, o desdobramento desses objetivos em 12 objetivos operacionais, os

serviços responsáveis pela concretização, os indicadores de medida, as metas, os

resultados obtidos e desvios.

Analisando os 20 indicadores medidos, verificamos que os resultados obtidos para os

objetivos operacionais foram: 9 objetivos superados, 3 objetivos cumpridos.

Verificamos que ao nível dos objetivos de eficácia o resultado obtido em2O2O foi de

LtL,3Iyo, eficiência foi LO8,O3% e qualidade LO5,6O%, o que se traduz num resultado

global de LO7,8O%.

Considerando o estabelecido no n. eL do artigo 17s do Decreto Legislativo Regional n.e

27 /2009/M, de 2L de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regiona I n.s I2/2O15/M,

de2L de dezembro, a proposta de avaliação da DRAAC deverá traduzir-se na menção

bom

Relativamente aos desvios observados nos resultados dos indicadores, face às metas

estabelecidas, a justificação é a seguinte:

13 - N.e de medidas desencadeadas: No último trimestre de 2020, surgiram

oportunidades de desencadear medidas elencadas na Agenda Madeira Circular e na

Estratégia Resíduos Madeira, que apenas estavam previstas para o ano de 2021. Este

facto prendeu-se com o aumento da propensão para as temáticas em questão por parte

dos diferentes sectores.

l

I
I

I

EFICÁOA tl1.,StTo

EFICIÊNCIA t08,o3o/oOBJETIVOS

QUATIDADE t05,6o0/o

LO7,8O%

i(;; rt.ll,11\t)t)5
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15 - Prazo para o início do desenvolvimento do Programa para a Orla Costeira da

Madeira: A equipa conseguiu organizar-se o que permitiu realizar a primeira reunião da

comissão consultiva mais cedo do que estava previsto.

110 - N.e de Visitas lnspetivas a Lavandarias: Como resultado da reorganização das

equipas de inspeção da UNIAAJ, foi possível realizar um n.e de visitas inspetivas superior

ao fixado.

114 - N.e de contributos para a melhoria do conhecimento e para a promoção da ação

climática: A superação deveu-se essencialmente à situação de pandemia por COVID-L9,

nomeadamente pela aposta europeia, nacional e regional na recuperação económica

assente na sustentabilidade e na ação climática, o que motivou o aparecimento de

diversa documentação estratégia para a qual foi solicitada a intervenção da DRAAC.

No que diz respeito ao Sistema de Controlo lnterno, e concretamente à DRAAC, o facto

de não ter autonomia administrativa e financeira, uma vez que tanto a gestão de

recursos humanos, como a gestão financeira, é feita ao níveldo Gabinete da SRAAC, não

se considera imperativa a existência de um sistema de controlo interno. No entanto,

considerando as alterações orgânicas ocorridas em 2020, foi efetuada a revisão do Plano

de Prevenção de Risco de Corrupção e lnfrações Conexas elaborado em 2016, no qual

se identificaram as áreas e os riscos associados, assim como o seu grau, medidas a

implementar e responsáveis. Dentro das medidas já implementadas, destacamos as

medidas no âmbito da contratação pública, designadamente o cumprimento da

obrigação de cabimento prévio ao lançamento de todos os procedimentos de formação

de contratos e emissão de número de compromisso prévio a todas as adjudicações,

mediante a adoção de minutas dotadas de informação completa e de uma estrutura

interna de controlo. A estrutura interna de controlo dos procedimentos de formação de

contratos públicos manteve o acompanhamento já implementado de toda a tramitação,

de forma a assegurar a correta fixação das condições técnicas e jurídicas nas peças

procedimentais. Para maior controlo foram atribuídas referências sequenciais aos

procedimentos consoante o tipo a adotar.

Na DRAAC, o atendimento ao público é efetuado em função das necessidades de

esclarecimentos e apoio por parte dos cidadãos e empresas. Foi efetuada a auscultação
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dos utilizadores dos serviços relacionados com os Programas Ambientais (Eco-Escolas,

Green-key e Bandeira Azul) e com a Gestão de Resíduos (Transporte de Resíduos,

Licenças de Operação de Gestão de Resíduos e Registo de Resíduos). O Relatório da

avaliação da satisfação encontra-se no Anexo ll a este documento.

O ano de 2020 foi fortemente marcado pela situação pandémica por COVID-L9, situação

esta que muito condicionou o normal funcionamento das organizações. Neste sentido,

a DRAAC conseguiu desenvolver as ações necessárias para cumprir com os objetivos

estipulados. No entanto, relativamente ao orçamento PIDDAR, verificou-se uma

execução orçamental muito baixa, fruto da dificuldade em se desencadearem alguns dos

procedimentos de contratação pública previstos, em grande parte devido à situação de

confinamento que ocorreu durante o ano de 2020.

Considera-se que, no que diz respeito aos recursos disponíveis, a DRAAC necessita de

aumentar o espaço ocupado em termos de gabinetes de trabalho, uma vez que os

gabinetes atualmente afetos a esta Direção Regional já não comportam mais

trabalhadores. lsto põe em causa novos recrutamentos, que continuam a ser

necessários para o cumprimento da considerável diversidade de competências da

responsabilidade desta Direção Regional, que tem de permanentemente acompanhar a

evolução dos paradigmas e da legislação ambientais, bem como a necessidade de fazer

mais, no sentido de ir ao encontro da visão desta organização:

Fazer da Região Autónomo da Madeira, uma região desenvolvída, sustentável e

resiliente, dssente em elevados padrões de solvaguordo e valorização dos sistemas

ombientais, e em obordagens integrodas das políticas púbticas.

Também se identificou a necessidade de renovação das viaturas de serviço afetas à

DRAAC, uma vez que a maioria já tem muito acima de 15 anos, e que algumas se

encontram para reparação há muito tempo, sem que haja previsão para a sua

concretização.

A DRAAC reúne as competências de várias entidades a nível nacional, das quais

destacamos a nível nacional: APA, lGAMAor e ERSAR. considerando que as

competências da DRAAC se encontram dispersas pelas entidades atrás referidas, não
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existe a nível nacional, nem a nível internacional uma entidade idêntica, pelo que

julgamos que qualquer comparação que se efetue não será adequada. No entanto,

efetuando uma pesquisa nos sites institucionais das entidades indicadas, verificamos

que a informação disponível é a seguinte:

Enticiacie Data da úiiima informação disponívei KeSUltaoo oo oesempenno

APA 2019 706%

IGAMAOT 2019 120%

ERSAR A informação disponível relativamente aos resultados da autoavaliação de 2019

indicam um resultado global de 3,9, não sendo possível efetuar comparação

com os resultados apresentados em percentagem. De acordo com a escala

global da organização, definida pela ERSAR, o resultado obtido traduz-se no

s€guinte resultado qualitativo: "reflete ttm desempenho rigoroso, qlle ctlmpre

claramente os objetivos mínimos a prestar, e que são os expetáveis de alcançar.

Atinge os resultados esperados, podendo por vezes ultrapassá-los. A ERSAR leva

a cabo a sua missão de forma eficaz e profissional". (Relatório de Atividades de

2019, ERSAR, consultado no sítio web http://www.ersar.pt/pt/a-

ersa r/i nstru mentos-de-gest% C3%A3o / r elatorio-de-f u nciona mento)

DRAAC 2020 LO7,8096

Analisando a tabela, verificamos que comparativamente às entidades para as quais foi

possívet recolher informação, o desempenho da DRAAC ao nível das entidades

congéneres.

Para a elaboração do relatório de atividades, o qual inclui a autoavaliação da Direção

Regional, foi solicitado o contributo dos dirigentes das unidades orgânicas.

Face aos resultados obtidos em 2020 e à autoavaliação efetuada, propõe-se que a

avaliação final do desempenho da DRAAC tenha a menção de DESEMPENHO BOM, nos

termos da alínea a) do n. el do artigo \7p do Decreto Legislativo Regional n.27 /2009/M,

de 21 de agosto, na redação em vigor.
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4 _ RECURSOS

4.1. - RECURSOS HUMANOS

Na tabela seguinte está indicado o n.e de trabalhadores da DRAAC no início e no final

de 2020.

Do total de 71 trabalhadores afetos à DRAAC, um Técnico Superior e um Assistente

Operacional encontram-se de baixa prolongada.

Relativamente ao nível de participação dos trabalhadores da DRAAC em ações de

formação, a partir do Balanço Social, verificamos que, em 2020, oito trabalhadores

participaram em ações de formação externas.

4.2 - RECURSOS FINANCEIROS

A tabela seguinte apresenta os valores da dotação orçamental corrigida da DRAAC para

os orçamentos de Funcionamento e PIDDAR, e respetivas execuções.

Na tabela abaixo apresenta-se o desempenho da DRAAC no que diz respeito à

execução do orçamento, considerando a dotação orçamental disponível:

Dirigentes - Superior 1e grau 7 L

Dirigentes - lntermédio le grau 3 4

Dirigentes - lntermédio 2e grau 3 5

Técnicos superiores 33 28

Assistentes técnicos 16 L6

Assistentes operacionais T4 L4

Coordenador Técnico 3 2

Encarregado Operacional L L

Total 74 7t

RECURSOS HUMANOS
2020

Funcionamento L.602.297,00€ 1.508.600,60€ 94'tSYo -5'85Yo

PIDDAR 1.603.983,00€ 406.108,96€ 25,32Yo -74,68Yo

lll r ljil ,r r'

;:lr l,'.r'l ' lli, '

:(ir{:ìl(..1(J i ltl.ìri(.::tr'.t i'. r

tÌ:\irì Ì , I ,).Ì.1.r
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4.3 - MATERIAIS

As instalações da DRAAC encontram-se localizadas na Rua Dr. Pestana Júnior, n. e6, 3e D.to,

9064-506 Funchal.

5 - AVALTAçAO FINAL

O ano de 2O2O foi marcado pelas alterações orgânicas que ocorreram, fruto da cisão da

Direção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território em duas Direções

Regionais. A lei orgânica que define a Direção Regional do Ambiente e Alterações

Climáticas foi aprovada a 15 de janeiro através do Decreto Regulamentar Regional n.e

5/2020/M, a estrutura nuclear foi aprovada a 15 de outubro através da Portaria n.e

658/2020, e a estrutura orgânica flexível da DRAAC foi aprovada a 19 de outubro através

do Despacho 1.e 402/2020. Assim, durante 2O2O foi necessário proceder à

reorganização interna desta Direção Regional.

O ano transato foitambém marcado pela disseminação do vírus e propagação da infeção

COVID-1.9 à escala global, originando a declaração de uma Emergência de Saúde Pública

de âmbito lnternacional, qualificada pela Organização Mundial da Saúde como

pandemia. Como consequência desta situação, as atividades da DRAAC foram

fortemente condicionadas pela necessidade de conter a disseminação da epidemia do

COVID-L9, reduzindo o risco de contaminação nos locais de trabalho, o que implicou a

necessidade de efetuar confinamento durante um grande período do ano.

Apesar de todas estas contingências, verificou-se que foi possível realizar a maioria das

atividades previstas no Plano de Atividades, designadamente as que puderam ser

asseguradas com o recurso ao teletrabalho. lsto só terá sido possível graças ao quadro

de recursos humanos dedicado e profissional, que de uma forma rápida e eficaz

conseguiu assegurar o cumprimento das atribuições previstas em Lei Orgânica, com

autonomia técnica e recurso aos meios digitais dos próprios trabalhadores. Dentro das
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atividades que ficaram por executar destacam-se as que implicavam ajuntamentos,

especialmente os eventos que a DRAAC habitualmente organiza.

Relativamente aos recursos financeiros, verifica-se que a taxa de execução do

orçamento PIDDAR em 2020 de muito baixa, fruto das várias contingências ocorridas, o

que implicou adiar a implementação de alguns projetos.

Relativamente ao SIADAP-RAM L, o resultado global da avaliação da Direção Regional

foi tO7,8O%. Considerando que os resultados obtidos para os objetivos operacionais se

traduziram em 9 objetivos superados e 3 objetivos cumpridos, a menção qualitativa

proposta para a DRAAC é de Desempenho Bom.

De forma a assegurar que o nível de desempenho desta Direção Regional se mantenha

e possa evoluir, torna-se necessário assegurar os recursos necessários, dentro dos quais

se destaca a necessidade de renovar o parque automóvel afeto à DRAAC, uma vez que

regra geral metade dessas viaturas não se encontra operacional.

Na sequência dos recrutamentos autorizados para 2020, necessários para dar apoio às

áreas de intervenção desta Direção Regional, verifica-se também a necessidade de

aumentar a área das ínstalações afetas à DRAAC.

Espera-se que a análise dos resultados apresentados neste relatório, assim como a

expetativa de que a situação pandémica permita o retorno à normalidade, permita uma

base de sustentação para perspetivar a atuação da DRAAC para os anos futuros.

I
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ANEXO A - Fontes de Verificação do QUAR 2020

As evidências dos resultados obtidos para cada indicador foram obtidas através das

seguintes fontes de verificação:

t1 Prazo para a apresentação do Documento Final (n.e dias

seguidos).

Nota interna com o Documento Final

t2 Prazo para a apresentação da proposta de Portaria (n.e

dias seguidos).

Nota interna com proposta de Portaria

t3 N.e de medidas desencadeadas. Documentos internos no iDOK

t4 N.e de ações de promoção de transição para a

circularidade junto do setor empresarial.

Prazo para o início do desenvolvimento do Programa para

a Oria Cosicira cia lviacieira.

Documentos internos no iDOK

t5 Data da primeira reunião da comissão

cuÍt5u I Ltvd

t6 Prazo para conclusão do POC Porto Santo Data da Nl de submissão do relatório final para

parecer da DROTe e da CMPS

t7 Prazo para instalação, desetrvolvitrrento e formatação de

uma Plataforma lnformática para a gestão da qualidade

da água (N.e de dias seguidos).

Printscreen com evidência da instalação da

plataforma

t8 Prazo para a realização da Avaliação Preliminar dos Riscos

de lnundações, que identifica as zonas com risco potencial

significativo de inundações.

Data do Relatório preliminar com a proposta de

APRI

t9 Prazo para a execução da componente técnica do caderno

de encargos para elaboração do PGRI -2.e fase que inclui o

levantamento cartográfico de elevada precisão, sistema

de modelação hidrológica e hidráulica e cartografia de

risco.

Publicação em Diário da República do anúncio
do Concurso Limitado por Prévia Qualificação.

t10 N.e de Visitas lnspetivas a Lavandarias Relatórios de Saída

t11 N.s de Visitas lnspetivas as Obras/operadores de Gestão

de Resíduos.

Relatórios de Saída

t12 N.e de Visitas lnspetiva a ETAR's Relatórios de Saída

t13 N.s de projetos de parceria com financiamento europeu

com a participação da DRAAC.

Contratos de parceria assinados

tL4 N.e de contributos para a melhoria do conhecimento e

para a promoção da ação climática.
Notas lnternas e/ou emails que evidenciem os

contributos dados pela DRAAC

t15 Ne de acões de educaÇão e sensibilização realizadas Grelha de aÇões de sensibilização

r16 Ns de vistorias realizadas no âmbito dos programas Eco-

Escolas, Bandeira Azul, Praia Acessível e Green Key.

Grelha de vistorias

It7 Prazo para apresentação de proposta de diploma. Nota interna com proposta preliminar de

diploma, a qual será desenvolvida após

aprovação do diploma de adaptação/alteração
da Lei da Áeua

r18 Prazo para elaboração de um relatório com a análise dos

resultados da monitorizaÇão.

Nota lnterna com relatório

t19 Taxa de aprovação dos pedidos de alteração do regime de

prestação de trabalho e/ou da modalidade de horário,

dentro do quadro legal em vigor, desde que compatível
com as funções do trabalhador e com as necessidades do

serviço.

Requerimentos apresentados pelos

trabalhadores

t20 Prazo para a realização do inquérito de avaliação dos

serviÇos.

Email com envio dos questionários aos clientes
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ANEXO B

Relatório de Avaliação da Satisfação dos Clientes da Direção Regional do
Ambiente e Alterações Climáticas

2020

l

I

I

%* Secretaria RegioDal
de Ambiente, Eecrrrsos ItÍaturais
e AlteraCõs clirnáticas
DittÍ-o lr-iúl do aËLi-.it
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40



RELATORIO DE ATIVIDADES DRAAC 2O2O

1- Enquadramento

O Decreto Regulamentar Regional n.e 5/2O20/M, de 15 de janeiro, veio definir a orgânica da

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, que integra a

DRAAC, a qual resulta da reestruturação da Direção Regional do Ordenamento do Território e

Ambiente, mediante cisão, em Direção Regional do Ambiente e Alteraçôes Ciimáticas e Direção

Regional do Ordenamento do Território.

A DRAAC é um serviço executivo central da administração direta da Região Autónoma da

Macleira, integrado na Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações

Climáticas, cuja orgânica se encontra definida no Decreto Regulamentar Regional n'e

32/2O20/M, de 13 de maio.

Esta Direção Regional tem por missão executar a política regional da gestão da qualidade do

ambiente e economia circular, dos recursos hídricos, dos resíduos, do saneamento básico, do

litoral e das alterações climáticas, contribuindo para um desenvolvimento sustentável e

articulado entre as diversas políticas setoriais, regendo a sua ação pelos valores da

Sustentabilidade, lnovação, lntegridade e Cooperação.

Através da concretização da Visão, pretende-se fazer da Região Autónoma da Madeira, uma

região desenvolvida, sustentável e resiliente, assente em elevados padrões de salvaguarda e

valorização dos sistemas ambientais, e em abordagens integradas das políticas públicas.

De forma a cumprir com a sua Missão, atingir a sua Visão, cumprir com as orientações do

programa de Governo e com as Prioridades Estratégicas para 2020, dando continuidade ao

trabalho desenvolvido até agora, a DRAAC estabeleceu os seguintes Objetivos Estratégicos:

OE1 - Desenvolver as políticas públicas e as estratégias nos setores do Ambiente, Economia

Circular, Ação Climática e Recursos Hídricos.

OEz - Desenvolver projetos estruturantes e instrumentos legislativos e regulamentares nos

diferentes sectores da DRAAC.

OE3 - Melhorar o desempenho da DRAAC.

Com base nestes Objetivos Estratégicos foi elaborado o Quadro de Avaliação e

Responsabilização - QUAR, cumprindo com o estipulado no art.e 9e do Decreto Legislativo
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Regional n.s 27/2OO9/M, de 21 de agosto, na redação que lhe foi atribuída pelo Decreto

Legislativo Regional n.e L2/2O75/M, de 21 de dezembro.

Os objetivos estratégicos estabelecidos para 2O2O foram desdobrados em objetivos

operacionais, respetivos indicadores e metas, que permitirão avaliar o desempenho da DRAAC

durante este ano.

De forma a cumprir com as orientações do Orçamento de Estado para 2020 (Lei n. e2/2O2O, de

31 de março), designadamente a alínea c) do n.el do artigo 25e, que estabelece a necessidade

dos serviços públicos inscreverem no respetivo Quadro de Avaliação e Responsabilização

(aunn; para 2O20, a avaliação pelos cidadãos, em particular nos serviços que tenham

atendimento público ou prestem serviço direto a cidadãos e empresas, ficou definido no QUAR

da DRAAC o seguinte objetivo operacional:

op12 - pRoMovER A REALTZAçÃO On AVALTAçÃO DOS SERVTçOS

lndicador - Prazo para a realização do inquérito de avaliação dos serviços

Meta - 366 dias

Este objetivo operacional ficou assim definido, uma vez que os serviços da DRAAC não tinham a

prática de efetuar esta auscultação aos seus clientes, pelo que não seria possível defÍnir o

objetivo operacional associado a um indicador e meta relacionados com o nível de qualidade de

serviço.

2 - Metodologia

A aplicação deste primeiro questionário foi direcionada para os clientes que recorrem aos

serviços relacionados com os Programas Ambientais (Eco-Escolas, Green-key e Bandeira Azul) e

com a Gestão de Resíduos (Transporte de Resíduos, Licenças de Operação de Gestão de

Resíduos e Registo de Resíduos).

O questionário de avaliação da satisfação dos clientes da DRAAC foi elaborado recorrendo à

aplicação de formulários da Google. No dia LL de novembro de 2O2Ofoi enviado por emailaos

clientes da DRAAC o link de acesso ao questionário, tendo sido dado como prazo de resposta o

dia 20 de novembro.

o número total de questionários enviados foi 236, agrupados da seguinte forma:
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Serviço N.e clientes

Programas Ambientais Bandeira Azul 22

Green-key 46

Eco-Escolas L49

Operadores de Gestão de Resíduos 19

TOTAT 236

RELATORIO DE ATIVIDADES DRAAC 2O2O

Os clientes acederam ao link e responderam às questões apresentadas, e os resultados foram

rececionados na mesma aplicação, a qual permite efetuar o tratanleirto das respostas e elaborai'

um relatório com os resultados.

Posteriormente, os resultados foram analisados de forma a poder retirar conclusões

relativamente ao nível de qualidade e definir as ações necessárias para melhorar a qualidade

dos serviços prestados.

O questionário aplicado consta do Anexo I

3 - Resultados

O número de respostas obtidas por serviço foram as seguintes:

Os resultados obtidos por questão foram os seguintes:

27,3yoBandeira Azul 6

6 t3,oyoGreen-key

22,zyoEco-Escolas 33

Programas Ambientais

9 47,4yoOperadores de Gestão de Resíduos

54 22,9ToTOTAL
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Questão 2 - Como avalia os seguintes aspetos:

2.1 - Simpatia e Cortesia no atendimento

2.2 - Rigor e clareza da informação no esclarecimento de dúvidas ou questões

, Total de

Bespostas

Muitô

Bom
Bom

, NãQ, ,:
l:

APll- ei;

Programas

Ambientais

Bandeira

Azul
6 3 3 0 0 0

Green-key 6

33

9

5 L 0 0 0

Eco-Escolas 25 8 0 0 0

Operadores de Gestão de

Resíduos
4 3 2 0 0

TOTAT 54 37 15 2 0 0

Bandeira

Azul
6 3

5

2 L 0 0

Green-key T 0 0 0

Programas

Ambientais

Eco-Escolas 23 8 2 0 0

Operadores de Gestão de

Resíduos

6

33

9 2 5 2 0 0

TOTAL 54 33 16 5 0 0
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2.3 - Rapidez do atendimento telefónico

2.4 - Rapidez na resposta aos pedidos

RELATORIO DE ATIVIDADES DRAAC 2O2O

Serviço
Total de

Respostas

Muito

Bom
Bom Satisfatório Mau

Não

Aplicável

0

0

Programas

Ambientais

Bandeira

Azul
6 3 t 2 0

Green-key 6 4

t7

7 t 0

Eco-Escolas 33 12 3 0 L

Operaciores cie Gestão cie

Resíduos
9 4 2 3 0 0

TOTAL 54 28 16 9 0 1

Serviço
Total de

Respostas

Muito

Bom
8om Satisfatório Mau

Não

Aplicável

Programas

Ambientais

Bandeira

Azul
6 3 2 1. 0 0

Green-key 6 4 1 1. 0 0

Eco-Escolas 33 15 15 3 0 0

Operadores de Gestão de

Resíduos
9 I 5 2

L
0

TOTAL 54 23 23 7 L 0
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2.5 - Facilidade de comunicação por correio eletrónico

2.6 - Qualidade da informação disponibilizada no site da DRAAC

RELATORIO DE ATIVIDADES DRAAC 2O2O

l

J

J

.l

Bandeira

Azul

Green-key

Eco-Escolas

Programas

Ambientais

[.top on

I Respostus

3

4

22

3

2 1

|: ì:,r''

,Mau",
t.-1:JF,-i,-a
.!ì..;ri
-+3.;!i;

0

i: $ão.' i
i,xflriqwj:ufl:".*-i-.J

0

6 L L 0 0

33 L0 1 0 0

Operadores de Gestão de

Resíduos
9 5 L 0 0

TOTAT 54 32 18 4 0 0

Programas

Ambientais

Bandeira

Azul
6 0 4 L T 0

Green-key 6 4 0 L 0 t
Eco-Escolas 33 t2 L4 4 0 3

Operadores de Gestão de

Resíduos
9 7 4 3 L 0

TOTAL 54 t7 22 9 2 4
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2.7 - Interesse da informação disponibilizada na rede social Facebook

3 - De um modo geral, como avalia o nosso serviço?

RELATORIO DE ATIVIDADES DRAAC 2O2O

Serviço
Total de

Respostas

Muito

Bom
Bom Satisfatório Mau

Não

Aplicável

1

0

Programas

Ambientais

Bandeira

Azul
6 0 3 T t

Green-key 6 2 2 0 2

Eco-Escolas 33 I 8 5 0 12

Operaciores cie Gestão cie

Resíduos
9 't 1 5 U 2

TOTAL 54 11 t4 TL 3 15

Serviço

Bandeira

AzulProgramas

Ambientais Green-key

Eco-Escolas

Total de

Respostas

Muito

Bom
Bom Satisfatório Mau

Não

Aplicável

6 2 3 T 0 0

6 5 0 L 0 0

33 16 t4 2 1 0

Operadores de Gestão de

Resíduos
9 3 4 2 0 0

TOTAL 54 26 2t 6 1 o

47



Resultados Globais por Questão/Cliente (%)

PROGRAMAS AMBIENTAIS

BANDEIRA AZUL

Green-Key

Eco-Escolas

RELATORIO DE ATIVIDADES DRAAC 2O2O

Questão

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3Classificação

Muito Bom s0% s0% s0% 50% 50% 0 0 33,3%

Bom 50% 33,3%

Satisfatório 0 16,7%

Mau 0 0

Não aplicável 0 0

t6,7% 33,3% 33,3yo 66,6yo 50% 50%

33,3% 16,7% 16,7% 16,7% 76,7% L6,7%

0 0 0 t6,7yo t6,7Yo 0

0 0 0 0 t6,6% 0

Questão

2.L 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3

83,3yo 83,3% 66,6% 66,6% 66,6% 66,6% 33,3% 833%

t6,7% L6,7yo t6,7% t6,7% t6,7% 0 33,3% 0

Classificação

Muito Bom

Bom

Satisfatório

Mau

Não aplicável

0 0 t6,7% 16,7% 16,7% L6,7% 0 t6,7yo

0 0 0 0 0 0 33,3% 0

0 0 0 0 0 'L6,7yo 0 0

Questão

Classificação

Muito Bom

2.t 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3

75,8Yo 69,7% 57,syo 45,syo 66,7yo 36,4% 24,2% 48,5%

42,4% 24,2% 42,4%

L2,t%o t5,2% 6,Lyo

0 0 3,)yo

9,Tyo 36,4yo 0

Bom 24,zyo 24,2% 36,4% 45,syo 303%

Satisfatório 0 6,t% 9,ryo 9,0% 3,lyo

Mau 0 0 0 0 0

Não aplicável 0 00 3,jYo 0
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Global - Programas Ambientais

OPERADORES DE GESTÃO DE RESíDUOS

Resultados Globais (%)

RELATORIO DE ÂTIVIDADES DRAAC 2O2O

Questão

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3

73,3yo 68,gYo 53,4yo 48,9% 64,4% 35,6yo 22,2% 5r,t%

26,7yo 24,4% 3r,r% 40% 28,9% 40% 28,gyo 37,8yo

Classificação

Muito Bom

Bom

Satisfatório 0 6,7Yo t3,3yo rt,L% 6,7yo t3,3% t3,3% 8,gyo

Mau 0 0 0 0 0 2,2% 6,7% 2,2yo

28,9% 0Não aplicável 0 0 1 101 0 0 8,9%o

Questão

Classificação 2.t 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3

Muito Bom 44,syo 22,2% 44,5% rt,tyo 33,3% \L,ryo L',J.,t% 33,3yo

Bom
'33,3Yo 55,6% 22,2% 55,6% 55,6% 44,syo tL,ryo 44,5%

Satisfatório 22,2% 22,2% 33,3% 22,2% t7,Tyo 33,3% 55,6% 22,zyo

Mau 0 0 0 1.L,1% 0 71,Tyo 0 0

Não aplicável 0 0 0 0 0 0 22,2% 0

Questão

2.1 2.2 2.7 2.4 2.5 2.6 2.7 3Classificação

Muito Bom 68,5% 6t,L% 5r,9% 42,60/o 59,3yo 3r,5% 20,4% 48,2%

Bom 27,8% 29,6% 29,6yo 42,6yo 33,3% 40,7o/o 25,9% 38,9%

Satisfatório 3,7y" 9,3% 16,7% 13,0% 7,4yo 76,7% 20,4% LT,L%

Mau 0 0 0 'J,,8yo 0 3,7yo 5,6yo L,9%

Não aplicável 0 0 t,9% 0 0 7,4yo 27,9yo 0
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4 - Análise dos Resultados

Da análise dos resultados globais, podemos constatar que os parâmetros avaliados obtêm

resultados positivos, na sua grande maioria obtêm a classificação de Muito Bom.

Verifica-se que a avaliação global do serviço prestado pela DRAAC se situa nos 48,2o/o com

avaliação Muíto Bom, seguindo-se 38,9% com avaliação Bom, Lt,I% avaliação Satisfatório e

L,9% avaliação Mau.

Analisando os parâmetros que obtiveram avaliação Mau, verificamos que foram a "2.4- Rapidez

de Resposta aos Pedidos" com L,8To, a "2.6 - Qualidade da lnformação disponibilizada no site da

DRAAC" com3,7%oe"2.7 - lnteresse da lnformação disponibilizada na rede socialFacebook" com

5,56%.

No que diz respeito ao resultado de I,8% para avaliação de Mau relativamenLe a "2.4 - Rapidez

de Resposta aos Pedidos", constata-se pelos resultados segmentados gue se trata de clientes

Operadores de Gestão de Resíduos.

Relativamente ao parâm etro "2.6 - Qualidade da lnformação disponibilizada no site da DRAAC",

as avaliações com classificação Mau ocorrem tanto nos clientes dos Programas Ambientais como

nos Operadores de Gestão de Resíduos.

Já no que diz respeito ao parâmetto"2.7 - lnteresse da lnformação disponibilizada na rede social

Facebook", as classificações Mau são obtidas apenas nos clientes dos Programas Ambientais.

Programas Ambientais

Após a aplicação dos inquéritos para aferir a qualidade dos serviços da DRAAC no que concerne

aos Programas Ambientais (Green Key, Eco-Escolas e Bandeira Azul) podemos apurar os

seguintes resultados:

Foram enviados inquéritos a217 contactos, destes apenas 6 responderam ao inquérito relativo

ao Programa Bandeira Azul, 6 para o Programa Green Key e 33 para o Programa Eco-Escolas,

correspondendo a 20,7yo de respostas.

Síntese geral dos pontos fortes e fracos

Considerando que existe apenas uma avaliação negativa, ainda assim ressalvamos como pontos

fracos os parâmetros que obtiveram a menor classificação, como por exemplo a "eualidade da
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informação disponibilizada no site da DRAAC" e o "lnteresse da informação disponibilizada na

rede social Facebook".

Relativamente aos pontos fortes encontrados destacam-se a "Simpatia e cortesia no

atendimento", o "Rigor e clareza da informação no esclarecimento de dúvidas/questões" e a

"Facilidade de comunicação por correio eletrónico"'

Síntese das sugestões ou comentários apresentados

De um modo geral os comentários foram muito positivos, sendo gue as sugestões apresentacias

para melhoria dos nossos serviços foram muito diversificadas.

Comentários:

"Continuem o bom trabalho até aqui desenvolvido".

"Agradecemos desta forma toda a disponibilidade e amabilidade que nos têm oferecido durante

anos!"

"O atendimento é personalizado, funcionam agilmente e com muita simpatia. Parabéns!"

"Parabéns pelo excelente trabalho! Serviço de excelência que merece ser valorizado e

reconhecido por todos."

"sublinho a orientação desenvolvida por uma equipa de coordenação regional e nacional

fantástica com profissionaís ricos em conhecimento, bastante comprometidos com o Programa

Eco-Escolas e com uma infinda disponibilidade para nos ajudar."

"Dinamizar ações de formação sobre a problemática dos resíduos e a poupança de água."

"Manter a excelência do vosso serviço (DRAAC)."

"Apoio e esclarecimentos oportunos, pontos fundamentais ao incentivo na realização do

programa."

Sugestões

"Mais conhecimento sobre as realidades locais."

"Uma maior rapidez no atendimento telefónico."
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"Elaborarem workshops sobre os temas das alterações climáticas online."

"Mais rapidez no atendimento ao público."

"Poderiam ser mais proactivos na dinamização das vossas atividades educativas junto das

escolas."

"Responder com mais rapidez no que respeita às ações de sensibilização relacionadas com a

energia."

"Preenchimento de documentação mais simples."

"Pessoal disponível para dar formação online."

"Maior agilidade nos processos."

"Mais ofertas de atividades informativas e formativas para as escolas."

Operadores de Gestão de Resíduos

No que respeita ao universo de respostas obtidas e relativas aos utilizadores dos nossos serviços

no sector da gestão dos resíduos:

. 47% do universo respondeu ao inquérito de satisfação sendo que 67% correspondem a

operadores de gestão de resíduos;

. A "facilidade de comunicação por correio eletrónico" obteve a maior percentagem de

respostas positivas 89% (muito bom e bom);

' As questões relacionadas com a "simpatia e cortesia" e "rigor e clareza da informação no

esclarecimento de dúvidas" obtiveram 78%de respostas positivas (Muito Bom e Bom);

o No que respeita à "rapidez no atendimento telefónico" e "rapidez na resposta aos

processos pedidos", 67% dos utilizadores consideraram os nossos serviços positivos (Muito

Bom e Bom);

. A informação digital "qualidade de informação disponibilizada no site da DRAAC" e o

"interesse da informação disponibilizada na rede social Facebook" obtiveram as percentagens

menos positivas por parte dos utilizado res 56% e 22Yo, respetivamente.
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Síntese das sugestões ou comentários apresentados

"Estão no bom caminho. Embora não seja utilizador dos Serviços de lnspeção Ambiental, acho

que deveriam ser mais incisivos e punir os infratores"

"Estão bem no serviço e informação que disponibilizam."

"Manter o serviço atual."

"Maior informação nas redes sociais."

"Satisfeitos com o seruiço, nada a acrescentar."

'Ações de iormação na área cio preenchimenio cjo MiRR. "

"Demonstrar maior disponibilidade nas soluções em vez do "não é possível"."

"lnformatização dos sistemas de gestão de resíduos para RAM"

"Página Web - otimização de página, por forma a facilitar a análise, consulta de dados de

utilização."

5 - Conclusões

Dos inquéritos tratados conclui-se que, de um modo geral, o serviço prestado pela DRAAC, no

que concerne aos Programas Ambientais e aos Operadores de Gestão de Resíduos foi avaliado

entre o Muito Bom e o Bom, sendo que existe uma pequena percentagem de pessoas que o

consideraram Satisfatório e de apenas uma pessoa que o considerou Mau, o que reflete uma

apreciação bastante positiva.

Relativamente aos parâmetros "Qualidade da informação disponibilizada no site da DRAAC" e

"lnteresse da informação disponibilizada na rede social Facebook", merecerão uma atenção

especial, procurando melhorar a utilização dos meios digitais para divulgação da informação e

apoio aos utilizadores, e desta forma melhorar os resultados obtidos.

Com esta auscultação a DRAAC pretende melhorar cada vez mais os serviços prestados,

contribuindo assim para uma melhoria contínua, com o compromisso de continuar a

corresponder às expectativas, e se possível superá-las.

A informação recolhida deverá ser divulgada internamente para que seja do conhecimento de

todas as Unidades Orgânicas da DRAAC, de forma a ser feita uma reflexão sobre os aspetos a

melhorar.
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Considera-se necessário manter a realização da auscultação dos clientes dos serviços da DRAAC,

estendendo a aplicação deste questionário a outras áreas de intervenção desta Direção

Regional. Também de ser efetuado um maior esforço no sentido de obter um maior número de

respostas, melhorando desta forma a relevância dos resultados.

Só se pode melhorar se soubermos de que ponto partimos.

I
I

-l

I

I

I
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Anexo l- Questionário

QUESTTONÁR|O DE AVAUAçÃO DE SATISFAçÃO OOS CIIENTES

Caro cliente da DRAAC

Ao responder a estas questões, está a ajudar-nos a melhorar o serviço prestado.

Muito obrigada pela colaboração.

1 - A que serviços/área da DRAAC recorre?

Programas Ambientais: Eco-Escolas

Green-key

Bandeira Azul

Outros:

Gestão de Resíduos: Transporte de Resíduos

Licenças de Operação de Gestão de ResÍduos

Registo de Resíduos

Outros

2 - Como avalia os seguintes aspetos:

2.1- Simpatia e Cortesla no atendimento

Mau

Satisfatório

Bom

Muito Bom

Não sei/Não aplicável

2.2 - Rigor e clareza da informação no esclarecimento de dúvidas ou questões

Mau

Satisfatório

Bom

Muito Bom

Não sei/Não aplicável
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2.3 - Rapidez do atendimento telefónico

Mau

Satisfatório

Bom

Muito Bom

Não sei/Não aplicável

2.4 - Rapidez na resposta aos pedidos

Mau

Satisfatório

Bom

Muito Bom

Não sei/Não aplicável

2.5 - Facilidade de comunicação por correio eletrónico

Mau

Satisfatório

Bom

Muito Bom

Não sei/Não aplicável

2.6 - Qualidade da informação disponibilizada no site da DRAAC

Mau

Satisfatório

Bom

Muito Bom

Não sei/lUão aplicável

2.7 - lnteresse da informação disponibilizada na rede social Facebook

Mau

RELATORIO DE ATIVIDADES DRAAC 2O2O
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Satisfatório

Bom

Muito Bom

Não sei/Não aplicável

3 - De um modo geral, como avalia o nosso serviço?

Mau

Satisfatório

Bom

Muito Bom

Não sei/Não aplicável

4 - Comentário ou sugestão para aiudar a melhorar os nossos serviços?

RELATORIO DE ATIVIDADES DRAAC 2O2O
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ANEXO C - BALANçO SOCTAL 2020
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I

Nomeação

H
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Contato porbmpo
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M
i
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I
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I
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1.1.5

r!- !r>

J,-t.. ia
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0

0

2

1

I

13

14

11

1 2

6

2

0

69

1

6

I

7

5

5

2

1

Nivel médio etário:

Nível médio etário masculino =

Nível médio etário feminino =

Soma das idades

Total de efectivos

50

47

49

2

2

4

7

6

7

4

1

Até 18 anos

18-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 e mais

1.2

1 3
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6

2

7

22

12

3

10

7

69

i

i
l

I

j

2

1

I

4

1

2

3

2

1

5

2

I

4

5

5

2

4

7

4

3

1

6

3

Nivel rnedio de
Tohl de ebclivos

Nível npdio de an(Tuidade nnsculino = 23 I

I
I
i

I

Nível nBdio de antiguidade Íeninino = 19

6

2

7

22

12

3

10

7

4

2

5

12

4

6

3

2

2

10

8

3

4

4

AË 5 anos

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-35

Mais de 36

1.4

1.5
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0

0

0

0

0

De paises da UE

Dos PALOP

Do Brasil

De outros países

T rabalhadores defi cientes

1.6

1 .6 1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.7
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0%

't%

6%

12%

6%

22%

ïYo

52o/o

1o/o

Oo/o

0

1

4

8

4

I 5

0

36

1

0

0

I

0

4

1

1 0

0

19

1

0

0

0

4

4

3

5

0

1 7

0

0

Menos de 4 anos de escolaridade

4 anos de escolaridade

6 anos de escolaridade

9 anos de escolaridade

11 anos de escolaridade

12 anos de escolaridade

Bacharelato ou curso médio

Licenciatura

Mestado

Doutoramento

1.8
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3

1

4

1

2

3

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n

0

0

0

0

U

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

I

1

2

0

0

2

3

1

4

0

0

0

4

H

M

T

Nomeação

H

M

T

Confato por tempo

indeterminado

H

Contrato a termo resoluüto, '

certo ou incerto M

0utos

ïobl

1.9

1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5
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1

0

1

5

3

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

3

I

0

8

I

1

0

0

1

Com nomeação

H

M

T

iH
I
i

I trrt

l
i

iT
i

Com contato

iH
,
I

Ì

, lt't

i

:r

Outros

Total

1.10

1.10.1

1.10.2

'1.10.3

1.10.4

- Ja. ir.r..a.

v:. . t;. 3: J

Jv' Jv:

1ì :4a --

''r.'l .z:
, -2,J_: a;J.. .' i ._a
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0

0

0

0

0

0

I

I000000000

1

1

Falecimento

Exoneração

Aposentação

Limite de idade

Aposentação compulsila

Demissão

Mútuo acordo

0utros

Total

1.11

1 .11.1

1.11.2

1.1 1.3

I .11.4

1.1 1.5

1.1 1.6

1'tl.7

1.1 1.8

1.1 1.9
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0

0

0

0

0

0

0

8

800000000

8

I0

Caducidade

Falecimento

Reforma/Aposentação

0utas causas de caducidade

Rercgação

Resolução

Denúncia

Oufos

Tobl

1.12

1.12.1

1.12.1 .1

1.12.1.2

1.12.1.3

1,12.2

1,12.3

1.12.4

1.12.5

1.12.6

.J-t_a-.,,..a, :-..-:' : ::
v-,'lir. -: .."a

r- -.1:_:-_:.---::

'. ::t.
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Ausência de autorização pelas entidades competentes

Não abertura de procedimento

lmpugnação do procedimento

0utras

1.13

1 1 3 1

1.13.2

1,13,3

1.t 3.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0c

c

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Promoçoes (caneiras e categorias H

subsistentes,caneirasecorpos M

especiais) T

TOTAL

AteraçÕes do posicionamento

remuneratório

H

M

T

1.14

1.14.1

1.14,2

1.14.3

-a.-.4..1-J

,,!,
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14

M

0

1

0

0

0

0

10

0

690

2

20000

10

3

1

11

4

14

18

25

25

10

10

Horário rígido

Horários flexÍrcis

Horários desfasados

Jornada contínua

Trabalho porfumos

Trabalhadorestudante

Assistência a descendentes m enores

Tempo parcial

lsenção de horádo

Maptabilidade

ïohl

1.15

1,15.í

1.15.2

1,15,3

1.15.4

1.15.5

1.15.6

1.15.7

1.15.8

1.15.9

1.1 s.10

1.15.11

, !4, a.-.r..a. s:rJ-.á-tr
- --.':t:. ..t _ _.3- i,

ì, r 
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0

0

0

0

0

0

0

rabalho extraord in ário M

T

Trabalho extraordinário compensado por duração do periodo normal de trabalho

H

M

T

Trabalho extraordinário compensado poracréscimo do período de íérias

FI

M

T

Trabalho nocturno

H

M

T

Em dias de descanso complementar

H

M

T

Em dias de descanso semanal

H

M

T

Ém dias feriados

H

M

T

1.16

1.16.1

1.16.2

1.16.3

1.16.4

1.16.5

1.16.6

1.16.7

RETATóRto DE ATTvtDADES DRAAC 2020
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5

6

0

0

0

267

267

0

0

0

'15

18

0

0

0

36

54,5

90,s

11

125

129

0

0

254

0

474,5

67'1,5

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

3'r

197

í5

l
J

I

.J

J

J

J

J

1.17

1.17.1 Casamento

H

M

T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 1201.17.2

H

M

T

Mabmidade

patemidade 0 147 0 120 0 0 0 0 0 0

1.17.3 Nascimento

H

M

T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n

5

3 31.17.4 Falecimento

de familiar 3 0 I 0 0 0 0 0 0 0

18 107

1291.17.5 Doença

H

M

T 0 0 147 107 0 0 n 0 0 0

1.17.6 Doença

pôronsãoã

M

T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

í5

31.17.7

H

Assistência a M

a familiares T 3 0 0 15 0 0 0 0 0 0

1.17.8

H

MTrabalhador

esfudante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 7 I 10

13,5 5 25 111.17.9

H

Porconhdo M

periodo de ruriai i 24,5 12 33 21 0 0 0 0 0 0

1.17.10

H

M

T

Por perda

de wncimento 0 0 0 0 0 0 0 0 n 0

1.17.11

H

M

T

Cumprimenb de

pena disciplinar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.17.12 lnjustificadas

H

M
:

T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 12

151.17.13

T

H

Oufas M

15 4 0 12 0 0 n 0 0 0

11 11 31 144 0 0 0 0 0 0

34,5 152 157 13í 0 0 0 0 0 01.17.14 Tobl

H

M

T 45,5 163 188 275 0 0 0 0 0 0
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3

0

3

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

1

1

0

H

M

T

sindical

0

H

M

T

Greve

1 .18

1 .18.1

1.18.2

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DRAAC 2O2O
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964,641 181

851,90

4133,92

29303,22

1 360,64

419 982,50

1637596,82

3,9

Remuneração base

T rabalho extraord i nário

Trabalho nocturno

Trabalho em descanso semanal, complementare feriados

Disponibilidade permanente

0utros regimes especiais de prestação de trabalho

Risco, penosidade ou insalubridade

Fixação na periferia

Trabalho porturnos

Abono para falhas

Participação em reuniões

Ajudas de custo

T ransferênc ias de localidade

Representação

Secretariado

Outros

Total

Leque salarial liquido: Maior remuneração base líquida I

I

Menor remuneração base líquida

2

12

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

213

2.14

2.15

2.16

2.17

1712
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0

0

0

0

0

0

0

0

1Número tohl de acidentes

Número de acidentes com baixa

Número de dias perdidos com baixa

Número de casos de incapacidade permanente declarados no ano

Número de casos de incapacidade permanente absoluta

Número de casos de incapacidade permanente parcial

Número de casos de incapacidade permanente absoluta para o fabalho habitual

Número de casos de incapacidade temporária e absoluta

Número de casos de incapacidade temporária e parcial

3

3.1

3.1.1

3.1.2

3,1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DRAAC 2O2O
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3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DRAAC 2O2O
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COMESÕES DE HIGIENE E SEGURANÇA

Reuniões anuais de higiene e segurança

Visibs aos locais de fabalho

3.4

3.4.1

3.4.2

ACTIVDADES DE MEDICINA DO ÏRABALHO

0Número de exames médims eêcfuados

Exames de admissão

Exames periódicos

Exames ocasionais e complemenhres

Exames de cessação de funçÕes

Despesa com a medicina do fabalho (em euros)

Número de visitas aos postos de tabalho

3,3

3.3.1

3.3.1.1

3.3.1.2

3.3.1 ,3

3.3.1.4

3.3.2

3.3.3

NUMERO DE PESSOAS RECOLOCADAS EM RESULTADO DE ACIDENTES DE TRABALHO3 5

ACçÕES DE FORMAçÃO E SENSIBLEAÇÃO EM MATERIA DE SEGURANçA

úmero de acções desenvolvidas

úmero de pessoas abrangidas pelas acçÕes

3.6

3.6.'l

3.6.2

75
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Encargos de esfufura de medicina do fabalho e segurança no tabalho

Cusbs com equipamenbs de probcção

Cusbs com brmação em prevenção de riscos

Oufos cusbs

3.7

3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

76
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120 horas ou mais

8

0

154

154

Valor em euros

0

0

0

0

De 60 a 1 19 horas

0

0

0

0

0

0

De 30 a 59 horas

0

0

I

I

1

1

21

21

Menos de 30 horas

7

7

I

1

21

2t

I

I Ì
I

3

3

56

56

3

3

56

56

DURAÇÃO DASACçÕES

Número total de acções

Número de acçÕes internas

Número de acçÕes externas

Ni\Ers DE euALrFrcAÇÃo

Número total de parücipantes

Número de participantes em acçÕes internas

Número de participantes em acções externas

Número total de horas

Número de horas em acções internas

Número de horas em acçoes externas

cusros rorArs DE FoRMAçÃo

Custos em acções internas

Custos em acçÕes extemas

4

4.1

4.1.1

4.1,2

4.2

4.2.1

4.2.2

4.3

4.3.1

4.3.2

4.4

4.4.1

4.4,2

77
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3872,36

871,20

64542,87

3671,48

Valorem euros

Abono de Família para crianças e jolens

Bonificação do Abono de Família para crianças e joriens portadores de deficiência

Subsídio de educação especial

Subsidio mensal ütalicio

Subsidio de funeral

Subsídio de refeição

Subsidio por morte

Outras

PRESTAçOES DE ACçÃO SOCTAL COMPLEM ENTAR

Grupos desportilos/casa de pessoal (ou equilalente)

Refeitórios

lnhntários

Colónias de férias

Apoio a estudos

Adiantamentos e em préstimos

Outras

5

15

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.9.1

5.9.2

5.9.3

5.9.4

5.9.5

5,9.6

5.9.7
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oRcAr{rzAçÃo eRcrtvlDADE stNDtcAL N0 sERVtço

4

CO tr,t |SSO rS D E T RABALHADO RES

DISCIPLINA

Número de fabalhadores sindicalizados

Número de elementos pertencentes a comissões de fabalhadores

Número total de wtantes

Número de processos transitados do ano anterior

Número de processos instaurados durante o ano

Número de processos transitados para o ano seguinte

Número de processos decididos

Arquivado

Repreensão escrita

Multa

Suspensão

Demissão ou despedimento porfacto imputálel ao tabalhador

Cessação da comissão de seniço

0

6 1

6.1.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.3

ô.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.4.1

6.3.4.2

6.3.4.3

6.3.4.4

6.3.4.5

6.3.4,6

ne mróRto DE ATTvTDADES DRAAc 2o2o
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100%

90%

100%

830/

9OYo

93%

6g

18

41

2

10

25

2

77

30

20

51

01

Carreiras Docentes

Outras

Total

Caneira de técnico superior

Caneira de assistente técnico

Caneira de assistente operacional

Carreiras e categorias subsistentes

Carreiras e Corpos especiais

Carreiras Médicas

Carreiras de Enfermagem

Dirigente

8,9

8.10

1II

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8,8

8.1

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DRAAC 2O2O
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