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1. SIGLAS

AT-RAM - Autoridade Tributária da Região Autónoma da Madeira

CSDG - Conjunto de Serviços de Dados Geográfìcos

DIG - Divisão de lnformação Geográfica

DLR - Decreto Legislativo Regional

DPM - Domínio Público Marítimo

DRAECE - Direção Regional dos Assuntos Europeus e da Cooperação Externa

DROTe - Direção Regional do Ordenamento do Território

DSIGC - Direção de Serviços de lnformação Geográfica e Cadastro

DSOTU - Direção de Serviços de Ordenamento do ïerritório e Urbanismo

GJ - Gabinete Jurídico

lRlG - lnfraestrutura Regional de lnformação Geográfica

OE - Objetivo Estratégico

0Ê2020 - Orçamento de Estado para2020

ONG - Organização Não Governamental

PDM - Plano Diretor Municipal

PIDDAR - Plano e Programa de lnvestimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região

Autónoma da Madeira

PNPOï - Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território

POTRAM - Plano de Ordenamento do Tenitório da Região Autónoma da Madeira

PROTRAM - Programa Regional de Ordenamento do Territorio da RAM

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização

RAM - Região Autónoma da Madeira

REPGRAM - Rede de Estação Permanente GNSS da RAM

RUP - Região Ultraperiférica

SIADAP-RAM - Sistema lntegrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Regional

Autónoma da Madeira

SNIG - Sistema Nacional de lnformação Geográfica

SRGT - Sistema Regional de Gestão Territorial

UE - União Europeia
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2. TNTRODUçÃO

O plano de atividades da Direção Regional do Ordenamento do Territorio (DROTe) constitui um instrumento

de gestão para2020, cumprindo o disposto no Decreto-Lei n.0 183/96, de 27 de setembro.

Neste documento são descritas as ações a desenvolver durante o ano, por forma a cumprir com as

atribuiçÕes desta Direção Regional, com o Programa do Governo Regional, com as prioridades estratégicas

estabelecidas para 2020 pela Secretaria Regionalde Ambiente, Recunsos Naturais e Alterações Climáticas,

sustentadas e articuladas com o orçamento de funcionamento, com o PIDDAR e com o sistema de

avaliação do desempenho na Administração da Região Autonoma da Madeira (SIADAP-RAM).

O plano de atividades foielaborado com os contributos das unidades orgânicas desta Direção Regional

3. CARACTERTZAçÃO DA D|REçÃO REG|ONAL DO

ORDENAMENTO DO TERRITORIO

A DROÏe 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 deÍinida no

Decreto Regulamentar Regional n.0 33/2020/M, de 15 de maio.

Esta Direção Regional tem por missão executar a política regionalda gestão do ordenamento do tenitório,

do urbanismo, da informação geográÍica, cartográfica e cadastral e da paisagem, contribuindo para um

desenvolvimento sustentável e articulado entre as diversas políticas setoriais.

As atribuições desta Direção Regional encontram-se descritas no Anexo I deste documento.

A DROTe interage com um vasto número de entidades, numa multiplicidade de relações e parcerias que

potenciem o seu desempenho. A natureza diferenciada dos sfakeho/ders, determinam um relacionamento

diferenciado e orientado para a resposta a necessidades específicas. No Anexo ll encontram-se

especificados os sÍakeho/ders por unidade orgânica.

pessoas com doenças crónicas como diabetes, cancro e doenças respiratórias.
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4. ORTENTAçOES ESTRATÉCrcAS

A atividade desenvolvida pela DROTe assenta no cumprimento das suas competências, no cumprimento

das orientações emanadas pelo Programa de Govemo em vigor, com foco nas prioridades estratégicas

estabelecidas pela tutela para 2020.

4.1 PROGRAMA DE GOVERNO

0 Programa de Govemo do Xlll Governo Regional da Madeira deÍiniu como missã0, a procura das

melhores soluçÕes para os problemas e desafios que uma Região Ultraperiférica como a nossa

enfrenta, quer fossem de natureza sistémica e permanente, ou produto da conjuntura ou ocasiã0.

No que diz respeito à DROTe, integrada no Ambiente, Recursos Naturais e AlteraçÕes Climáticas, as

prioridades deÍinidas para o horizonte temporal 2019-2023 focalizam os seguintes pontos:

ORDENAMENTO DO TERRITORIO

Com a aprovação em 2020 do PROTRAM - Programa Regionalde Ordenamento do Território da RAM,

serão traduzidos em termos espaciais os grandes objetivos de desenvolvimento económico, social e

ambiental para a Regiã0, equacionando as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de

desenvolvimento regional e servindo de base à formulação da estratégia regional de ordenamento do

tenitório. Assim, através da gestão territorial Íicam estabelecidas, as grandes opções de investimento

público, as suas prioridades e a respetiva programaçã0, valorizando a posição geoestratégica da

Regiã0, na sua articulação com as rotas transatlânticas e potenciando o sistema de proteção e

valorização ambiental, num cenário de alteraçÕes climáticas. Deste modo Íicam reunidas as condições

para proceder à atualização de todos os lnstrumentos de Gestão Territorial (lGT) de nível Setorial e

Especial, assim como coordenar a atualização dos PDMs, resultando na compatibilizaçâo transversal

da hierarquia de programas e planos tenitoriais da RAM.

No âmbito da comunicação digital, será criado um arquivo digitaldo Ordenamento do Territorio, com

o desígnio de disponibilizar ao público todos os lGT.

URBANISMO

O planeamento urbano e o urbanismo, deverão contribuir para a valorização dos espaços urbanos,

mas sobretudo, para o bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos. Nesse sentido, a redução das

assimetrias estruturais dos territórios urbanos descontínuos, fragmentados ou dispersos, e o

aproÍundamento da interconetividade entre os núcleos urbanos estruturantes, serão determinantes
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para a consolidação de um sistema policêntrico e para a harmoniosa integração funcional e ambiental

dos tecidos urbanos com os espaços abertos rústicos.

Num contexto de alterações climáticas, a organização do tecido urbano, constitui-se como um

instrumento privilegiado para assegurar o conÍorto e segurança das populações e garantir a

sustentabilidade e o desenvolvimento do territorio nas suas múltiplas dimensoes.

CADASTRO elN FOR GEOGRAFICA

Com a extensão do regime do cadastro simplificado a todo o território nacional, importa adaptar este

enquadramento ao tenitorio da Região Autonoma da Madeira. Sabendo-se da importância transversal

da existência de um cadastro multifuncional, importa conceber o esquema de articulação entre as

modalidades de cadastro vigentes, que dê resposta às expetativas dos cidadãos e ao exercício das

políticas territoriais por parte da administração pública e local.

Por outro lado, a importância do Geoportal iRlG - Madeira e a sua articulação no quadro do Sistema

Nacional de lnformação GeográÍica deverá merecer a continuação do esforço de disponibilização de

informação geográÍica.

PAISAGEM

0 valor estratégico da paisagem e dos seus serviços, expresso na variedade e qualidade da produção

agrícola, na preservação dos recursos naturais, na conservação da natureza, na segurança das

populações, na manutenção da identidade e do património cultural, na diversidade das atividades

turísticas e de lazer ou na qualidade de vida das populações, manifestam a sua relevância para a.

sustentabilidade e competitividade tenitorial da Regiã0.
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4.2 PRIORIDADES ESTRATÉCrcNS PARA 2O2O

As orientações da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas para2020

vão no sentido da promoção da sustentabilidade dos recursos naturais com o objetivo de promover a

qualidade, a segurança e a valorização territorial, mantendo uma linha estratégica orientada para a

valorização das especificidades regionais nas suas diversas vertentes e interligações setoriais. Assim, as

orientaçoes estratégicas para2020 são as seguintes:

ORDENAMENTO D0 TERRITOR|0, URBANISMO E PAISAGEM - assegurar a continuidade da atividade

desenvolvida, nomeadamente:

Assegurar a prossecução do PROTRAM, que contribuirá para a integração e coerência entre os

vários lnstrumentos de Gestão Territorial da RAM;

Assegurar o cumprimento da política regional de ordenamento do tenitorio e dos respetivos

instrumentos de gestão;

Prosseguir a estratégia urbanística potenciadora da reabilitação urbana, da resiliência aos riscos

naturais e tecnologicos, do acesso a serviços digitais, da eÍiciência energética e hídrica, da

valorização da paisagem e de uma mobilidade mais acessivel e sustentável.

Dinamização de atividades no âmbito do Observatório da Paisagem da Madeira.

CADASTRO E INFORMACÃO GEOGRAFICA - deverá ser dada continuidade ao trabalho que vem sendo

desenvolvido, nomeadamente:

. Promover a conservação e desmaterialização do Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica;

. Capacitar os serviços da DROTe para homologação de cartograÍia produzida na RAM;

. lniciar a reestruturação da lnfraestrutura Regional de lnformação GeográÍica;

. Difundir a informação ambiental e territorial da RAM de acordo com a Diretiva INSPIRE;

. Aprofundar a partilha de informação geográfica entre entidades públicas e destas com os

cidadãos, conforme preconizado na legislação comunitária e nacional;

. Capacitar a Rede de EstaçÕes Permanentes da RAM (REPGMM) com a tecnologia necessária

para um funcionamento mais eÍicaz;

' Promover a divulgação das potencialidades da Ortofotocartografia da RAM, acessível ao público

nas plataformas da SRMC,

t
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4.3 OBJETIVOS ESTRATÉCrcOS 2O2O

De forma a cumprir a sua Missão, as orientações do Programa de Governo e as Prioridades

Estratégicas para2020, a DROTe manteve os seguintes Objetivos Estratégicos:

OEl - Melhorar o grau de concretização de políticas públicas nos setores do Ordenamento do

Territorio, Paisagem, Urbanismo e da lnformação Geográfica, Cartográfica e Cadastral;

OE2 - Melhorar os serviços prestados pela DROTe;

OE3 - Garantir o cumprimento da legislação em vigor na RAM,

4.4 QUAR 2020

O QUAR 2020 Íoi estabelecido pela DROTe, por forma a cumprir com o estipulado no art.o 90 do

Decreto Legislativo Regional n.o 27120091M, de 21 de agosto, na redação que lhe foi atribuída pelo Decreto

Legislativo Regional n.o 12120151M, de 21de dezembro.

Com base nos objetivos estratégicos estabelecidos para 2020, foram deflnidos objetivos operacionais,

respetivos indicadores e metas, que permitirão avaliar o desempenho da DROTe ao longo do ano de2020.

oDtREÇÃo REGToNAL Do oRDENAMENTo Do rERRtroRto





Plano de atividades 2020

r{*rM uÉ*rffi r'll'@@Ürq,dr6*rqÉ@sru

t-É--'+.É.õu

t.."*-"*".-._*

t...*-.*-**--

lr--._*erer
b.ÉH.*lË*^ÈrÉ
t-.É--.-*..,llD

h...dBe.'*.€.
tds-.5.---d*.ú!E

lb_.*rrÚ*.

:i,.i' i'ii'tiiiÈÉ .., I pr*ti.sao
L;,

_;;;r'.Èffi-ti{Ld
rúrnFr*ôkeuerd^'

th.".fu*B-*,
tÉ.*-*-l,*^,Ë

t*""-**-*-*
t"*-**..*-.,"--*

DrREÇÃO REGTONAL DO ORDENAMENTO DO TERRTTORTO I





Plano de atividades 2020

5 ATIVIDADES PREVISTAS

A DROTe desenvolve um conjunto de atividades e serviços regulares previstos nas suas competências,

devidamente enquadrados pela Lei Orgânica, estabelecida através do Decreto Regulamentar Regional n.0

331202011\A, de 15 de maio. Para além das atividades e serviços regulares, são desenvolvidas açÕes e

projetos que procuram dar cumprimento ao Programa de Governo do Xlll Governo Regional da Madeira e

às Prioridades Estratégicas para 2020.

5.1 ATIVIDADES REGULARES PRESTADAS PELA DROTe

. Apoio às entidades públicas nos procedimentos inerentes à aplicação do Sistema Regional de

Gestão Territorial;

. Divulgação de legislação e documentação técnica em vigor, no âmbito a gestão territorial.

o Consulta de entidades, que se devam pronunciar sobre as operações urbanísticas em razão da

localização;

o Emissão de pareceres ou autorizações relativas a operações urbanísticas;

o Manutenção dos serviços de informação cadastral, cartográfica e geográÍica, interligados com os

sistemas de informação, para garantia da prestação de informação com qualidade e em tempo

adequado às exigências de cidadãos, empresas e outras entidades da administração pública.

5.2 SERVIçOS REGULARES PRESTADOS PELA DROTe

o Fomecimento de produtos de informação geodésica, cartográÍica, geográfica e cadastral em

formato digital e/ou analógico;

. Apoio técnico a entidades públicas no âmbito das tecnologias de informação geográfica;

o Canegamento no catálogo do SNIG dos metadados de inÍormação geográfica (conjuntos e

serviços de dados geográficos) de entidades regionais;

. Manutenção da operacionalidade das estações da REPGRAM;

o Emissão de declarações de ordenamento do territorio que atestem a compatibilidade com os

i nstrumentos de gestão territorial ;
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Emissão de pareceres com a decisão Íìnal da Administração Pública relativamente a

operações urbanísticas de privados;

Emissão de pareceres para entidades públicas.

a

a

5.3 AçOES E PROJETOS A DESENVOLVER EM 2020

As atividades previstas desenvolver em 2020 para dar cumprimento às atribuições, ao Programa de

Governo em vigor e às Prioridades Estratégicas estabelecidas pela Secretaria Regional do Ambiente,

Recursos Naturais e Alterações Climáticas, são as seguintes:

ORDENAME NTO DO TERRITORIO E URBANISMO

Assegurar a prossecução da revisão do POTRAM, continuando a desenvolver o novo Programa

Regional de Ordenamento do Territorio da Região Autónoma da Madeira (PROTRAM),

articulando-o com o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Territorio (PNPOT),

contribuindo para a integração e coerência entre os vários lnstrumentos de Gestão Tenitorial;

Coordenar com as Câmaras Municipais o procedimento para a atualização jurídica dos respetivos

PDM;

Orientar as entidades públicas regionais, no procedimento para a atualização jurídica dos

respetivos Programas Setoriais e Programas Especiais;

I

PAISAGEM

CADASTRO

Aprofundar a implementação do Observatório da Paisagem da Madeira, em estreita ligação com

a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, com a Universidade da Madeira, com a Associação

lnsular de Geografia e com a Secção da Madeira da Ordem dos Arquitetos;

Apresentar proposta de alteração da portaria que institui a política de preços a praticar pelos

serviços prestados pela DROTe;

Conversão da Cartografia Topo-Cadastral Homologada para Base de Dados GeográÍica Digital;

1a fase de reestruturação do Software de Gestão dos Processos de Reclamação Adminishativa

(SIPRA)e

Gerir os Processos de Reclamação Administrativa;
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TNFORMAçÃo GEoGRAFTCA

. Acompanhar e desenvolver as atividades dos Grupos Nacionais para a lmplementação da Diretiva

INSPIRE no que respeita à RAM;

. Assegurar a disponibilidade e acesso Web das plataformas geográÍìcas Geoportal iRlG-Madeira

E PRIT;

. Assegurar o bom uso interno da plataforma SmartClient por parte das várias unidades orgânícas

da DROTA;

. Promover a harmonização de conjuntos de dados geográficos de acordo com as especificações

dos temas dos anexos I e lll da INSPIRE;

' Contribuir para o reporte ambiental que venha a ser efetuado através da diretiva INSPIRE;

. Aumentar o número de conjuntos e serviços de dados geográficos da RAM reportados no SNIG;

. Assegurar a conformidade dos metadados de Conjuntos de Serviços de Dados Geográficos

(CSDG) da administração pública regional;

. Promover o acesso direto e digital à informação da DROTA por parte dos cidadãos/utentes de

informação geográÍica;

. Atualizar relatorio sobre o valor economico da informação geográÍica na RAM;

. lmplementaro uso de Galileo através Rede de Estação Permanente GNSS da RAM (REPGMM);

. Efetuar a integração em base de dados espacial POSTGRES/POSTGIS de informação geográfica

existente na DSIGC;

. Validar/ estruturar a informação espacial associada a instrumentos de gestão tenitorial (Plano de

Pormenor; Plano de Urbanização);

. Assegurar a manutenção dos conteúdos do Geoportal lRlG - lnfraestrutura Regional de

lnformação Geográfica;

. Apoiar a criação de uma Plataforma de lnformação Cadastral, medida inscrita no Programa da

Modernização Administrativa;

. Realizar ações de divulgação nas escolas, associadas à temática da cartografia e da informação

geográfica;

. Prestar apoio técnico e pericial às questões inerentes ao domínio público marítimo;

. lmplementação de serviços WMTS para coberturas de ortofotos 2007 e2018;

. Desenvolver o estudo de avaliação da biomassa da Floresta Laurissilva com base em imagens de

satélite SENTINEL;

. Promover a integração em sistema de gestão de base de dados do cadastro geométrico da

propriedade rústica dos concelhos de Funchal e Câmara de Lobos;

. Assegurar os mecanismos de interoperabilidade para integração do catálogo regional iRlG-

Madeira com a plataforma de dados abertos madeira.gov.pt;
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6 RECURSOS

A organização interna da DROTe obedece ao modelo de estrutura hierarquizada e compreende as

seguintes unidades orgânicas nucleares e flexíveis:

6.1 RECURSOS HUMANOS

DROTe

fi Íe(ár- Cc -<.n çor
a)Ídêniìenlo do

D rê(,:to dè tPrg (ôc

de l.iraímãaãô
bê,ìÊrãl!.â p

1i:iáa 1r

Superior 1o grau 1

lntermédio 1o grau 1Dirigentes

lntermédio 20 grau 2

Técnicos Superiores 15

Assistentes Técnicos 19

Assistentes Operacionais 2

Coordenador Técnico 1

TOTAL 41
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6.2 RECURSOSFINANCEIROS

6.3 RECURSOS FISICOS

A DROTe desenvolve a sua atividade na instalação localizada no seguinte local

+ Rua da Sé n.038,9000-0ôô Funchal.

o retor Reg

h2- orl>,

16 de janeiro de 2020

RECURSOS FINANCEIROS Dotação orçamental (€)

Funcionamento 998.905,00

PIDDAR 348.432,00

TOTAL 1.347.337,00
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Anexos
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ANEXO I - Atribuiçoes da DROTe

Decreto Regulamentar Regional n.0 33/2020/M, de 15 de maio

A DROTe tem as seguintes atribuições

Propor os princípios orientadores da política regional de ordenamento do território, do urbanismo, da

paisagem e da informação geográfica, cartográfica e cadastral;

lmplementar as políticas do ordenamento do territorio, do urbanismo, da paisagem, e da informação

geográfica, cartográÍica e cadastralque promovam a competitividade e coesão territorial, assegurando

em simultâneo a defesa e valorização do património cultural e natural,

lmplementar, a nível regional, as diretivas e instrumentos operacionais e legais, nacionais e

comunitários, nos domínios do ordenamento do tenitório, do urbanismo, da paisagem e da informação

geográfica, cartográÍica e cadastral;

lntroduzir os processos de planeamento estratégico de base territorial tendo em vista a

compatibilização entre o desenvolvimento socioeconómico e a qualificação e sustentabilidade do

território;

a

a

a

a

o Articular as estratégias de ordenamento territorial determinadas pela prossecução dos interesses

públicos com expressão tenitorial;

lmplementar um sistema de gestão tenitorial compatível com políticas de ordenamento do território e

de urbanismo que assegurem a coneta ocupação e utilização do tenitorio, que promovam e valorizem

o aproveitamento racional dos recursos naturais e a salvaguarda do patrimonio naturale cultural;

. Assegurar a articulação entre as políticas de gestão do território e de urbanismo e as politicas

sectoriais;

. Assegurar o cumprimento e monitoizaçâo do sistema regional de gestão territorial, em articulação

com as demais entidades envolvidas;

. Apoiar tecnicamente as entidades públicas envolvidas na elaboração de instrumentos de gestão

territorial de âmbito local e sectorial;

DtREÇÃo REGtoNAL Do oRDENAtvtENTo Do rERRtroRto 16
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Propor a elaboração de legislação sectorial que vise o desenvolvimento, sustentabilidade, coesão e

qualificação territorial;

Promover a elaboraçã0, avaliação e revisão dos instrumentos de gestão territorial de âmbito regional

e sectorial;

lmplementar projetos de caráter nacional, europeu ou internacional de requaliÍlcação urbana,

desenvolvimento do território;

o Promover a proteçã0, gestão e valorização da paisagem da Região Autónoma da Madeira,

compatibilizando as diferentes Íunções, usos e atividades, em gestão partilhada com outros

departamentos da administração regional e local;

a Criar um sistema de informaçâo territorial que assegure a difusão e o acesso aos instrumentos e

políticas de gestão territorial vigentes;

a

a Promover a execuçã0, renovação e conservação do cadastro através de sistemas de informaçã0, em

cooperação com outros organismos;

a

a

. Assegurar o funcionamento do sistema regional de informação geográfica, através do

desenvolvimento e gestão de infraestruturas de dados espaciais;

Promover, em cooperação com outros organismos, a cobertura cartográÍica do tenitorio regional;

otnrçÃo REGToNAL Do oRDENAMENTo Do rERRtroRto 17
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ANEXO II . STAKEHOLDERS DA DROTE POR UNIDADE ORGÂNICA

STAKEHOLDER UNIDADE ORGANICA DA DROTe

Designação Sigla DSOTU DSIGC

Direção-Geral do Territorio DGT

lnspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do

Ambiente e do Ordenamento do Tenitório
IGAMAOT

lnstituto das Florestas e Conservação da

Natureza
IFCN

lnstituto Hidrográfìco IH

Organ izaçÕes Não-governamentais ONG

Universidade da Madeira UMa

Administração Central

Administração Local

Adminiskação Regional

Centros de lnvestigação

Entidades Privadas

Estabelecimentos de Ensino

Observatórios

Tribunais
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ANEXO III . PROJETOS PIDDAR

0s projetos PIDDAR da DROTe para2020 são os seguintes:

50080 ESÏUDOS E PLANOS DE GESTÃO TERRITORIAL DSOTU

51059 oPERAçÃO CADASTRAL DSIGC

51481 PLATAFORMA DtctTAL PARA SERVTçOS GEoGRAF|COS DSIGC

5'1483 MONTTORTZAçÃO D0 TERRTTÓR|0 DSIGC

51944 GERAçAO DE ORToFoToMAPAS E DO PoTRAM DSIGC/DSOTU

52359 GAP - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEAMENTO DROTe
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ANEXO rV. CARACTERTZAçÃO DOS PROJETOS ptDDAR 2020
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50080 ESTUDOS E PLANOS DE TERRITORIAL

João José Nascimento Rodrigues DSOTU

Dar continuidade ao desenvolvimento do Observatório da Paisagem da Madeira, com o intuito de

desenvolver estudos e projetos no dominio da valorização e integração da paisagem.

Propor medidas de valorização dos espaços urbanos e rurais, assim como promover a paisagem como

recurso, ahavés de instrumentos que visem a proteçã0, a gestão e o ordenamento do tenitório.

51059 CADASTRAL

Duarte Gonçalo Andrade Costa DSIGC

Para o objetivo de dotar a MM de um cadastro multifuncional, importa desencadear ações de adaptação

ao regime do cadastro simpliÍicado, cuja execução aponta para uma implementação faseada no tempo.

O investimento acanetará a execução de um plano de ação e a realização de uma operação piloto, com

desenvolvimento de atividades de consultadoria, equipamentos, formação, sensibilização e divulgaçã0.

Simultaneamente, o projeto contempla uma abordagem centrada na modemização e simplificação de

procedimentos de reclamação administrativa associados à conservação do cadastro ústico.

51481 PLATAFoRMA D|G|TAL PAM SERVTçoS cos

Responsável Duarte Gonçalo Andrade Costa DSIGC

As plataformas informáticas associadas à inÍormação geográfica deverão sustentar-se nos principios e

normas deconentes da implementação de lnfraestruturas de Dados Espaciais, por forma a otimizar o

acesso à informação de cariz espacial por entre um lote diversiÍicado de agentes, desde entidades

públicas regionais, público em geral e setor empresarial, obrigando a conjunto de ações de criação ou

melhoria de soluções a desenvolver e implementar.
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51483 MONITO DO 0

Duarte Gonçalo Andrade Costa DSIGC

lmporta capacitar a administração pública regional com meios e conjuntos de dados de informação

espacial para conhecimento da evolução do território, suporte do povoamento runal e urbano,

infraestruturas e sistemas ambientais de elevada sensibilidade, incluindo áreas protegidas, como suporte

aos desenvolvimentos métodos e técnicas de monitorização multitemporal das alterações do tenitório e

do espaço marinho e costeiro. Nestes moldes, inclui-se a necessidade de promoção e regulação da

atividade cartográfica promovida no contexto da RAM e para a qual deverá ocorrergestão sistematizada

e integral.

51944 G DE ORTOFOTOMAPAS E DO POÏMM

Duarte Gonçalo Andrade Costa

João José Nascimento Rodrigues

DSIGC

DSOTU

Disponibilização e divulgação de ortofotomapas, enquanto cartograÍia base. Conclusão da execução

física e Íinanceira do PROTMM.

POSEUR

52359 GAP - Gestão Administrativa e Planeamento

Marlene Laura Caires Pereira DROTe

Este projeta visa apoiar a criação de um sistema de gestão interno da DROTe:

.manutenção e reestruturação do sistema de apoio à tramitação dos processos de

gestão documental e respetivo arquivo;

.organização e reestruturação do serviço de atendimento ao público,

.modernização e simplificação administrativa;

.lmplementação de medidas que visem a melhoria da qualidade dos serviços,

.implementação de medidas de proteção de dados;

.desenvolvimento de atividades de caráter transversal à Direção Regional
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