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1. INTRODUÇÃO 

 

No presente volume procede-se à caracterização das principais infraestruturas com impacto 
no processo de revisão do PDM do Funchal. Considera-se, neste sentido, a caracterização 
estrutura-se em duas componentes fundamentais: 

� Transportes, logística e mobilidade, que se apresenta no capítulo 2 e inclui o sistema 
viário, as infraestruturas portuárias e o sistema de transportes e mobilidade; 

� Infraestruturas urbanísticas, que se distribui pelos capítulos 3 a 7 referentes aos 
sistemas de distribuição pública de água, de drenagem pública de águas residuais, aos 
resíduos sólidos urbanos, à energia, àstelecomunicações. 

Para caracterização das redes acima indicadas adoptaram-se diversas fontes de informação, 
entre as quais importa destacar a plataforma SIG da Câmara Municipal do Funchal – 
Geofunchal. 

Com o objectivo de obter uma informação mais detalhada das diferentes especialidades, 
promoveram-se reuniões com as entidades responsáveis pela exploração/construção de redes 
de infraestruturas. 

Procurou-se, de uma forma geral, uma análise fidedigna da situação existente assim como a 
caracterização dos investimentos futuros perspectivados pelas diferentes entidades 
responsáveis. 
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2. TRANSPORTES LOGÍSTICA E MOBILIDADE 

 

2.1 Sistema viário 

 

A actual estrutura da rede viária que serve o Município do Funchal resulta de um equilíbrio 
entre a necessidade de ligação de aglomerados e as fortes restrições impostas pelo relevo. 

A construção de ligações ao longo das curvas de nível foi sempre condicionada pela vincada 
presença das linhas de água, imposição que condiciona fortemente o atravessamento da 
cidade. 

Esta séria limitação apenas foi ultrapassada, na década de 90, pela construção da via da Cota 
40. A implantação desta via permitiu a ligação entre as zonas este e oeste da cidade, 
constituindo uma circular ao centro do Funchal. 

No início do ano 2000, a conclusão da VR1 – Ribeira Brava / Machico (Cota 200) possibilitou o 
atravessamento do município sem necessidade de recorrer ao centro da cidade do Funchal.  

As ligações inter-concelhias são garantidas por estradas regionais, geralmente com perfil 1x1 
vias, e cujo grau de importância varia em função dos aglomerados que servem. 

O presente capítulo abordará inicialmente a classificação das vias num contexto regional e 
hierarquização da rede ao nível regional, passando posteriormente à caracterização funcional 
das mesmas (estado de conservação, geometria, etc). Será também efectuada uma análise ao 
estado actual do estacionamento do concelho. 

O estudo desenvolvido na caracterização da rede viária foi suportado por análises temáticas 
com base na informação geográfica, pelo que se apresenta em anexo uma planta de apoio com 
a identificação das principais vias. 
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2.1.1 Contexto regional 

 

A rede de estradas da região autónoma da Madeira foi alvo de um estudo de 
reclassificação/hierarquização em 2005, materializado no Decreto Legislativo Regional 
nº15/2005/M. 

Tendo em consideração os investimentos na rede rodoviária regional, justificou-se uma 
estruturação da rede viária adaptada aos grandes investimentos realizados nesta matéria. 

 De acordo com o artigo 1º da Secção I, as estradas regionais apresentam as seguintes 
categorias: 

� Estradas regionais principais; 

� Estradas regionais complementares. 

Atendendo ao artigo 2º da mesma secção, as estradas regionais principais constituem as vias 
estruturantes das ilhas, assegurando as ligações entre sedes de concelho e/ou conexão com 
principais centros de actividade económica. O mesmo artigo refere que estas estradas são 
objecto de uma classificação funcional (Secção II) e que as estradas regionais principais 
poderão ser desclassificadas (ou passar para estrada regional complementar) caso se tornem 
alternativas por via da construção de uma nova via. 

O artigo 3º da secção I define as estradas regionais complementares como vias que 
estabelecem as ligações entre as estradas regionais principais e os núcleos populacionais mais 
importantes e complementam a estrutura principal da rede regional principal. Relativamente à 
respectiva classificação funcional, estas estradas apenas pontualmente serão classificadas 
como Via Expresso, ficando as restantes situações isentas de classificação. 

Tal como foi já referido, o decreto legislativo regional nº15/2005/M estipula também uma 
classificação funcional para as diferentes estradas, com as seguintes características 
fundamentais: 

� Vias Rápidas (exclusivamente rede regional principal): 

� Acesso exclusivo a tráfego motorizado; 

� Perfil transversal com dupla faixa de rodagem com separador central; 

� Ausência de cruzamentos de nível; 

� Sinalização específica de via rápida. 

� Vias Expresso (rede regional principal e excepcionalmente da rede regional 
complementar): 
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� Perfil transversal mínimo uma faixa de rodagem com uma via de circulação por 
sentido, bermas pavimentadas e/ou passeios; 

� Acessos marginais (caso existam) devem ser condicionados; 

� Cruzamentos de nível ou de nós de ligação bem identificados e devidamente 
espaçados, acedendo a outras vias da rede regional; 

� Sinalização especial como Via Expresso. 

� Vias Regulares: 

� Todas as estradas da rede regional principal não incluídas nas classes 
anteriores constituem a rede regional de vias regulares. 

O Decreto legislativo regional nº15/2005/M define também características técnicas a respeitar 
em cada classe, nomeadamente: tipo de acesso em vias adjacentes, ocupação de propriedades 
marginais, traçado em planta e perfil, etc. 

Apresentam-se os mapas ilustrativos da classificação adoptada neste decreto legislativo (rede 
principal e rede complementar; classificação funcional). 

Figura 1 – Rede Regional Principal e Rede Regional Complementar da RAM 

 
Fonte: Decreto Legislativo Regional nº15/2005/M 
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Figura 2 – Classificação funcional da rede de estradas da RAM 

 
Fonte: Decreto legislativo regional nº15/2005/M  

No que respeita às responsabilidades na exploração das diferentes vias, cabe à Secretaria 
Regional do Equipamento Social, através da RAMEDM – Estradas da Madeira S.A., a 
administração das estradas de interesse regional.  

As vias (hoje abertas ao tráfego), que neste momento dispõem de classificação funcional via 
rápida e via expresso, estão a ser exploradas sob o regime de concessão.   

Estas vias concessionadas são exploradas, em regime SCUT, cabendo às respectivas entidades 
a gestão, exploração e conservação das mesmas. Apresenta-se no quadro abaixo as principais 
características das redes concessionadas na Ilha da Madeira: 
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Quadro 1 – Principais características das redes concessionadas 

Concessionária Extensão total 
(km) 

Extensão total de 
túnel (km) 

Ano de abertura 
ao tráfego 

VIALITORAL – Concessões Rodoviárias da 
Madeira, S.A. 

44 22 2000 

Concessionária de estradas 
VIAEXPRESSO da Madeira S.A. 

96 44 2004 

Fonte: Vialitoral e Viaexpresso 

Relativamente às redes municipais, cabe aos diferentes municípios a administração das vias, 

assegurando as ligações inter-concelhias. 

 

 

2.1.2  Hierarquização da rede viária 

 

A hierarquia viária definida no PDM em vigor, de 1997, classificava a rede viária de acordo com 

níveis que se consideram desajustados à realidade da rede actual. 

Faz parte do “Estudo de Mobilidade do Município do Funchal”, de 2007, adiante designado de 

EM, a caracterização detalhada dos sistemas de transportes, em que a definição da hierarquia 

da rede viária apresenta especial destaque. 

Assume-se no presente relatório que os critérios adoptados no estudo de mobilidade para a 

hierarquização da rede viária se adaptam à realidade da rede. 

O EM define uma rede hierarquizada em função da importância das ligações entre 

aglomerados ou zonas urbanas dentro dos próprios aglomerados. Ou seja, as classes 

hierárquicas foram definidas através do tipo de ligações estabelecidas, e não pelas 

características das estradas. 

Neste sentido, o EM estabelece os seguintes níveis hierárquicos para a rede viária do concelho 

do Funchal: 

� 1º NÍVEL, REDE ESTRUTURANTE – Deve assegurar os principais acessos à cidade; 
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� 2º NÍVEL, REDE DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL – Deve assegurar a distribuição dos 

maiores fluxos de tráfego da cidade, bem como os percursos médios e acesso à rede 

de primeiro nível; 

� 3º NÍVEL, REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA – Deve assegurar a distribuição 

próxima, bem como o encaminhamento dos fluxos de tráfego para as vias de nível 

superior; 

� 4º NÍVEL, REDE DE PROXIMIDADE – Deverá ser composto por vias estruturantes dos 

bairros, com alguma capacidade de escoamento, mas onde o elemento principal já é o 

peão; 

� 5º NÍVEL, REDE DE ACESSO LOCAL – Deverá garantir o acesso ao edificado, reunindo 

porém condições privilegiadas para a circulação pedonal. 

 

2.1.2.1 Tráfego 

O estudo de tráfego, elaborado pelas empresas VIALITORAL, Exacto e Cenorplan, dá a 
conhecer elementos relevantes quanto aos fluxos de veículos que operam no concelho ao 
longo do dia. 

Tendo em vista a caracterização dos volumes de tráfego que atravessam o concelho ao longo 
do dia, procedeu-se à análise de contagens de tráfego realizadas nos diferentes sublanços que 
constituem a VR1 (Cota 200): 
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Figura 3 – Lanços da VR1 – Cota200 

 

LANÇO DA VR1 – COTA 200 
EXTENSÃO (km) 

TMD (Tráfego 
Médio Diário) 

Nó inicial Nó final 

Câmara de Lobos Quebradas 1,010 35383 

Quebradas Esmeraldo 1,850 35178 

Esmeraldo Pilar 0,625 44514 

Pilar Santo António 0,850 50067 

Santo António Santa Luzia 1,300 54076 

Santa Luzia Pestana Júnior 1,450 53006 

Pestana Júnior Boa Nova 1,900 57295 

Boa Nova Pinheiro Grande 2,375 51374 

Fonte: Estudo de Tráfego da Cota 200, elaborado pela VIALITORAL, Exacto e Cenorplan em 2005 
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Gráfico 1 – Procura de tráfego na VR1 – Cota 200 – TMD/Lanço 

 
Fonte: Estudo de Tráfego da Cota 200, elaborado pela VIALITORAL, Exacto e Cenorplan em 2005 

Verifica-se que o lanço Pestana Júnior / Boa Nova é troço da VR1 com maior procura, 
enquanto no lanço Quebradas / Esmeraldo se registam os valores mais reduzidos de tráfego. A 
maior procura no lanço Pestana Júnior / Boa Nova estará certamente relacionada com o facto 
de constituir uma entrada com acesso privilegiado ao centro do Funchal, ao longo da Ribeira 
de João Gomes, como se pode ver na Figura 3.  

Constata-se também uma diferença significativa nos níveis de tráfego registados nos lanços a 
Este do concelho. Estes lanços terão maior solicitação por fazerem ligação ao aeroporto da 
Madeira e aos concelhos de Santa Cruz e Machico (concelhos com população numerosa). 

Pelo contrário, a oeste do concelho os níveis de tráfego são mais reduzidos, provavelmente 
por os concelhos vizinhos disporem de alternativas à cota 200 para fazerem a entrada no 
Funchal. 

Das contagens de tráfego realizadas no âmbito do estudo de mobilidade resultam somatórios 
dos postos de contagem em que a procura apresenta em média valores que rondam os 45000 
veículos.  

Verifica-se também que o período de hora de ponta da manhã se situa entre as 7h e as 9h, 
representando cerca de 22% do total de fluxo rodoviário compreendido entre as 7h e as 21h. 

Com base nos resultados das contagens estima-se que entrem no Funchal cerca de 65000 
veículos ligeiros por dia (num período compreendido entre as 7h e as 21h). 

O estudo de mobilidade aponta também para o facto de a entrada na cidade através dos nós 
de ligação da VR1 – Cota 200 constituir cerca de 77% do total das entradas diárias. 
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Figura 4 – Veículos ligeiros entrados no Funchal das 7h00 às 21h00 

 
Fonte: EM, elaborado pela TIS em 2007 

 

 

2.1.2.2 Aplicação dos critérios de hierarquização 

Uma vez assumidos como válidos os critérios adoptados no estudo de mobilidade para a 
hierarquização da rede viária, procedeu-se à reprodução desta classificação nas vias que 
constituem a carta base deste plano e que têm origem na cartografia de 2007 da Direcção 
Regional de Informação Geográfica e Ordenamento do Território - DRIGOT. 

Para a análise da rede viária definida foi necessário um tratamento prévio da informação, 
tendo em vista a utilização da informação disponível no Sistema de informação Geográfico da 
Câmara Municipal do Funchal - Geofunchal. Com este objectivo, adoptou-se o seguinte 
procedimento: 

� Tratamento dos elementos que constituem as vias da carta base com origem na 
cartografia da DRIGOT; 

� Análise de inconsistências entre cartografia da DRIGOT e Geofunchal; 

� Importação de atributos das vias do Geofunchal para cartografia base (toponímia, 
estado de conservação, geometria, etc.); 

� Introdução de novo atributo relacionado com a hierarquização definida no estudo de 
mobilidade. 
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Após o tratamento de dados acima apresentado, procedeu-se à validação da informação no 
campo. 

Figura 5 – Acessibilidades ao Madeira Tecnopólo e Rua 4 de Abril – validação de traçado no terreno 

  

O facto de estarmos perante a aplicação de uma hierarquização da rede efectuada em 2007 

levou-nos a classificar vias que ainda não existiam à data do EM. Nestes casos, foi necessário 

recorrer aos critérios de classificação estipulados no EM tendo em vista a hierarquização 

destas novas vias/ vias beneficiadas. Importa salientar as seguintes situações: 

Figura 6 – Distribuição geográfica das vias recentemente executadas/beneficiadas 

 
Fonte: CMF – Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 
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Quadro 2 – Hierarquização de vias recentemente executadas / beneficiadas 

Designação Tutela Extensão (m) 
Largura 

(m) 
Hierarquização 

Est. da Vitória Governo Regional 1430 7 2 

Av. Dom Teodoro de Faria CMF 792 14 2 

Rua Agostinho Pereira de Oliveira Governo Regional 178 9 2 

Rua Padre Lopes CMF 225 5.45 4 

Av. Santiago Menor CMF 1105 7.6 3 

Av. do Amparo CMF 1590 15 2 

Est. Eng. Jaime Ornelas Camacho CMF 1035 7.5 2 

Est. da Liberdade Governo Regional 1055 14 2 

Fonte: CMF – Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

A classificação adoptada resultou da aplicação dos critérios estabelecidos para a 

hierarquização sustentada por uma validação no terreno. Apresentam-se abaixo imagens 

relativas à estrada da Vitória, com hierarquização de categoria 2. 

Figura 7 – Estrada da Vitória – validação do traçado no terreno 

  

Importa também referir que, no âmbito da transposição da hierarquização do EM para a 

cartografia base, procedeu-se à correcção de incorrecções pontuais (detectáveis às escala da 

nossa análise) relacionadas com a interpretação da base geográfica utilizada no estudo de 

mobilidade. Entre as situações detectadas importa destacar: intersecções desniveladas 

definidas como sendo de nível; ligação de vias sem continuidade real; inexistência de túneis 

que efectivamente se encontram materializados no terreno. 
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Apresenta-se abaixo a representação geográfica da hierarquização definida na sequência do 

processo acima descrito: 

Figura 8 – Hierarquização da rede viária 

 
Fonte: Estudo de Mobilidade de 2007 (TIS) actualizado pela CMF / Consórcio QP-Norvia 

Na imagem acima apresentada importa destacar: 

� O nível hierárquico superior destaca-se pelo facto de permitir o atravessamento do 
concelho do Funchal (Este/Oeste) sem necessidade de entrar no centro da cidade. Esta 
via representa hoje um papel determinante na circulação dos fluxos de 
atravessamento do concelho mas também na distribuição do volume de tráfego que 
pretende atingir o centro da cidade. Esta via representa actualmente o meio 
privilegiado de acesso ao Aeroporto e concelhos vizinhos. 

�  As vias de nível 2 apresentam, de uma forma geral, um carácter radial que possibilita a 
penetração no centro da cidade e ligação à via de nível 1 (VR1 – Cota 200); 

� Verifica-se, relativamente à informação que consta no EM, a existência de duas novas 
vias radiais com especial importância: via de acesso ao porto do Funchal; Estrada Eng.º 
Jaime Ornelas Camacho. Estas vias desempenham hoje um papel determinante no 
acesso às zonas ocidental e central da cidade; 

� Entre as vias de nível 2, a estrada Monumental continua a destacar-se como uma via 
que promove o acesso ao centro do Funchal pela costa oeste do concelho. 
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� Entre as vias de distribuição secundária (nível 3), a cota 40 continua a desempenhar 
um papel determinante na condução dos fluxos de tráfego ao longo do perímetro 
urbano da cidade. Apesar das limitações que apresenta, ao nível de descontinuidades 
no traçado, esta constitui a principal alternativa na distribuição do tráfego no centro 
da cidade. A séria dependência desta via faz-se sentir no elevado grau de 
congestionamento de tráfego sempre que por alguma razão a circulação é limitada ou 
mesmo cortada. A planta acima apresentada poderá sugerir que a VR1 – Cota 200 
constitui uma alternativa/complemento à cota 40, no entanto a elevada distância ao 
centro dificulta seriamente o aproveitamento da via nível 1 para este efeito.  

� Face ao anteriormente exposto, considera-se que na rede viária do Funchal dever-se-á 
minimizar as descontinuidades presentes na cota 40 pela introdução de medidas de 
controlo de tráfego, uma vez que a execução de obras de melhoramento se encontra 
fortemente condicionado pela orografia do terreno. Dever-se-á também considerar a 
possibilidade de promover a criação de um anel entre as vias às cotas 40 e 200, pela 
requalificação das vias existentes. 

� As restantes vias do concelho apresentam classificação de nível 4 e 5, correspondendo 
a redes de proximidade e acesso local, respectivamente. Estas vias constituem a 
grande parte da extensão da rede e apresentam características muito marcadas pela 
orografia do terreno. 

Analisando a base de dados criada com a informação da rede viária, torna-se possível o estudo 

do peso das diferentes classes no universo da rede viária do concelho: 

Quadro 3 – Hierarquização da rede viária – análise estatística 

Hierarquização da rede viária Extensão (km) Percentagem (%) 

Nível 1 - Rede estruturante 30.0 5% 

Nível 2 - Rede de distribuição principal 77.7 13% 

Nível 3 - Rede de distribuição secundária 58.6 10% 

Nível 4 - Rede de proximidade 181.8 31% 

Nível 5 - Rede de acesso local 237.8 41% 

Fonte: Estudo de Mobilidade (TIS) actualizado pela CMF / Consórcio QP-Norvia 
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Gráfico 2 – Hierarquização da rede viária – gráfico de análise estatística 

 
Fonte: Estudo de Mobilidade (TIS) actualizado pela CMF / Consórcio QP-Norvia 

Constata-se, de uma forma geral, um peso crescente na extensão da rede quanto maior é o 
nível de hierarquização (e menor o grau de importância), isto é, o nível de rede estruturante 
apresenta um peso reduzido (cerca de 5%), enquanto os níveis 4 e 5 se destacam por 
representarem cerca de 72%. 

Apesar de espelharem a mesma realidade, os dados acima apresentados diferem dos que 
constam no EM, devido a 3 factores fundamentais:  

� Base geográfica e delimitação do concelho são distintas; 

� No intervalo de tempo que separa os dois estudos foram executadas novas vias, 
nomeadamente de nível 2; 

� Pequenas correcções efectuadas no âmbito da transposição da classificação 
hierárquica para a base de dados actual. 

Dadas as limitações orográficas do concelho, não se prevê que a hierarquização acima 
apresentada seja alterada por força da criação de novas vias, isto é, considera-se que a rede 
viária do concelho do Funchal deverá evoluir pela adequação das características das vias ao 
nível de solicitação a que são sujeitas (nível de hierarquização).  
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2.1.3 Caracterização do estado de conservação 

 

A avaliação e acompanhamento do estado de conservação constituem uma tarefa 
fundamental na gestão de uma rede viária.  

No âmbito da definição de uma política de evolução da rede, a caracterização do estado de 
conservação das vias apresenta uma importância acrescida, já que a optimização das 
intervenções face à degradação das mesmas trará seguramente benefícios orçamentais. 

Com base na informação disponível no sistema de informação geográfica da CMF - Geofunchal, 
é possível referir que cerca de 99% da rede do concelho se encontra pavimentada. A solução 
de pavimentação mais comum é sem dúvida o tipo flexível com betão betuminoso (cerca de 
76% da rede). Constata-se também uma percentagem assinalável com pavimento rígido (cerca 
de 18%), de uma forma geral associado a zonas de elevadas pendentes longitudinais (zonas 
altas – aproximadamente acima da cota 300). O pavimento em calçada circunscreve-se 
maioritariamente na zona histórica da cidade, representando cerca de 7% da extensão total da 
rede, tal como é possível constatar na representação geográfica: 

Figura 9 – Caracterização do tipo de pavimento 

 
Fonte: CMF – Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

A plataforma SIG da CMF - Geofunchal, dispõe de uma caracterização do estado de 
conservação da rede segundo 3 níveis distintos: Bom, Razoável e Mau.  

Importa nesta fase efectuar uma análise ao estado de conservação das vias, atendendo à 
hierarquização definida. A respectiva representação geográfica resulta da importação dos 
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atributos disponíveis no Geofunchal para a base de dados construída no âmbito do estudo de 
revisão do PDM. As figuras abaixo apresentadas espelham geograficamente o estado de 
conservação da rede por cada nível hierárquico (1 a 5): 

Figura 10 – Estado de conservação da rede, nível hierárquico 1 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

O nível 1 de hierarquização da rede (rede estruturante) resume-se à VR1 – Cota 200 e constitui 
uma via com características únicas no concelho. Dispõe de 2 faixas de rodagem, com duas vias 
cada, diversos túneis e a totalidade das intersecções desniveladas. Actualmente a respectiva 
exploração e manutenção está concessionada à VIALITORAL – Concessões Rodoviárias da 
Madeira, S.A. Facilmente se compreende a classificação do estado de conservação como 
“Bom”, já que esta concessionária é contratualmente obrigada, perante a concedente, a 
manter elevados níveis de qualidade em toda a infraestrutura. 
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Figura 11 – Estado de conservação da rede, nível hierárquico 2 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

O nível hierárquico 2 (rede de distribuição principal) representa as vias de penetração na 
cidade, fazendo a ligação aos aglomerados de cotas mais elevados e à VR1 - cota 200. 
Constata-se que dentro do perímetro urbano da cidade estas vias apresentam, de uma forma 
geral, boas características de conservação.  

Nas imediações dos aglomerados urbanos a norte do Funchal verifica-se um estado de 
conservação “razoável”. Nestes casos, as fortes pendentes longitudinais terão um peso muito 
significativo já que obrigam à baixa circulação dos veículos pesados com consequências na 
deterioração acelerada dos pavimentos. 

Importa também salientar o estado de conservação da Estrada Monumental. Esta via 
apresenta uma classificação “razoável” em toda a extensão. No entanto, a recente 
requalificação com implementação da via “bus” não está ainda contemplada nesta 
representação. O prolongamento desta requalificação está previsto nos investimentos para os 
próximos anos, onde se prevê a execução de uma ciclovia de acesso ao centro da cidade. 

  



 

 

 

   

 

 

 Fase 1 : caracterização e diagnóstico prospectivo da situação existente 

 Volume V – Sistemas de Infraestruturas  : Julho 2011 

36 

Figura 12 – Estado de conservação da rede, nível hierárquico 3 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

Entre as vias de nível 3 o destaque vai para a via Cota 40. À data da inspecção que consta no 
Geofunchal esta via apresentava condições que justificaram uma classificação de “Bom”, 
situação hoje reforçada por uma empreitada em curso para a beneficiação dos túneis que 
constituem esta via (incluindo a estrutura, drenagem, iluminação, pavimento, etc.). 

As ruas do Bom Jesus e João de Deus, que também desempenham um papel determinante na 

circulação viária da cidade, apresentam uma classificação “razoável”. Para estas vias encontra-

se programada uma beneficiação integrada do pavimento, assim como das infraestruturas 

subjacentes. 
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Figura 13 – Estado de conservação da rede, nível hierárquico 4 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

Figura 14 – Estado de conservação da rede, nível hierárquico 5 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

As categorias de nível 4 e 5 caracterizam-se pela predominância de vias com estado de 
conservação considerado “razoável”. Detectam-se também alguns troços em mau estado, com 
especial concentração nas zonas altas. As vias em bom estado localizam-se essencialmente no 
centro histórico da cidade, assim como na zona poente da cidade (área de expansão recente).  
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A informação relativa ao estado de conservação dos pavimentos é abaixo reproduzida através 
de uma análise estatística por nível de classificação hierárquica: 

Gráfico 3 – Estado de conservação da rede por nível hierárquico 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

Comparando a análise acima apresentada com o estudo de caracterização do PDM em vigor 
verifica-se que grande parte das vias que se encontravam em bom estado (ou em construção), 
apresentam hoje um estado razoável ou mesmo bom. Este facto é identificável nas vias com 
nível hierárquico 2 e 3, já que relativamente aos níveis 4 e 5 não dispomos de informação 
datada de 1993 (fase de caracterização do PDM em vigor). 

 

 

2.1.4 Caracterização geométrica das vias 

 

As características geométricas das vias desempenham um papel determinante na forma como 
a rede interage com os utentes. Para que uma rede se apresente equilibrada, as características 
funcionais da via deverão adequar-se ao grau de utilização a que são sujeitas (traduzido na 
hierarquização da rede). Neste sentido, apresenta-se abaixo uma análise das características 
geométricas sustentada na informação disponível acerca da largura de plataforma: 
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Figura 15 – Largura de plataforma, nível hierárquico 1 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

Tal como foi referido no capítulo anterior, o nível hierárquico superior (rede estruturante) é 
constituído por uma única via, VR1 – Cota 200. Esta via apresenta características geométricas 
bem definidas e adequadas ao tipo de solicitação a que é sujeita, já que dispõe de um  perfil de 
2x2 vias e uma largura total superior a 15m.   

Figura 16 – Largura de plataforma, nível hierárquico 2 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 
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As vias que constituem a rede de distribuição principal (Nível hierárquico 2) apresentam de 
uma forma geral largura de plataforma superior a 6m (88% da extensão total das vias). Cerca 
de 12% da extensão total destas vias apresenta um perfil com largura de plataforma entre 4,5 
e 6m. Analisando detalhadamente as vias com menor largura de plataforma verifica-se que 
estas apresentam, de uma forma geral, 6m de faixa de rodagem, valor próximo do resto das 
vias de nível 2. No entanto, importará garantir continuidade funcional nos trajectos destas 
vias, especialmente nos que garantem ligação às redes estruturantes (nível 1 – VR1, Cota 200).  

Importa também fazer referência às vias que dispõem de condições funcionais claramente 
superiores às restantes. Estas vias constituem aproximadamente 10% da extensão total da 
rede de nível 2 e correspondem a empreitadas recentemente concluídas – via de acesso ao 
porto do Funchal e Avenida do Amparo. Este facto espelha o esforço do concelho em garantir 
condições funcionais adequadas nas vias de construção nova. 

Figura 17 – Largura de plataforma, nível hierárquico 3 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

Cerca de 79% da extensão total da rede de nível 3 (distribuição secundária) dispõe de uma 
largura de plataforma superior a 6m. A restante percentagem da rede apresenta uma menor 
capacidade funcional, situação agravada pela quebra de continuidade que se identificam em 
alguns casos (imagem acima apresentada). O eixo Rua do Bom Jesus / João de Deus constitui 
um dos casos com maior impacto na rede, já que se verifica uma clara descontinuidade no 
percurso de ligação a este da cidade (via Avenida Santiago Menor – troço recentemente 
executado). Importa também destacar a Rua do Conde Carvalhal e a Estrada do Livramento, 
como vias de menor capacidade funcional.  
  



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fase 1 : caracterização e diagnóstico prospectivo da situação existente  

Volume V – Sistemas de Infraestruturas  : Julho 2011 

41 

Figura 18 – Largura de plataforma, nível hierárquico 4 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

Figura 19 – Largura de plataforma, nível hierárquico 5 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

Entre as vias de nível 4 e 5 constata-se uma maior heterogeneidade nas respectivas 
características funcionais. Vocacionadas para tráfego de acesso local, ou mesmo pedonal, 
estas vias apresentam largura de plataforma inferior a 6m em cerca de 80%. Destaque para o 
facto de cerca de 30% das vias de nível 5 apresentarem uso exclusivo para peões. 
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As vias com maior dimensão transversal localizam-se, de uma forma geral, no centro histórico 
da cidade. Apresenta-se abaixo a análise estatística à informação acima comentada: 

Gráfico 4 – Largura de plataforma por nível hierárquico 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

Para além da largura de plataforma a existência de passeios constitui uma informação 
relevante na análise das características geométricas das vias. A figura abaixo dispõe de 
informação geográfica relativa a este tema: 
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Figura 20 – Vias com passeio  

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

 

A existência de condições para a circulação pedonal constitui um factor determinante nas vias 
de nível 4 e 5.  

Quanto às vias de nível superior, a circulação pedonal constitui um factor de instabilização da 
circulação viária, pelo que a criação de condições favoráveis aos peões deverá ser 
devidamente ponderada nestas situações. 

No âmbito da caracterização funcional das vias é também relevante comentar a existência de 
áreas reservadas a estacionamento. Este factor constitui hoje uma séria limitação à eficiência 
das vias de nível 2 e 3. Em algumas destas vias, a ausência de soluções para o parqueamento 
automóvel conduz ao parqueamento ilegal com redução significativa na largura útil à 
circulação viária. A estrada regional 103 constitui um exemplo claro deste problema, para o 
qual será necessária a implementação de medidas estratégicas, como a criação de parques 
reservados a moradores. 
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2.1.5 Vias em fase de construção 

 

A rede viária do concelho do Funchal apresenta hoje uma estrutura perfeitamente 
estabilizada. Nesta fase a evolução da rede passará seguramente pela requalificação das vias 
existentes em detrimento da execução de novas vias. No entanto, importa fazer referência às 
principais vias que se encontram hoje em fase de construção: 

Figura 21 – Principais vias em construção  

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

Ligação Santa Quitéria / 3 Paus 

A empreitada de Ligação Santa Quitéria - Três Paus e Viana, que atravessa as freguesias de São 
Martinho e Santo António encontra-se neste momento em curso. 

Apresentando uma extensão aproximada de 1,8km, esta nova ligação tem início na rotunda 
junto ao Madeira Shopping, cruza o Caminho de Santa Quitéria e acaba por ligar ao Sítio de 
Viana depois de atravessar a Ribeira dos Três Paus. 

Com uma extensão de 50 metros, a ponte sobre a Ribeira dos Três Paus é constituída por dois 
vãos, apoiados nos encontros e num pilar central. 

Em perfil transversal, a nova ligação apresenta uma faixa de rodagem com seis metros de 
largura (duas vias com 3 metros cada). 
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Para servir os vários aglomerados ali existentes, serão ainda executados dois pequenos ramais 
de ligação. 

 

Ligação Vasco Gil – Fundoa (Cota 500) 

A ligação Vasco Gil – Fundoa (Cota 500), neste momento em fase de execução, atravessa as 
freguesias de S. António e de S. Roque numa extensão de 4,2 km. A dimensão desta obra e o 
impacto esperado na rede do concelho justifica uma descrição detalhada da mesma.  

Esta nova via permite não só uma melhor ligação entre a zona de Vasco Gil e a Fundoa, mas 
também maior facilidade de circulação entre os diversos lombos (cumeadas), assumindo 
características não só de via distribuidora mas também de via local. 

Numa zona de orografia extremamente acidentada, o traçado recorre sistematicamente ao 
atravessamento dos lombos em escavação a céu aberto ou em túnel e ao atravessamento das 
linhas de água entre lombos, através de viadutos, num equilíbrio delicado entre túneis, 
viadutos, ligações, orografia e ocupação. 

O traçado da Nova Ligação Vasco Gil - Fundoa, à Cota 500, inicia-se na ER107 e termina na 
actual Rotunda da Fundoa, junto às oficinas da Câmara Municipal do Funchal. 

As ligações entre a plena via e a rede viária existente (normalmente arruamentos urbanos), é 
assegurada por ligações de nível do tipo entroncamento, e também por cinco rotundas na 
secção corrente associadas às ligações. Estão ainda previstas paragens de autocarros junto às 
principais ligações. 

 

 

2.1.6 Estacionamento 

 

Desde a elaboração do PDM em vigor, o concelho do Funchal tem assistido a um franco 
crescimento da taxa de motorização e grande dependência no transporte individual. De acordo 
com os inquéritos realizados no âmbito do EM (2006/2007), a taxa de motorização varia entre 
274 (Santo António) e 359 (Sta. Luzia) veículos / 1000 habitantes. 

Neste sentido, importa caracterizar a actual situação do estacionamento e respectiva 
adequação à procura.  
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Tomando consciência da problemática do estacionamento, a CMF desenvolveu um Plano de 
Estacionamento no âmbito do PDM em vigor. Este plano foi posteriormente actualizado 
através de um estudo contratado em 2004. 

O EM do Funchal, desenvolvido em 2007, apresenta uma caracterização detalhada da oferta e 
procura de estacionamento no concelho do Funchal. 

 

2.1.6.1 Caracterização da oferta 

O concelho do Funchal apresenta actualmente uma oferta de 26155 lugares de 
estacionamento, subdividido nas seguintes categorias: gratuita na via, tarifada na via, 
reservada, parques: 

Gráfico 5 – Oferta de estacionamento 

 
Fonte: EM, elaborado pela TIS em 2007 

O diagrama acima apresentado realça o peso que o estacionamento em parques apresenta no 
universo da oferta no concelho. Efectivamente a orografia do terreno e a limitação de espaço 
nas vias públicas tem justificado o recurso a esta modalidade. Constata-se que esta política 
teve consequências positivas na resposta aos níveis de procura, no entanto promoveu a 
circulação automóvel de perfil reduzido aumentando consideravelmente o congestionamento 
das mesmas. 

A figura abaixo indicada permite identificar espacialmente a oferta de estacionamento nas vias 
do concelho. 
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Figura 24 – Distribuição geográfica da oferta de estacionamento 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

Verifica-se uma elevada concentração de estacionamento classificado como “ilegal” acima da 
cota 200. Nestas áreas regista-se um grande défice de oferta de estacionamento regular, pelo 
que os moradores se vêm forçados a recorrer ao estacionamento na faixa de rodagem. Este 
tipo de estacionamento condiciona a capacidade de circulação das vias, causando um forte 
impacto na mobilidade das designadas “zonas altas” (aproximadamente acima da cota 300m). 

Nesta figura é também visível a política de limitação do estacionamento no centro histórico da 
cidade (freguesia da Sé) pela existência de parcómetros na via pública com uma política 
tarifária bastante restritiva.  

No que respeita à oferta de estacionamento destinada a cargas e descargas, o EM alerta para 
uma aparente insuficiência face aos pólos de actividade económica. Este facto é visível no 
recurso frequente a operações de carga e descarga na faixa de rodagem, com claras 
consequências no congestionamento das vias.  

Entre as categorias acima apresentadas importa destacar o elevado peso do estacionamento 
reservado a moradores (superior a 50% - não considerando o estacionamento classificado 
como ilegal). A gestão destes lugares é feita pela CMF pela atribuição de um dístico aos 
moradores que comprovem a residência nas áreas em causa. Os lugares reservados a 
moradores não poderão ser ocupados por qualquer outro tipo de utilizador. 
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Geograficamente as áreas reservadas a moradores apresentam uma maior concentração na 
zona central da cidade, tal como se constata na figura abaixo apresentada:  

Figura 22 – Áreas com estacionamento reservado a moradores 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

A oferta de estacionamento tarifado apresenta-se subdividida em quatro zonas, em que três 
delas se desenvolvem concentricamente em relação ao centro da cidade (maiores restrições 
no interior e menores restrições nos anéis exteriores) e a quarta se desenvolve ao longo de 
novos pólos gerados ao longo da Estrada Monumental. A quarta zona foi nos últimos anos 
alargada a norte, tal como é possível constatar na figura abaixo apresentada:  
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Figura 23 – Estacionamento tarifado – subdivisão por zonas 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

Verifica-se que está definida uma política de preço crescente com a proximidade ao centro 
histórico da cidade. A limitação do tempo máximo permitido para estacionamento também é 
superior nos anéis mais próximos do centro: 

Quadro 4 – Estacionamento tarifado – condições actuais 

Zona 
Taxa 

horária 
Tempo 
mínimo 

Valor 
mínimo 

Tempo 
máximo 

Valor 
máximo 

Amarela 1,64 € 0h19m 0,50 € 1h00m 1,65 € 

Verde 1,11 € 0h14m 0,25 € 2h00m 2,25 € 

Vermelha 0,58 € 0h27m 0,20 € 4h00m 2,35 € 

Castanha 0,42 € 0h30m 0,10 € 8h00m 3,35 € 

Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

A política tarifária definida para o estacionamento na via pública tem como consequência uma 
maior rotação nas zonas mais centrais onde o espaço é mais reduzido e a procura mais 
intensa. Considera-se que esta política tem vindo a gerar os efeitos desejados no que respeita 
à rotação do estacionamento, no entanto o efeito dissuasor no uso do transporte individual é 
atenuado pela elevada oferta de parques de estacionamento. 

Tal como já foi acima referido, a oferta de estacionamento em parques constitui cerca de 55% 
dos lugares disponíveis no concelho. A oferta de estacionamento em parques subdivide-se em 
duas categorias: parques públicos e parques privados. A oferta de estacionamento em parques 
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públicos representa cerca de 75% do total de lugares disponíveis em parques, ainda que o 
número de parques privados seja superior. 

 Figura 24 – Estacionamento em parques – Capacidade 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

A distribuição geográfica dos parques aponta para uma elevada concentração no centro da 
cidade, com especial destaque para a zona a oeste do centro histórico. No que respeita à 
capacidade, constata-se que os parques com maior número de lugares se referem a grandes 
superfícies comerciais. Estas superfícies dão resposta ao fluxo de tráfego que geram mas 
também albergam veículos das áreas circundantes.  
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Gráfico 6 – Capacidade dos parques de estacionamento 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

Os parques anteriormente referidos corresponderão a 2-5% da amostra total. O diagrama 
acima indicado permite verificar que a grande maioria das soluções existentes dispõe de uma 
capacidade inferior a 50 lugares, solução justificada pelo reduzido espaço disponível para 
construção no centro da cidade. 

Gráfico 7 – Parques de estacionamento por freguesia 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

Quanto à distribuição dos parques pelas freguesias constata-se que a maior capacidade 
concentra-se na freguesia da Sé. Uma vez que corresponde ao centro histórico da cidade, o 
estacionamento em parques constitui uma alternativa viável ao estacionamento tradicional 
(na via pública). Para além disso, trata-se da freguesia onde se concentra um maior nível de 
serviços e daí apresentar uma maior necessidade de estacionamento. 
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A freguesia de S. Martinho também dispõe de uma franca capacidade em parques de 
estacionamento, já que constitui uma área de recente expansão da cidade com a definição 
prévia de uma política de estacionamento. Para além disso, é a freguesia onde se instalaram a 
maioria das grandes superfícies de retalho. 

A oferta do estacionamento privativo constitui um indicador relevante na gestão da 
mobilidade do concelho. 

O PDM em vigor define requisitos mínimos de estacionamento para construções novas em 
função do tipo de uso previsto. Os efeitos na aplicação deste regulamento são visíveis nas 
zonas de recente expansão a poente da cidade. 

No que respeita às construções anteriores ao PDM em vigor, a oferta de estacionamento 
privativo é claramente deficitária, tal como é possível constatar na estimativa efectuada no 
âmbito do EM. Esta estimativa aponta para a ausência de garagem em cerca de 60% dos 
edifícios do concelho e de 25% nas moradias. Estamos perante valores recolhidos à escala do 
concelho, pelo que esta realidade apresenta ainda maior realce ao nível do centro histórico da 
cidade.  

 

2.1.6.2 Caracterização da procura 

Uma vez caracterizada a oferta de estacionamento importa conhecer o comportamento da 
procura no concelho do Funchal. 

O EM efectuado em 2007 procedeu à caracterização da procura com base nas seguintes fontes 
de dados: Contagens de rotação (levantamento dinâmico); Levantamento da procura 
(levantamento estático); Dados SEP (parques e zonas de parcómetros). 

Apresenta-se abaixo os dados da procura de estacionamento nos períodos diurno e nocturno: 
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Gráfico 8 – Procura de estacionamento por freguesia 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

Constata-se que a procura diurna de estacionamento é mais intensa na baixa da cidade, ao 
contrário do que se passa com as zonas altas, onde a procura de estacionamento aumenta no 
período nocturno. 

Ao cruzar os dados da procura com a oferta de estacionamento, o EM alerta para o facto de 
algumas das zonas analisadas estarem próximas da ruptura de capacidade, isto é, com procura 
superior à oferta. 

A freguesia da Sé destaca-se pelo contraste entre os dois períodos de procura. Nesta zona da 
cidade, a procura de estacionamento em período nocturno representa cerca de 43% dos 
valores registados durante o dia. Estamos perante a zona em que se concentra grande parte da 
actividade económica da cidade, porém com pouca representatividade ao nível habitacional. A 
freguesia de Santo António apresenta um comportamento inverso, com um fundamento 
também contrário. 

O EM apresenta também uma análise dinâmica da procura, fazendo o estudo dos seguintes 
indicadores: rotação, taxa de incumprimento, tempo médio de permanência, taxa de 
saturação. 

Tal como foi já referido em capítulos anteriores, o estacionamento no núcleo central da cidade 
apresenta uma rotação muito alta, fruto da actual política tarifária (preço e tempo máximo de 
permanência). Nesta zona da cidade, o mesmo lugar serve diversos utentes ao longo do dia. 
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A análise do estacionamento ilegal é também relevante no estudo da procura do 
estacionamento, uma vez que esta modalidade condiciona o desempenho das vias, causando 
focos de congestionamento, e prejudica a segurança rodoviária ao colocar em risco, 
passageiros e peões que circulam na via.  

A taxa de incumprimento, índice utilizado pelo EM na avaliação do estacionamento ilegal, 
apresenta maiores valores no centro do Funchal e na sua envolvente poente imediata, assim 
como ao longo da Estrada Monumental. Na área central do Monte os valores de 
incumprimento são também elevados. Nesta zona, o estacionamento ilegal tem especial 
impacto nas vias que a atravessam (ER103), dificultando o importante carácter distribuidor das 
mesmas. 

O EM alerta também para o facto de grande parte do estacionamento no centro da cidade 
apresentar uma taxa de saturação superior a 100%, caso se tenha em conta os níveis de 
estacionamento ilegal. A resolução deste problema deverá passar pela implementação de 
fortes medidas de gestão de estacionamento, aliadas ao reforço das condições do transporte 
colectivo e promoção do mesmo como alternativa ao transporte individual. 

 

2.1.6.3 Política para o futuro 

Constata-se que a promoção do estacionamento em parques privados veio acentuar a 
predominância no transporte individual no concelho, pelo que será recomendável a contenção 
desta modalidade acompanhada pela valorização de medidas que visam apresentar o 
transporte colectivo como uma real alternativa. 

As unidades operativas responsáveis pelo licenciamento do estacionamento no concelho 
apresentam algumas dificuldades na aplicação do artigo 104º do actual PDM, devido à 
abundância de empresas do ramo automóvel. Considera o departamento de trânsito que o 
referido artigo deveria ser reformulado tendo em vista a garantia dos respectivos princípios 
orientadores. A referida adaptação deverá passar pela introdução de medidas mais restritivas 
na garantia de um mínimo de lugares por frota automóvel, assim como a definição de um 
prazo para renovação da licença atribuída.  

O estacionamento irregular em vias com papel relevante na mobilidade do concelho deverá 
ser devidamente estudado, definindo, para tal, uma política de estacionamento para 
residentes nos núcleos habitacionais atravessados. 
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2.1.7 Investimentos futuros 

 

A caracterização da rede viária apresentada anteriormente aponta para a existência de um 
conjunto de vias com uma estrutura madura e hierarquia bem definida. De uma forma geral é 
possível afirmar que o período de construção de grandes vias no concelho está completo, 
restando agora a conservação do património e resolução pontual de áreas de conflito. 

Considerando que as principais vias em construção resultam de uma política de intervenção 
estabelecida no passado, importa neste capítulo fazer referência aos principais investimentos 
previstos a médio prazo para a rede viária: 

Figura 25 – Investimentos futuros na rede viária 

 
Fonte: CMF – Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

 

Intervenção na Estrada Monumental 

Dados registados no EM realçam o facto de as viagens pedonais apresentarem um peso 
considerável na mobilidade do Funchal, o que reforça a necessidade um projecto integrado 
para uma intervenção no espaço público. 

Apesar de o Funchal apresentar uma orografia acidentada, o EM aponta a implementação de 
uma ciclovia ao longo da Estrada Monumental como uma medida concreta de modos suaves 
de mobilidade. 
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O projecto da criação de uma ciclovia que faça a ligação da zona oriental da cidade ao centro 
do Funchal encontra-se dividido em 3 fases distintas, referentes ao desenvolvimento da 
mesma em direcção ao centro do Funchal.  

Tendo como objectivo a promoção do uso da bicicleta como meio de transporte/lazer, a 
Câmara Municipal do Funchal elaborou um projecto de execução de uma ciclovia, desde 
Rotunda da Assicom ao centro do Funchal. Este projecto apresenta os seguintes objectivos 
estratégicos: 

� Apresentar uma nova alternativa de transporte com vista a uma melhor mobilidade 
urbana; 

� Proporcionar um espaço privilegiado de lazer; 

� Dotar a Cidade com uma infra-estrutura que contribua para uma melhor qualidade 
ambiental na cidade, através da redução do ruído e diminuição da poluição 
atmosférica; 

� Estimular a prática do exercício físico, de forma a proporcionar uma melhor saúde e 
bem-estar da população, contrariando o crescente sedentarismo e hábitos de vida 
menos saudáveis. 

Este projecto encontra-se dividido em 3 fases. A primeira fase, concluída em Setembro de 
2009 consiste na ligação da Praça da Assicom às proximidades do Fórum Madeira. A segunda 
fase consistirá no prolongamento até à rotunda do Lido. A segunda fase implicará o 
desnivelamento da estrada junto ao jardim panorâmico, com a circulação viária em duas 
plataformas distintas. A 3ª fase garantirá a ligação ao centro do Funchal. 

Esta empreitada contemplará também a melhoria das condições para o tráfego pedonal, 
arranjo urbanístico com criação de espaços verdes, implementação de novas áreas de 
estacionamento. Pretende-se também compatibilizar esta empreitada com a requalificação 
das infraestruturas de águas e saneamento. 

 

Intervenção na Rua Mãe dos Homens 

Este projecto visa a requalificação de uma via com cerca de 30 anos, numa extensão 
aproximada de 600m. Está prevista a requalificação de toda a plataforma e elementos 
adjacentes à faixa de rodagem, incluindo a melhoria das condições de circulação para peões. 
Esta empreitada será executada em harmonia com a grande intervenção nas infraestruturas de 
águas e saneamento, definida para a área a este da ribeira de João Gomes. 
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2.2 Infraestruturas portuárias 

 

A posição geográfica da região autónoma da Madeira possibilitou durante várias décadas um 

aproveitamento estratégico das diversas rotas marítimas, de passageiros e de mercadorias. 

O desenvolvimento do transporte aéreo teve como consequência a perda de importância do 

transporte marítimo, situação a que a cidade do Funchal conseguiu ficar indiferente. 

No entanto, a Madeira manteve-se sempre um pólo de atracção para navios de cruzeiro, 

afirmando-se hoje como uma referência a nível internacional. 

O Governo Regional e a Câmara Municipal do Funchal têm desenvolvido esforços no sentido 

de potenciar o mercado de turismo de cruzeiros da região. O Plano Director do Porto do 

Funchal, publicado em 2005 constitui um passo neste sentido, uma vez que procura dar ao 

porto a função exclusiva de apoio à navegação turística e de recreio. 

Paralelamente, há a intenção de concentrar no porto do Caniçal a movimentação da carga 

contentorizada e a granel, permitindo que o porto do Funchal fique liberto para as actividades 

mais directamente ligadas ao turismo e ao lazer. 

O Porto do Funchal dispõe ainda do terminal complementar dos Socorridos.. Neste momento, 

o terminal dos Socorridos encontra-se dedicado ao transporte de cimentos e apoia também a 

actividade da EEM.  

 

2.2.1  Gestão de serviços portuários 

 

A entidade responsável pela gestão do porto do Funchal é a APRAM - Administração dos 
Portos da Região Autónoma da Madeira. Este organismo tem como único accionista o Governo 
da Região Autónoma da Madeira, representado através da Secretaria Regional do Turismo e 
Transportes. 

Para além da APRAM, intervêm na actividade portuária as seguintes entidades: 

  



 

 

 

   

 

 

 Fase 1 : caracterização e diagnóstico prospectivo da situação existente 

 Volume V – Sistemas de Infraestruturas  : Julho 2011 

58 

- Organismos Públicos ou de Utilidade Pública:  

� Capitania, com as competências de policiamento, fiscalização, registo, segurança e 
outras, decorrentes do seu estatuto de autoridade marítima; 

� Direcção Regional das Pescas, gere o serviço de lota e venda de peixe, incluindo um 
entreposto de frio; 

� GNR – Brigada Fiscal; 

� PSP – Policia de Segurança Pública; 

� SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras; 

� Alfândega; 

� Câmara Municipal, (a câmara efectua a recolha de lixo e fornece a água); 

� Empresa de Electricidade da Madeira, (fornece a electricidade); 

� SANAS Madeira – Associação Madeirense para Socorro no Mar;  

� Bombeiros; 

� Clube Naval do Funchal (CNF), promove actividades náutico-desportivas; 

� Laboratório de Biologia Pesqueira - Direcção Regional de Pescas, investiga a biologia 
pesqueira e a oceanografia; 

� Estação de Biologia Marítima (CMF – Universidade da Madeira). 

- Empresas Privadas: 

� Operador Portuário da Madeira (OPM), serviço público de manuseamento de cargas 
(estiva); 

� Porto Santo Line (PSL), operador do ferry que efectua o transporte entre o Funchal e o 
Porto Santo em regime de concessão de serviço público; 

� Agentes de Navegação  

� Empresas Associadas aos Navios Porta Contentores 

O porto do Funchal apresenta um amplo leque de actividades que compreendem movimentos 
de carga, transporte de passageiros, náutica de recreio e pesca. 

Cargas comerciais 

I - Carga geral 

Tendo em vista a movimentação de carga no porto, a APRAM dispõe de diversos 
equipamentos que permitem o transporte vertical e horizontal de contentores e viaturas. 
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II -Graneis Sólidos 

De uma forma geral a descarga de granéis sólidos está limitada aos terminais dos Socorridos 
(cimento) e do Caniçal (cereais).  

Tráfego Regional 

O movimento inter-ilhas (Madeira - Porto Santo) de passageiros, automóveis e carga, é 
efectuado actualmente pelo ferry “Lobo Marinho”, com a periodicidade de uma viagem por 
dia. 

O ferry “Lobo Marinho” tem uma lotação máxima de 1.200 pessoas a bordo, incluindo 
tripulação e passageiros, com capacidade de carga automóvel e de contentores. 

Ligação a Portimão 

Actualmente a ligação Funchal / Portimão, garantida com uma frequência de 1 vez por 
semana, é efectuada pela companhia “Naviera Armas” e faz parte da rota Huelva / Portimão / 
Funchal / Las Palmas. 

Este serviço de transportes de passageiros, viaturas e mercadorias vem sendo garantido pela 
companhia “Naviera Armas” desde 2008. 

Cruzeiros Turísticos 

O cais nº 2 e 3 situados no molhe são usados por navios de cruzeiro, com calados até 10 
metros. O cais nº 6 (terminal Norte) pode ser utilizado por navios de cruzeiro com calados até 
7,5m. 

Náutica de Recreio 

A marina dispõe de uma capacidade de 210 embarcações de recreio, com uma área molhada 
de aproximadamente 19.900 m2. O estacionamento das embarcações é efectuado em pontões 
e passadiços flutuantes. 

Marítimo-Turística e Náutica Desportiva 

De acordo com o plano de 2005, as actividades da náutica desportiva (vela, canoagem, 
windsurf e moto náutica) têm cerca de 900 praticantes, dos quais 390 são praticantes de vela e 
270 são praticantes de canoagem. As entidades e escolas registadas são o Clube Naval, a 
Associação Náutica da Madeira, o Centro de Treino Mar e os Escuteiros Marítimos. 

Pesca 

Os dados do plano de 2005 apontam para que a frota pesqueira no Funchal seja composta por 
494 embarcações, totalizando 4.950 toneladas de arqueação bruta.  
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As embarcações que predominam são de madeira, com pouca autonomia, com insuficiente 
equipamento auxiliar de navegação e detecção e com deficientes condições de habitabilidade, 
segurança e conservação de pescado a bordo. 

Actualmente, em terra o sector dispõe de serviço de lota e de um entreposto frigorífico com 
uma câmara de refrigeração com uma capacidade de 60 toneladas, uma câmara de congelação 
com 5.000 m2 e um túnel de congelação com uma capacidade de 30 ton/dia. 

Movimentos das embarcações 

Apresentam-se abaixo dados dos movimentos das embarcações referentes ao segundo 
trimestre de 2010 (Abril a Junho de 2010).  

Gráfico 9 – Movimentos de embarcações nos portos da Madeira  

 
Fonte: APRAM (2º trimestre de 2010) 

Os dados acima apresentados permitem constatar o peso que o Porto do Funchal apresenta no 
que respeita ao movimento de embarcações. Verifica-se também que, apesar de estar definida 
uma estratégia de preservação do porto do Funchal para turismo e recreio, se realizam ainda 
diversos movimentos relacionados com transporte de mercadorias.  
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2.2.2  Plano Director do Porto do Funchal 

 

A reestruturação do Porto do Funchal prevista no Plano Director de 2005, actualmente em 
revisão, estabelece uma adequação dos espaços existentes e a forma de ligação de toda a área 
portuária à zona urbana envolvente, transformando o Porto numa infra-estrutura 
exclusivamente de apoio à navegação turística e de recreio e parte activa da cidade do 
Funchal. Não representa um benefício exclusivo da recriação da imagem do porto, mas uma 
mais-valia com repercussão na qualidade da cidade do Funchal e de toda a ilha.  

Esta reformulação funcional do Porto obedece, basicamente, às intenções definidas pelo 
Governo Regional no Plano de Desenvolvimento Económico e Social da Região Autónoma da 
Madeira 2000-2006. 

Estabeleceu-se que a reconversão portuária poderia ser gradual e faseada, dependendo da 
oportunidade política e financeira, durante um período que tinha por horizonte o ano de 2020. 

A área de intervenção é de cerca de 89.500,00m2 e divide-se em três zonas: a Plataforma 
Norte com cerca de 44.500m2, o Terminal Sul com cerca de 37.000m2 e o Nó Central ou 
Poente, área de confluência dos Braços Portuários Norte e Sul, com cerca de 8.000m2. 

Apresenta-se abaixo uma imagem representativa da área abrangida pelo referido plano. 

Figura 26 – Zonamento do Plano Director do Porto (2005)  

 
1 - Núcleo Terciário; 2 - Cruzeiros Turístico-Regionais; 3 - Transporte Inter-ilhas; 4 - Cruzeiros Turísticos;  
5 - Áreas de Equipamentos Turístico-Recreativos e Culturais; 6 - Área de Equipamentos Turístico-Recreativos e 
Culturais, Zona de Intervenção da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento;  7 - Equipamento de Apoio 
à Náutica de Recreio; 8 - Doca de Recreio e Clubes Náuticos 

Fonte: APRAM 
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É, provavelmente, a área portuária cuja intervenção é mais relevante, sendo o principal 

objectivo o termo da utilização da plataforma como parque de contentores. Para além desta 

medida outras deverão acompanhar-lhe de modo a libertar e requalificar a Plataforma Norte: 

a transferência das actividades ligadas à pesca para outro porto; a deslocação da plataforma e 

do varadouro de apoio à náutica desportiva para nova implantação, reservando este local para 

função mais nobre; a transferência para outro local dos edifícios onde estão instalados a 

Direcção Regional de Pescas, a Lota e o Laboratório de Biologia Pesqueira. 

A saída do parque de contentores do Cais 6, viabiliza a criação de uma zona de animação, lojas 

e restaurantes, além da área frontal, dedicada à actividade de cruzeiros. A área ocupada pelos 

antigos silos da EPAC destina-se a um núcleo terciário, podendo nas cotas inferiores à Av. Sá 

Carneiro concentrar-se um parqueamento automóvel próprio, sendo os níveis superiores 

destinados, preferencialmente, a escritórios ou a uma pequena unidade hoteleira. Parte da 

área de escritórios será ocupada pelas instalações da sede da APRAM. O edifício onde se situa 

a actual sede da APRAM e discoteca “Vespas” manterá um funcionamento idêntico. 

Figura 27 - Actuais Instalações da APRAM e Discoteca “Vespas” 

  

O actual Cais 5 e a plataforma terrestre contígua serão reservados às actividades marítimo-

turísticas, contando para o efeito com as necessárias edificações de apoio. A actual área de 

varadouro, da actividade náutica de recreio, em estado degradado, poderá representar uma 

alternativa de grande qualidade à implantação do Museu de Arte Contemporânea do Funchal. 

Sob a plataforma onde se encontra actualmente a “Beer House” há um conjunto de armazéns 

e de serviços de apoio diversos, cuja reconversão dará origem a um pequeno Núcleo de Lojas e 

Escritórios. O conjunto de restaurantes, bares, lojas e quiosques da marina serão sujeitos a 

uma operação profunda de recuperação de imagem. As actividades náuticas que actualmente 
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ocupam a área do varadouro de São Lázaro, localizar-se-ão, provavelmente, a Leste da marina 

em área contígua ao Cais da Cidade. 

O Terminal Sul comporta uma vasta área, no topo, encostada ao muro de protecção do cais, 

ocupada por parque de contentores e três volumes edificados, designados por Armazém A, B e 

C que degradam o ambiente e criam conflitos com a vocação desta frente de cruzeiros do 

porto do Funchal. Aqui também está implantado o Forte de N. Sra. da Conceição, um núcleo de 

grande valor patrimonial que importa preservar. O Terminal Sul é um percurso extenso, com 

excesso de parqueamento automóvel e má pavimentação, onde coexistem escritórios, 

comércio, artesanato e bares, em número insuficiente para dinamizar esta zona e melhorar a 

sua imagem. A solução passaria pela regeneração desta área que sustente a já consolidada 

frente de navios de cruzeiros, mas que contribua igualmente para a vitalização da área 

portuária. 

Figura 28 - Vista geral do cais sul e Forte N. Sra. da Conceição 

  

Assim, a primeira medida será a transferência das cargas para o Caniçal e para apoio dos Cais 2 

e 3, cuja frente pode comportar três navios em simultâneo, propõe-se a implantação de uma 

Gare Marítima de Cruzeiros a ocupar a área libertada pelos Armazéns referenciados. No topo 

deste Terminal pretende-se criar um Núcleo de Actividades Lúdicas, com características de 

anfiteatro de ar livre e polivalência de funções, que proporcione eventos atractivos à 

população do Funchal, nomeadamente às camadas mais jovens. Entre o Forte de N. Sra. da 

Conceição e o Edifício da Gare Marítima serão adicionados complementos de animação, 

encostados ao muro de protecção do cais, destinados a pequeno comércio, artesanato e bares. 

Prevêem-se espaços verdes, adequados ao local, enquadrados com os arruamentos, áreas de 

parqueamento e edifícios. 

O Nó Central comporta a rampa de acesso à Rotunda Carvalho Araújo e a área de acesso à 

rampa Ro-Ro, além de ter a sobrecarga de outras actividades e infra-estruturas importantes 
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em grande exiguidade de espaço: o Entreposto de Pescas, com apoio no Cais das Pescas; os 

Edifícios da Lota, do Laboratório de Biologia Pesqueira e da Direcção Regional das Pescas; os 

depósitos de combustível da Shell. 

Tendo em conta que a evolução do porto é programada para o horizonte de 2020, deveria ser 

considerada a implantação de uma segunda rampa Ro-Ro, com acostagem lateral ao Cais 4. 

Propõe-se o desenho de uma rotunda com diâmetro e largura de faixa adequados cuja 

viabilização exigirá negociações entre a APRAM e a Shell, de forma a libertar um triângulo a Sul 

dos depósitos. Com a deslocação do Entreposto de Pescas, cuja transferência está prevista 

para o Caniçal, torna-se viável a construção de uma Gare Marítima Regional, de programa 

simples, para garantir maior comodidade no acesso aos ferrys. 

A circulação interna no porto é caracterizada pela densidade de tráfego pesado e por uma 

grande dispersão e excesso de parqueamento automóvel, o que agrava o congestionamento 

viário e provoca engarrafamentos quando há navios. As principais ligações ao exterior são a 

saída leste, através do Campo da Barca; a saída oeste, através da Rotunda da Cruz de Carvalho 

e saída norte, através do Largo da Cruz Vermelha. No Funchal coexistem dois sistemas de rede 

urbana, uma estrutura radial e uma estrutura de anéis, da qual se destaca a cota 40 e a cota 

200, principais eixos viários de entrada/saída do Funchal. O planto director do porto pretende 

que o porto tenha uma relação equilibrada com a malha urbana do Funchal e constitua um 

prolongamento natural da cidade. Propõe-se o alargamento da Av. Sá Carneiro para três ou 

quatro vias, com uma plataforma contínua a Sul, destinada a passeio pedonal e a inserção de 

faixas verdes ajardinadas. 

Para além da estrutura viária prevêem-se os seguintes percursos: percurso pedonal, extensão 

da Av. do Mar em toda a frente portuária até ao topo do Terminal Sul e Ciclovia com início no 

Cais da Cidade e desenvolvimento ao longo de toda a plataforma portuária até ao início do 

Terminal Sul. 

 

2.2.3  Investimentos futuros 

Conforme já referido o plano director do porto do Funchal encontra-se em fase de revisão. O 

aterro marítimo criado aquando do temporal de 20 de Fevereiro e as intervenções nos troços 

terminais das três ribeiras do Funchal terão como consequência uma reformulação da 

configuração actual dos espaços sob a jurisdição da APRAM. No entanto mantém-se a filosofia 

do plano de 2005, isto é, pretende-se dotar o Funchal de condições privilegiadas à navegação 

turística e de recreio. 
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2.3 Sistema de transportes 

 

A oferta de sistema de transportes no Funchal é fortemente condicionada pela geografia e 
orografia do concelho.  

Dispondo de um Porto próximo do centro da cidade, o Funchal apresenta ligações marítimas 
regulares a Portimão e ao Porto Santo. Enquanto a ligação ao Porto Santo é efectuada 
diariamente, a ligação a Portimão apresenta uma frequência semanal. As ligações ao Porto 
Santo e a Portimão são asseguradas pelas empresas “Porto Santo Line” e “Armas”, 
respectivamente. A caracterização dos movimentos destas embarcações é efectuada no 
capítulo relativo às infraestruturas portuárias. 

A orografia do concelho caracteriza-se pela ocorrência de uma diferença aproximada de 800m 
entre a cota do centro do Funchal e a dos núcleos mais periféricos. Estas características são 
propícias à implementação do teleférico como meio de transporte. Neste momento o 
concelho do Funchal apresenta duas linhas de teleférico, dedicadas exclusivamente à 
actividade turística, fazendo as seguintes ligações: 

Figura 29 - Teleféricos 
 

Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica (Geofunchal) 

 

Ligação Origem Destino Diferença de cotas (aprox.) 

Ligação 1 Centro do Funchal Monte 500m 

Ligação 2 Jardim Botânico Babosas 200m 
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A exploração das linhas de teleférico do concelho é responsabilidade da Teleféricos da 

Madeira S.A., participada da Horários do Funchal - Transportes Públicos, S.A.. 

O sistema de transporte colectivo com maior relevo na mobilidade do concelho é constituído 

pela actividade de carreiras de autocarros que desempenham serviço urbano e interurbano no 

território municipal. 

O serviço de transporte colectivo rodoviário no concelho do Funchal é responsabilidade da 

Horários do Funchal - Transportes Públicos, S.A., adiante designada de HF. Tendo em vista o 

desempenho de uma actividade abrangente na área dos transportes colectivos, esta empresa 

dispõe das seguintes participadas: 

� Companhia dos Carros de São Gonçalo, S.A. – Empresa responsável pelo Transporte 
Interurbano, que liga o Funchal às freguesias do Curral das Freiras, Camacha, Santo da 
Serra, Porto da Cruz, S. Roque do Faial, Faial, Santana, S. Jorge, Arco de S. Jorge e a 
Camacha à cidade de Santa Cruz; 

� Teleféricos da Madeira S.A. – Entre outras actividades, é responsável pela construção, 
instalação e exploração de teleféricos e outros transportes. Em Novembro de 2000 foi 
inaugurado o teleférico do Funchal, que opera entre esta cidade e a freguesia do 
Monte. 

� OPT- Optimização e Planeamento de Transportes S.A, - Tem como objecto a 
concepção, investigação, produção, desenvolvimento e comercialização de software, 
bem como a prestação de serviços de instalação e manutenção de equipamentos e 
sistemas informáticos, em particular sistemas de gestão integrada de transportes, 
incluindo a formação de quadros.  

� Comboio do Monte - Exploração de Comboios de Animação Turística, Funiculares e 
Carros de Cesto S.A. - Tem como objecto a exploração de funiculares, comboios de 
animação turísticos e carros de cesto, exploração de restaurantes, estabelecimentos 
de bebidas e prestação de serviços complementares, incluindo a prestação de serviços 
relacionados com bilheteiras e apoio a passageiros 

Apresentam-se abaixo alguns dados que permitem caracterizar o serviço de transportes 

urbano e interurbano no concelho do Funchal: 
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Quadro 5 – Sistema de transporte colectivo rodoviário, informação geral 

Informação relativa a 2008 Urbano Interurbano 

Número de carreiras 66 14 

Total de viagens realizadas 1 009 909 63 160 

Extensão da rede 189 km 232 km 

Total de extensão percorrida 6 900 000 1 677 778 

Taxa de ocupação 18% 39% 

Lotação média 80 lugares 61 lugares 

Velocidade média 18 km/h 24 km/h 

Fonte: Horários do Funchal 

Verifica-se que as carreiras disponibilizadas pela HF apresentam uma taxa média de ocupação 
no serviço interurbano significativamente mais elevada que a do serviço urbano.  

Efectivamente constata-se uma taxa de ocupação reduzida nas carreiras urbanas, situação que 
tem vindo a agravar-se na última década. Este facto deverá estar relacionado com os seguintes 
aspectos: migração das populações para concelhos vizinhos; evolução significativa na 
qualidade e rede viária que, aliada a uma melhoria nas condições de vida das populações, tem 
como consequência a preferência pelo transporte individual em detrimento do transporte 
colectivo. 

O facto de estarmos perante um concelho altamente empregador (segundo o EM concentra 
cerca de 60% do total de emprego da Ilha da Madeira) tem grande influência nos movimentos 
com os concelhos vizinhos. 

Ao estarmos perante uma taxa média de ocupação, não é possível identificar quais os 
movimentos mais significativos na rede de carreiras interurbanas. Para uma análise mais 
detalhada, o EM efectua uma representação geográfica das taxas médias de ocupação por 
concelho destino. Verifica-se nesta análise que os concelhos vizinhos – Câmara de Lobos e 
Santa Cruz – são os que maior volume de passageiros apresenta. O concelho de Câmara de 
Lobos destaca-se como o concelho com maior procura de transporte colectivo com destino ao 
Funchal. Este concelho apresente um volume total de passageiros cerca de 1,5 vezes superior 
ao concelho de Santa Cruz e 5 vezes superior aos que se verificam no concelho de Machico.  
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Figura 30 – Procura dos Transportes Interurbanos por Concelho da RAM 

 
Fonte: EM, elaborado pela TIS em 2007 

Apresenta-se abaixo o percurso das principais carreiras urbanas que operam no concelho do 
Funchal: 

Figura 31 – Carreiras urbanas que operam no concelho do Funchal 

 
Fonte: Horários do Funchal 
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A figura acima apresentada realça o carácter radial das principais carreiras face ao núcleo 

central da cidade. O carácter radial tem como consequência uma grande cobertura da zona 

central da cidade e serviço muito disperso nos núcleos mais distantes.  

A elevada densidade de carreiras no centro da cidade condiciona a circulação viária no centro 

da cidade, com especial destaque à Avenida do Mar e Praça da Autonomia. 

Figura 32 – Avenida do Mar – Oferta de carreiras 

 

A promoção do uso do transporte colectivo deverá ser acompanhada de medidas concretas 

para a circulação de carreiras e da limitação do transporte individual no centro da cidade. 

A orografia que caracteriza o concelho do Funchal, com francas pendentes longitudinais e 

perfil transversal muito limitado, dificulta a implementação de medidas estruturais como a 

definição de vias reservadas a transportes públicos. Até ao momento apenas um pequeno 

troço da Estrada Monumental, com cerca de 500m, dispõe de vias “BUS”. 

Com o objectivo de melhorar o serviço prestado na sua actividade e promover medidas de 

mobilidade sustentável, a Horários do Funchal tem vindo a associar-se a projectos de carácter 

inovador. Entre as diversas iniciativas importa destacar o programa CIVITAS MIMOSA, uma vez 

que resulta de uma iniciativa conjunta HF / CMF / Madeira tecnopólo e visa a promoção da 

mobilidade sustentável em ambiente urbano. 

As medidas que vêm sendo implementadas no âmbito do programa CIVITAS MIMOSA 

espelham a vontade política em promover e melhorar o serviço de transporte colectivo. As 

medidas estratégicas deste programa são descritas no item relativo à mobilidade. 
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2.4 Mobilidade 

 

A caracterização da mobilidade desempenha hoje um papel de relevo no planeamento do 
território dado o impacto que apresenta no funcionamento do sistema de transportes.  

Face à importância que este tema representará no desenvolvimento do concelho, a Câmara 
Municipal do Funchal contratou em 2007 a elaboração do “Estudo de Mobilidade para o 
Município do Funchal”, adiante denominado EM. 

No referido estudo procedeu-se a uma análise detalhada dos movimentos das populações com 
base em inquéritos e contagens de tráfego, entre outros elementos de campo. 

Deste estudo é possível recolher os seguintes dados fundamentais quanto à mobilidade no 
concelho do Funchal: 

� Num universo de 82900 habitantes (idade superior a 14 anos) estimou-se que sejam 

realizadas diariamente aproximadamente 144000 viagens; 

� O universo da amostra em estudo dividiu-se em dois grupos fundamentais: residentes 

e não residentes no concelho. Entre os residentes a percentagem de viagens internas é 

bastante elevada (cerca de 93%) ao contrário do que se passa com os não residentes 

(cerca de 6%); 

� Quanto à repartição das viagens, o EM concluiu que a hora de ponta da manhã se 

regista entre as 7h e as 9h (cerca de 23% da procura diária) e a da tarde entre as 17h e 

as 19h (cerca de 19,5% da procura diária). Cerca de 41% do total das viagens apresenta 

uma duração inferior a 15 minutos, e 45% entre 15 e 30 minutos; 

� No que respeita ao motivo das viagens, verifica-se que os movimentos pendulares 

(trabalho ou estudo) apresentam um peso significativo – 56% do total. Compras e 

actividades de lazer representam cerca de 17% do total. Restam as viagens efectuadas 

por motivos pessoais, assuntos de saúde, etc; 

� A maioria das viagens é efectuada com o recurso a um único meio de transporte 

(95%). Cerca de 55% das viagens são efectuadas através de Transporte Individual (TI), 

33% com Transporte Colectivo (TC) e aproximadamente 12% a pé; 

� Os inquéritos realizados sustentam que, de uma forma geral, há um elevado grau de 

satisfação com o modo de transporte adoptado. Os factores “preço” e “duração da 

viagem” surgem como principais causas de insatisfação quer no TI, quer no TC. 

� Estima-se que o segmento turístico, não avaliado no âmbito dos inquéritos à 

população, poderá representar cerca de 10% do total dos fluxos diários com extremo 

no Funchal. O segmento turístico apresenta um peso maior na zona sudoeste da 

cidade, dada a elevada concentração de oferta hoteleira. 
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� Na sequência dos dados acima apresentados o EM efectua uma subdivisão do 

concelho em zonas com distintos potenciais de mobilidade instalada. A zona central do 

Funchal representa 3 das zonas com maior densidade de geração de viagens (200 

viagens por ha). A estas zonas junta-se a área de influência do Hospital Cruz de 

Carvalho. A seguinte classe é também composta por 4 classes: 2 na freguesia de S. 

Pedro, a 3ª na freguesia de S. Martinho, devido ao pólo gerador Fórum Madeira e a 

última no centro de Santo António. As zonas localizadas a cotas mais elevadas 

apresentam densidades de viagem mais baixas. 

Dando sequência a uma vontade política do concelho, a CMF tem vindo a investir em medidas 
que visam a melhoria da mobilidade no concelho numa perspectiva integrada: transporte 
individual / transporte colectivo / sustentabilidade ambiental.  

O programa CIVITAS MIMOSA constitui uma aposta da CMF em implementar um modelo de 
mobilidade sustentável no concelho cuja eficiência poderá trazer benefícios para os residentes 
no Funchal e todos os que desenvolvem actividade nesta cidade. Esta iniciativa (CIVITAS 
MIMOSA - Making Innovation in Mobility and Sustainable Actions) foi lançada pela Comissão 
Europeia, Direcção-Geral da Energia e dos Transportes (TREN) no ano 2000 e tem como 
objectivo promover a mobilidade sustentável em ambiente urbano, privilegiando a cooperação 
entre cidades europeias que demonstrem uma clara vontade política em desenvolver 
estratégias integradas de mobilidade. Para além do Funchal fazem parte deste programa as 
seguintes cidades europeias: Bolonha (Itália), Gdansk (Polónia), Tallin (Estónia), Ultrecht 
(Holanda) 

Os objectivos da cidade do Funchal na implementação deste programa centram-se na 
promoção do uso dos transportes públicos como alternativa ao transporte individual. 
Apresenta-se abaixo um resumo das medidas previstas pela CMF no âmbito deste programa 
europeu: 

Medida 1.1 – Frota sustentável 

Esta medida tem como principal objectivo promover o uso de combustíveis alternativos e 
veículos eficientes, alimentados com fontes de emergias mais limpas, e demonstrar as 
vantagens do uso destas tecnologias. 

Está prevista a aquisição de viaturas híbridas para as frotas de veículos ligeiros da Câmara 
Municipal e dos HF. A HF integrou em Junho de 2009 na sua frota de ligeiros 3 veículos 
híbridos, estando a decorrer um processo de aquisição de uma viatura híbrida para a Câmara 
Municipal. 
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Medida 1.2 – Viaturas eléctricas e híbridas 

Pretende-se com esta medida criar condições de estacionamento para veículos menos 
poluentes e implementar um serviço de aluguer de bicicletas e scooters eléctricas no centro da 
cidade. 

Está prevista a disponibilização de um meio de transporte pioneiro no centro da cidade, 
através da implementação de um serviço de aluguer de bicicletas e scooters eléctricas. Este 
serviço é particularmente útil no centro urbano sendo que contribuirá para a redução da 
poluição do ar e do congestionamento de tráfego nas áreas mais visitadas do Funchal. 

Outro objectivo importante prende-se com a criação de vantagens de estacionamento para os 
cidadãos que adquiram em novas e tecnologias de transporte não poluentes, como veículos 
híbridos e eléctricos.  

Medida 2.1 – Linha Verde 

No âmbito da política da HF e da CMF que deu origem à implementação do circuito de 
transporte público com veículos eléctricos no centro histórico da cidade, foi concebida uma 
linha de transporte público verde no eixo centro-oeste da cidade, para melhorar a qualidade 
da oferta existente neste percurso com grande procura, designadamente por turistas. 

Medida 2.2 – Sistema de Controlo do Serviço à Chamada 

Esta medida visa expandir e melhorar a eficiência de um serviço personalizado que já é 
disponibilizado pela Horários do Funchal aos cidadãos portadores de deficiência e população 
mais idosa, com um papel fundamental para o dia-a-dia e socialização destes utentes com 
necessidades específicas de mobilidade 

Medida 2.3 – Centro de Planeamento dos Transportes Públicos 

Com o objectivo de aumentar a satisfação dos clientes e o número de utentes do serviço 
público de transportes, irá ser implementado um centro e planeamento de transportes 
públicos urbanos para gestão e controlo da frota e estudo de cenários para adequação da 
oferta à evolução da procura, com o propósito de apoiar a tomada de decisões, para 
responder à nova política de mobilidade urbana. 

O operador local de transportes públicos possui um avançado sistema de bilhética e um 
sistema de monitorização GPS que controla toda a frota. Existe agora a necessidade de tratar e 
analisar a informação reunida pelo sistema, como objectivo de apoiar o planeamento 
integrado. 
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Medida 2.4 – Park & Ride 

O objectivo é integrar uma infra-estrutura de estacionamento periférica já existente, localizada 
na proximidade dos acessos da via rápida, com um serviço associado de transportes públicos 
para o centro da cidade e para as principais escolas do Funchal. 

Pretende-se integrar o estacionamento com os transportes públicos, utilizando um sistema de 
tarifas competitivas, de modo a diminuir o fluxo de tráfego para o centro da cidade e evitar os 
congestionamentos junta às escolas, com benefícios para o ambiente, a segurança e a 
qualidade de vida no Funchal. 

Medida 3.1 – Controlo de Tráfego na Zona Histórica da Cidade. 

Atendendo à política municipal de condicionamento da circulação automóvel no centro 
histórico do Funchal, pretende-se com esta medida testar, numa área piloto, um sistema 
inovador de controlo de acesso a zonas de trânsito condicionado, fomentando o tráfego 
pedestre. 

Esta medida visa introduzir um novo sistema de controlo remoto e automático, mais eficaz, 
nas entradas das zonas limitadas de tráfego no núcleo da cidade, permitindo apenas o acesso a 
viaturas autorizadas (residentes, ambulâncias, polícia, bombeiros, cargas e descargas, etc.). 

Medida 4.1 – Campanhas de Consciencialização para a Mobilidade Sustentável 

Esta medida tem como objectivo a s sensibilização para a utilização de transportes públicos e 
adopção de hábitos de condução mais económicos e menos poluentes. Como consequência 
pretende-se promover a circulação pedestre no centro da cidade. 

Medida 6.1 – Condições Económica nas Frotas 

Pretende-se fomentar os procedimentos de condução económica, junto dos condutores da 
frota de transporte do HF e CMF, o que representa um potencial significativo de poupança de 
combustível e redução das emissões para atmosfera e de ruído, e também com benefícios nos 
custos de manutenção dos veículos. 

Espera-se com esta medida obter impactos positivos no consumo de combustíveis, qualidade 
do ar, poluição sonora e custo da manutenção dos veículos através da prática de uma 
condução mais eficiente. 

Medida 6.2 – Bus & Bike 

Esta medida prende-se com o transporte de bicicletas em determinadas carreiras dos 
transportes públicos. Este modo inovador de integrar autocarros e ciclismo, tem como 
objectivo incentivar a utilização deste meio de transporte ecológico e saudável, junto da 
população e visitantes, ultrapassando as dificuldades associadas à orografia da cidade do 
Funchal. 
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Por outro lado, ao facilitar o transporte das bicicletas nos autocarros promove-se a ciclovia da 
zona oeste da cidade. 

Medida 8.1 – Serviços de Mobilidade por SMS 

Esta medida visa fornecer aos subscritores úteis referentes ao tráfego (ex: acidentes, vias 
fechadas, manutenção de vias, construções que possam afectar pontos específicos, 
congestionamento, etc.) através de SMS. 

Este serviço poderá abranger não só informações referentes ao trânsito, mas também poderá 
integrar outras informações, tais como informação de turismo, saúde, protecção civil, eventos 
e outros. 

Medida 8.2 – Pesquisa de Localizações e Orientação 

O objectivo principal desta medida é implementar um projecto-piloto para um serviço on-line, 
ao nível local, fornecendo a informação da localização de serviços, orientada para os turistas 
(ex. informação da localização dos restaurantes, farmácias, museus, transportes, lojas, etc.). 

Este projecto tem por base a criação de um serviço de disponibilização de informação e 
orientação no domínio da mobilidade, por localização geográfica. 

Este serviço poderá ainda ser expandido para fornecer informação aos utilizadores noutras 
áreas de interesse, em que se pretende estabelecer um serviço público inovador, destacando-
se a possibilidade da interligação entre os vários focos de informação. 

Serão analisadas as possibilidades do GPS (Global Positioning System)/Sistema Galileo ou rede 
GSM (Global System for Mobile communications), tendo como ponto de partida o projecto 
ISNOVA, desenvolvido pelo Madeira Tecnopolo com o apoio do INTERREG III-B, em cooperação 
com as ilhas Baleares e Canárias. 

Medida 8.3 – Observatório da Mobilidade 

Esta medida prevê a criação de um protocolo entre as entidades com competências na área da 
mobilidade, nas suas diversas vertentes, desde a energia ao ambiente, à segurança rodoviária, 
passando pelas infra-estruturas e planeamento urbano, de forma a rentabilizar a informação e 
permitir o desenvolvimento de estratégias concertadas. Neste âmbito, será desenvolvida a 
testada uma ferramenta para apoio à decisão, adaptada às especificidades da cidade, para 
simulação de impactes no consumo de energia, emissões poluentes e ruído, nos diversos 
cenários de mobilidades urbana. 

Assim, a medida tem como principal objectivo a criação de um centro de controlo e 
monitorização de mobilidade urbana que compila, trata e divulga informação relacionada com 
a mobilidade e transportes, para auxiliar na tomada de decisões e avaliar os resultados das 
novas estratégias adoptadas nessas áreas. 
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A implementação do programa Civitas Mimosa na cidade do Funchal teve início a 15-10-2008 e 
apresentará uma duração de 4 anos. Até Fevereiro de 2011 foi possível constatar a 
implementação das seguintes medidas: 

No âmbito da medida relacionada com a promoção de viaturas eléctricas e híbridas, 
actualmente são oferecidas melhores condições de estacionamento para utilizadores de 
veículos híbridos e eléctricos no centro da cidade. 

A denominada de Linha Verde foi inaugurada no dia 22 de Setembro de 2009, oferecendo aos 
munícipes um serviço de transporte público de qualidade, com rigorosos requisitos de 
segurança e informação. Este serviço serve a parte ocidental da cidade, mais concretamente o 
eixo Estrada Monumental/Av. do Mar. 

Figura 33 - Civitas Mimosa – implementação de linha verde 

 
Fonte: CMF – Departamento de Trânsito  

� A medida relacionada com o sistema de controlo de serviço à chamada (medida 2.2) 
constitui o aperfeiçoamento de uma solução já disponível na cidade do Funchal para 
utentes com mobilidade reduzida. Está prevista a promoção deste serviço tendo em 
vista a captação do maior número possível de potenciais utentes. 

� No âmbito da medida 4.1, têm sido realizadas campanhas de consciencialização para a 
mobilidade sustentável, tendo em vista o desenvolvimento de novos hábitos de 
mobilidade e uma maior consciência para a problemática ambiental. 

� Tendo em vista a implementação da medida 6.1, a CMF efectuou já campanhas de 
formação em Eco-condução aos motoristas da Câmara Municipal do Funchal, 
condutores de operadores de transporte público, instrutores de escolas de condução e 
examinadores de condução. 

� A medida 6.2 encontra-se também em fase de implementação. Neste momento uma 
das carreiras que se desenvolve ao longo da estrada monumental dispõe já de um 
suporte exterior para transporte de bicicletas. 
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Figura 34 - Civitas Mimosa – implementação de medida bus&bike 

 
Fonte: CMF – Departamento de Trânsito  

� A medida 2.4 Park&Ride encontra-se neste momento em fase de implementação, com 
o serviço MOBI Parque. Este serviço, que será disponibilizado a 1 de Março de 2011, 
resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal do Funchal e a Horários do Funchal 
e visa oferecer  aos cidadãos um sistema integrado que complementa o transporte 
individual com o transporte público. O utente terá a possibilidade de estacionar a sua 
viatura num dos 4 parques de estacionamento que integram o sistema (Santo António, 
São Martinho, Fórum Madeira e Auto-silo de São Tiago) e utilizar o transporte público, 
com um baixo custo. 

Figura 35 - Civitas Mimosa – implementação de medida Park&Ride 

 
Fonte: CMF – Departamento de Trânsito  
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2.5 Recomendações 

 

O EM concluído em 2007 aponta a Cota 40 como principal alvo de intervenção ao nível da rede 
viária. Esta via apresenta descontinuidades que limitam a função de via circular ao limite 
urbano da cidade e justificariam intervenções pontuais: 

Criação de ligação directa na zona das ruas Dr. Brito Câmara e Calouste Gulbenkian de forma a 
fechar a circular na zona poente do centro do Funchal; 

Prolongamento a nascente até ao novo arruamento previsto no projecto saída Leste do 
Funchal, fechando a circular do lado nascente; 

Eliminação da descontinuidade no Largo Severiano Ferraz; 

Efectivamente esta via apresenta descontinuidades que, não só limitam a capacidade funcional 
da via como causam congestionamentos de tráfego em vias adjacentes. 

Apesar de as recomendações do EM serem tecnicamente válidas, estas apresentam como 
desvantagens o elevado investimento necessário à respectiva concretização e o forte impacto 
visual das soluções construtivas. 

Considera-se assim que a resolução/atenuação das descontinuidades na Cota 40 deverá passar 
pela introdução de medidas de controlo de tráfego associadas a simples adaptações nas vias. 

Como alternativa/complemento à resolução das descontinuidades na cota 40 poderá 
ponderar-se o fecho da designada cota 120. As linhas gerais desta solução vêm sendo 
contempladas nos anteriores planos directores e recentemente avaliadas em projectos 
conduzidos pela CMF. O elevado investimento necessário a esta solução tem vindo a causar o 
respectivo adiamento. 

Uma vez que estamos perante uma rede viária perfeitamente estabilizada, importa nesta fase 
definir critérios de intervenção tendo em vista a conjugação das características funcionais das 
vias ao grau de solicitação a que são sujeitas. Para este intuito sugere-se que no âmbito da 
revisão do PDM se defiram linhas orientadoras de condições mínimas para cada nível 
hierárquico da rede, nomeadamente no que se refere a: largura de plataforma, 
existência/largura de passeios, estacionamento, etc. 

No que respeita ao estacionamento, considera-se que a actual a política de preços apresenta 
resultados satisfatórios. Relativamente à fiscalização, os últimos anos têm apresentado uma 
crescente eficiência na dissuasão do incumprimento. 

Seguindo as recomendações do EM, considera-se adequada a adopção de parâmetros de 
estacionamento para cada zona do território. 
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Atendendo em particular aos aglomerados urbanos atravessados por vias de nível relevante, 
considera-se fundamental a definição de uma política específica tendo em vista o fim 
progressivo do estacionamento ilegal na faixa de rodagem. Esta política passará seguramente 
pela criação de áreas estratégicas destinadas ao estacionamento para residentes. 

No que respeita à mobilidade, considera-se fundamental dar continuidade às medidas que 
vêm sendo tomadas pela CMF na definição de uma política de mobilidade sustentável. Em 
particular, importa destacar a criação do observatório para a mobilidade como um passo 
fundamental neste processo. 
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3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE ÁGUA 

 

A captação, tratamento e distribuição de água num concelho constitui uma actividade de 
enorme relevo dada a escassez deste recurso e da importância que desempenha na vida das 
populações. 

No concelho do Funchal, a responsabilidade do sistema em alta, que inclui a captação, 
tratamento e adução de águas, cabe ao IGA - Investimentos e Gestão da Água, S.A., sendo da 
responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal a distribuição à população (sistema em 
baixa). 

A IGA - Investimentos e Gestão da Água, S.A., é uma empresa de capitais,  exclusivamente, 
públicos, concessionária do Sistema Regional de Gestão e Abastecimento de Água e do Sistema 
de Gestão de Águas Residuais da Região Autónoma da Madeira. Exerce a sua actividade em 
regime de serviço público e exclusividade, nos sectores públicos das águas e das águas 
residuais urbanas, englobando as seguintes áreas comerciais: 

� Captação, produção de água, transporte, tratamento e armazenagem de água em alta 

nas ilhas da Madeira e Porto Santo; 

� Distribuição de água em baixa no Porto Santo; 

� Drenagem supramunicipal, o tratamento e o destino final de águas residuais urbanas 

no Porto Santo; 

� Regadio agrícola no Porto Santo. 

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através do departamento de águas e saneamento, 
dispõe dos meios necessários à gestão e manutenção da rede de águas, assim como à 
prestação do serviço de abastecimento à população. Salvo situações pontuais, a CMF adquire à 
IGA a água em alta, fazendo posteriormente a distribuição em baixa. 

A CMF faz também a gestão de águas para rega recorrendo quando necessário a comissões 
particulares de levadas. 

 

 

3.1  Captação de água 

 

O abastecimento de água do concelho do Funchal é efectuado a partir de diversos sistemas 
adutores, interligados em vários pontos. A cada um destes sistemas adutores está associado 
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um conjunto de captações de água. As captações poderão ser da responsabilidade da CMF ou 
da IGA e poderão tratar-se de nascentes, furos ou captações directas do tipo simplificado. 

Quadro 6 – Captações de água 

Designação Sistema de 
abastecimento 
de água 

Tipo de 
origem 

Tipo de 
captação 

Entidade 
gestora 

Ano de 
construção 

Monitorização 
da qualidade 
da água 

Nascente dos 
Tornos Altos 

Sistema de 
abastecimento 
do Funchal 

Águas 
subterrâneas 

Nascente C. M. 
Funchal 

1930  -  

Nascentes do 
Curral das 
Romeiras  
(= Nascentes do 
Visconde) 

Sistema de 
abastecimento 
do Funchal 

Águas 
subterrâneas 

Nascente C. M. 
Funchal 

1975  -  

Furo 1 dos 
Socorridos (JK1) 

Sistema adutor 
dos Socorridos 

Águas 
subterrâneas 

Furo IGA  1990 Sim 

Furo 2 dos 
Socorridos (JK2) 

Sistema adutor 
dos Socorridos 

Águas 
subterrâneas 

Furo IGA  1990 Sim 

Furo 3 dos 
Socorridos (JK3) 

Sistema adutor 
dos Socorridos 

Águas 
subterrâneas 

Furo IGA  1990 Sim 

Furo 4 dos 
Socorridos (JK4) 

Sistema adutor 
dos Socorridos 

Águas 
subterrâneas 

Furo IGA  1990 Sim 

Furo de São João 
(JK19) 

Sistema adutor 
do furo de S. 
João 

Águas 
subterrâneas 

Furo IGA  1996 Sim 

Furo de João 
Gomes (JK18) 

Sistema adutor 
do furo de João 
Gomes 

Águas 
subterrâneas 

Furo IGA  1996 Sim 

Furo de Santa Luzia 
(JK20) 

Sistema adutor 
do furo de Sta. 
Luzia 

Águas 
subterrâneas 

Furo IGA  1997 Sim 

Captação na levada 
dos Tornos junto à 
ETA da Alegria 

Sistema adutor 
dos Tornos 

Águas de 
superfície 

Directa – tipo 
simplificado 

IGA   -  -  

Fonte: INSAAR (2009) 
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Figura 36 – Distribuição geográfica das captações de água 

 
Fonte: IGA, CMF - Gabinete de Informação Geográfica 

A captação com maior relevância (66,5%) é efectuada directamente sobre a massa de água da 
levada dos Tornos, com a estação de tratamento de águas instalada na margem. A nascente do 
Curral das Romeiras serve apenas um pequeno aglomerado e como tal, é a que tem um menor 
destaque (0,3%). 

Gráfico 10 – População residente servida por captação de água  

 
Fonte: INSAAR (2009) 
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A análise do gráfico permite concluir que a maior parte da população servida depende da 
Captação da levada dos Tornos. As restantes captações servem os restantes 33,5% da 
população servida.  

Conclusão análoga é retirada da análise do cartograma seguinte onde estão identificadas 
geograficamente as zonas de abastecimento: constata-se que a captação com maior 
importância é também aquela que cobre uma maior área (ZA 10041 – captação na Levada dos 
Tornos). As que são servidas por nascentes, ZA 10042 e ZA 10050, abastecidas por Tornos Altos 
e Curral das Romeiras, respectivamente, são as que têm menor área de cobertura.  

Figura 37 – Zonas de abastecimento de água 

 
Fonte: INSAAR, IGA e CMF - Gabinete de Informação Geográfica 
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Quadro 7 – Zonas de abastecimento de água 

Zona de 
Abastecimento 

Descrição da ZA 
População 
(hab) 

Volume à entrada 
da ZA (m3/dia) 

146 ZA do Sistema adutor Machico-Funchal (SAMF) 7.312 4.690 

10040 ZA do SAMF + Sistema elevatório dos Socorridos (SES) 26.502 16.938 

10041 ZA da ETA Eng.º Amaro da Costa 48.197 32.160 

10042 ZA da Nascente dos Tornos Altos 2.399 402 

10043 ZA do SAMF + Galeria do Porto Novo 12.212 6.700 

10045 ZA do SAMF + Furo de Sta. Luzia 6.772 2.680 

10048 ZA do Furo de S. João + Furo de João Gomes + SAMF + SES 5.125 3.350 

10050 ZA das nascentes do Curral das Romeiras 491 67 

16700 ZA da Galeria do Porto Novo 32 13 

Fonte: IGA 

Os 4 furos de captação dos Socorridos são da responsabilidade da IGA e têm como principal 
desígnio, reforçar o abastecimento da zona de expansão turística, denominada de “Frente de 
Mar”. Assim sendo, apesar da população residente ter pouca representatividade, a população 
flutuante exerce uma grande influência, especialmente nos meses de Verão, como se pode 
confirmar no gráfico abaixo apresentado. 

Gráfico 11 – Evolução mensal dos volumes de água captados no Furo 4 dos Socorridos 

 
Fonte: INSAAR (2009) 
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3.2 Adução, Tratamento e Armazenamento 

 

3.2.1 Adução 

 

No concelho do Funchal existem vários sistemas que efectuam a distribuição da água em alta e 

baixa. A cada um deles está associada uma série de infraestruturas como se pode ver no 

quadro que se segue. 

Quadro 8 – Componentes dos sistemas adutores 

Designação do 
Sistema 

Tipo de 
sistema 

Entidade 
gestora 

Componentes do sistema 

Captação ETA/PC Reservatório Estação 
elevatória de 
água 

Adutor do Furo 
de João Gomes 

em alta IGA Furo de João 
Gomes 

PC do furo de 
João Gomes 

João Gomes  -  

Adutor do Furo 
de Santa Luzia 

em alta IGA Furo de Santa 
Luzia 

PC do furo de 
Santa Luzia 

 - Santa Luzia 

Adutor do Furo 
de São João 

em alta IGA Furo de São 
João 

PC do furo de São 
João 

 -   -  

Adutor dos 
Tornos 

em alta IGA Levada dos 
Tornos 

ETA da Alegria  -   -  

Aproveitamento 
dos Fins 
Múltiplos dos 
Socorridos 

em alta IGA Captação 
junto à ETA do 
Covão; Furo 
do Vigário 

PC da 
Lourencinha; PC 
do Areeiro; ETA 
do Covão; EC furo 
do Vigário e ETA 
Sta. Quitéria 

Areeiro I; Covão; 
Marinheira Castelejo 

Lourencinha; 
Marinheira; 
Covão 

Adutor Machico 
Funchal 

em alta IGA Furo Caniço ETA Zona Leste; 
EC Furo Caniço; 
EC Cancela 

R1 Caniçal; Zona Franca; 
Cancela; Livramento; 
Penteada; Bemposta; 
Gaula; Paraíso; Levadas 
(Sta. Cruz) 

Cancela; 
Bemposta; 
Zona Leste; 
Cancela 2; 
Livramento 

Adutor 
Socorridos 

em alta 
e em 
baixa 

IGA Furos 1 a 4 
dos 
Socorridos 

PC do Pizo   Socorridos 

Abastecimento 
do Funchal 

em alta 
e em 
baixa 

C.M. 
Funchal 

Nascente dos 
Tornos Altos e 
Curral das 
Romeiras 

  (..) Curral Velho 

Fonte: INSAAR (2009) 
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O sistema adutor dos Socorridos, no concelho do Funchal, é composto pelos 4 furos de 
captação dos Socorridos. Os caudais aí captados abastecem, após o tratamento no posto de 
cloragem, o reservatório do Areeiro II, parte integrante do Sistema de abastecimento do 
Funchal, passando depois para a distribuição concelhia da zona Oeste. O abastecimento do 
Funchal a partir do reservatório do Areeiro II, poderá ter seguimento, por gravidade, para os 
reservatórios de Frente de Mar ou elevados para o depósito do Pico do Funcho. 

O sistema de aproveitamento dos fins múltiplos dos Socorridos é uma das maiores obras 
hidráulicas da RAM e tem como finalidade o abastecimento de água do Funchal e Câmara de 
Lobos, a regularização dos caudais de rega e a produção de energia eléctrica. 

Este sistema tem como componentes no concelho do Funchal, o posto de cloragem do Areeiro, 
a ETA de Santa Quitéria e o reservatório do Areeiro I. As águas provenientes de diversas fontes 
são conduzida até à câmara de carga do Covão, em Câmara de Lobos, e drenadas para a ETA 
de Sta. Quitéria. A água bruta que chega à estação é previamente turbinada na Central Mini-
hídrica que se encontra sob a gestão da Empresa de Electricidade da Madeira, armazenada 
num pequeno reservatório, e repartida entre abastecimento público e regadio. 

As águas destinadas ao abastecimento público transitam para o reservatório do Pico Funcho, 
que por sua vez poderá abastecer graviticamente o reservatório do Areeiro. Para além de 
abastecer os reservatórios referidos, efectua a transferência de águas para a conduta da Via 
Rápida, parte integrante do sistema adutor Machico - Funchal. 

Figura 38 – Sistema adutor dos Socorridos e de aproveitamento dos fins múltiplos dos Socorridos 

 
Fonte: INSAAR, IGA e CMF - Gabinete de Informação Geográfica 
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O sistema adutor dos Tornos no concelho do Funchal é composto pela captação superficial da 
Levada dos Tornos e a ETA Eng.º Amaro da Costa (ou Alegria). 

A água que chega à ETA da Alegria tem origem nas bacias hidrográficas de S. Vicente e 
Santana. Por sua vez, estas são armazenadas no maior reservatório associado a sistemas de 
abastecimento público da RAM, com capacidade de 8.000m3, e conduzidos aos reservatórios 
municipais da Alegria e Terça, para posterior abastecimento público e adução da conduta da 
Cota 200. 

Figura 39 – Sistema adutor dos Tornos 

 
Fonte: INSAAR, IGA e CMF - Gabinete de Informação Geográfica 

O sistema adutor Funchal-Machico no concelho do Funchal é composto pelo reservatório da 
IGA da Penteada e os reservatórios municipais da Nazaré, São Martinho, Levada, Lombo, Santa 
Maria e São Gonçalo. 

Este sistema adutor acompanha a Via Rápida, via que estabelece a ligação dos concelhos de 
Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico, permitindo a transferência de água entre 
eles. 
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Figura 40 – Conduta da Cota 200 

 
Fonte: IGA 

O sistema adutor dos furos de João Gomes, Santa Luzia e São João, no concelho do Funchal, 
são compostos pelo respectivo furo de captação, posto de cloragem e reservatório e têm uma 
área de abrangência muito menor que os anteriores sistemas. 

 

 

3.2.2 Tratamento 

 

O concelho de Funchal possui 2 estações de tratamento águas, Santa Quitéria e Alegria, 
associadas aos sistemas adutores dos fins múltiplos dos Socorridos e Tornos, respectivamente. 
Dispõe ainda de um posto de cloragem associado ao sistema adutor dos Socorridos e três 
postos de cloragem do sistema adutor Funchal-Machico. 
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Quadro 9 – Estações de Tratamento de Águas e Postos de Cloragem 

Designação Ano de 
construção 

Sistema de 
abastecimento de 
água 

Entidade 
Gestora 

Pré-
tratamento 
na captação 

Tratamento da 
fase líquida 

Tratamento 
da fase sólida 

ETA da Sta. 
Quitéria 

1996 
Sistema de 
aproveitamento 
dos fins múltiplos 
dos Socorridos 

IGA Pré-oxidação 

Coagulação / 
Floculação; 
Decantação; 
Filtração; 
Desinfecção 

- 

ETA Eng.º M. 
R. Amaro da 
Costa (Alegria) 

2000 
Sistema adutor dos 
Tornos 

IGA Pré-oxidação 

Coagulação / 
Floculação; 
Filtração; 
Desinfecção 

Espessamento 

PC do Furo de 
João Gomes 1997 

Sistema adutor do 
furo de João 
Gomes 

IGA - 
Desinfecção 

- 

PC do Furo de 
São João 

1997 
Sistema adutor do 
furo de S. João 

IGA - 
Desinfecção 

- 

PC do Furo de 
Sta. Luzia 

1997 
Sistema adutor do 
furo de Sta. Luzia 

IGA - 
Desinfecção 

- 

PC do Areeiro 
1994 

Sistema adutor dos 
Socorridos 

IGA  - 
Desinfecção  

 -  

Fonte: INSAAR (2009) 

Figura 41 – Distribuição geográfica das Estações de Tratamento de Águas e Postos de Cloragem 

 
Fonte: CMF – Gabinete de Informação Geográfica 

A ETA de Sta. Quitéria, situada na freguesia de São Martinho, destina-se à adequação da 
qualidade da água do Sistema Adutor dos Socorridos, para reforço do abastecimento de água 
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nas freguesias de São Martinho e por vezes Sé e São Pedro, especialmente nos meses de maior 
pluviosidade. Para além do abastecimento público, a estação beneficia as águas de regadio da 
Levada dos Piornais, que fica na margem esquerda da Ribeira dos Socorridos, e Levada do 
Curral do Castelejo, situada na margem esquerda da Ribeira do Vasco Gil. 

Figura 42 – Estação de Tratamento de Águas de Santa Quitéria 

 
Fonte: IGA 

A ETA Eng.º Manuel Rafael Amaro da Costa, ou ETA da Alegria, está localizada na freguesia de 
São Roque e serve grande parte da população do concelho, nomeadamente as freguesias do 
Monte, Santa Luzia, Imaculado Coração de Maria, São Roque e Santo António, bem como as 
freguesias da Sé, São Pedro, Santa Maria Maior e São Gonçalo nos meses de maior 
pluviosidade. 

Figura 43 – Estação de Tratamento de Águas Eng.º Manuel Rafael Amaro da Costa 

 
Fonte: IGA 

Os Postos de cloragem situam-se junto aos furos das ribeiras de João Gomes, São João e Santa 
Luzia e efectuam apenas a desinfecção das águas captadas nos respectivos furos, não sendo 
necessária filtragem nem decantação por a adução não ser feita à superfície.  

O Posto de cloragem do Areeiro situa-se no próprio reservatório do Areeiro e efectua a 
desinfecção das águas ai armazenadas, provenientes do sistema adutor dos Socorridos. 

A importância de cada elemento de tratamento é bem retratada pela percentagem de 
população servida, como ilustra o gráfico seguinte.  
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Gráfico 12 – População servida por Estação de Tratamento de Águas 

 
Fonte: INSAAR (2009) 

As estações de tratamento do concelho do Funchal são da responsabilidade da IGA e 
encontram-se em constante monitorização a partir do centro de telegestão da IGA, sediado na 
ETA da Alegria. Este sistema centralizado permite comandar, por via remota, todas as 
instalações e infra-estruturas geridas pela IGA garantindo uma maior eficiência da exploração, 
controlo da qualidade da água, redução dos custos de exploração, redução das perdas de água 
e poupança de energia eléctrica. 

No âmbito do controlo de qualidade, o IGA efectua analises no Laboratório Regional de 
Controlo de Qualidade da Água (LQA), também sediado na ETA da Alegria. Para as análises, são 
efectuadas recolhas de amostras na derivação do furo de Santa Luzia, posto de cloragem do 
furo de João Gomes, na ETA da Alegria e nos reservatórios da Penteada, Terça, Santa Maria, 
São Gonçalo, São João, Areeiro e Palheiro Ferreiro. 

 

 

3.2.3 Armazenamento 

 

O armazenamento das águas captadas e tratadas é efectuado por diversos reservatórios 
municipais. Os reservatórios que se encontram directamente ligados às adutoras têm uma 
maior capacidade, como é o caso do reservatório do Palheiro Ferreiro, da Levada e do Areeiro. 

21%

55%

4%

4%

4%
13%

ETA DE SANTA QUITÉRIA

ETA ENG. MANUEL R. AMARO DA 
COSTA (ALEGRIA)

PC DO FURO DE JOÃO GOMES

PC DO FURO DE SÃO JOÃO

PC DO FURO DE SANTA LÚZIA

PC DO AREEIRO



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fase 1 : caracterização e diagnóstico prospectivo da situação existente  

Volume V – Sistemas de Infraestruturas  : Julho 2011 

91 

Figura 44 – Distribuição geográfica dos reservatórios de água por capacidade 

 
Fonte: INSAAR (2009) 

Apesar dos reservatórios com maior capacidade se tratarem dos anteriormente referidos, os 
que apresentam um maior volume anual são para além desses, o reservatório da Terça que se 
encontra associado ao sistema adutor dos Tornos.  

Relativamente ao reservatório da Terça constata-se que este apresenta uma circulação anual 
de água claramente superior aos restantes, apesar de dispor de uma capacidade mediana. Este 
facto tem relação directa com a dimensão da respectiva zona de abastecimento. 
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Gráfico 13 – Volume anual de água por reservatório 

 
Fonte: Sistema de Telegestão da CMF (2010) 

Ao nível dos reservatórios também é efectuada uma monitorização a partir de um sistema de 
telegestão centralizado na Câmara Municipal do Funchal, no Departamento de Águas e 
Saneamento Básico. Os reservatórios encontram-se em constante contacto com a central de 
comandos via radiofrequência, emitindo alertas quando atingindo parâmetros configurados 
limite. 
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Figura 45 – Esquema de controlo do Sistema de Telegestão 

 
Fonte: Sistema de Telegestão da CMF (2010) 

O sistema de telegestão pretende garantir uma maior eficiência da rede de distribuição a partir 
da gestão das pressões nas condutas e consequente detecção das perdas. São registados os 
caudais instantâneos na conduta à saída de cada reservatório, a altura do nível de água no 
reservatório e o tempo de funcionamento da bomba. 

Figura 46 – Controlo de reservatório de água 

 
Fonte: Sistema de Telegestão da CMF (2010) 
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3.2.4 Estações Elevatórias 

 

Ao longo da rede de distribuição de água encontram-se implantadas estrategicamente 
estações elevatórias com objectivo de garantir um correcto abastecimento do território do 
município do Funchal. 

De uma forma geral, estes equipamentos garantem o transporte de águas entre pontos que 
dispõem de características gravíticas desfavoráveis. 

Quadro 10 – Estações de elevação de águas para abastecimento 

Designação Freguesia Entidade gestora Nº de Grupos 
Elevatórios 

Nº de bombas a 
funcionar 

EE do Areeiro São Martinho C. M. Funchal 3 3 

EE do Reservatório do Palheiro 
Ferreiro 

São Gonçalo C. M. Funchal 
1 2 

EE do Reservatório do Curral Velho 
(R2-10) 

Santo António C. M. Funchal 
1 2 

EE do Reservatório R11 Santo António C. M. Funchal 1 2 

EE do Reservatório R12 Santo António C. M. Funchal 2 4 

Fonte: INSAAR (2009) 

Analisando a distribuição geográfica em conjunto com os volumes anuais bombeados, verifica-
se que a estação elevatória do Palheiro Ferreiro tem uma grande importância por ser 
responsável pela distribuição de água em baixa da zona Este do concelho do Funchal.  

As estações do Curral Velho, R11 e R12, compõem o fluxo de encaminho das águas para as 
zonas altas (aproximadamente acima da cota 300). Desta forma, o primeiro será o que tem 
maior importância, decrescendo sucessivamente. 

A estação elevatória do Areeiro tem uma importância pouco representativa pois apenas serve 
o reservatório do Pico do Funcho. 
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Figura 47 – Distribuição geográfica das Estações Elevatórias 

 
Fonte: INSAAR (2009) 

Gráfico 14 – Volume de água bombeado por Estação Elevatória 

 
Fonte: INSAAR (2009) 

 

3.3  Rede de distribuição 

 

A rede de distribuição de água em baixa é gerida pela Câmara Municipal do Funchal e serve 
quase a totalidade do concelho, sendo o limite a cota 800. 
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A sua estrutura de desenvolvimento é em malha e por isso, apesar de serem 
preferencialmente abastecidas pelo respectivo sistema adutor, as várias redes de distribuição 
encontram-se interligadas em diversos pontos, permitindo, em caso de necessidade, ver o seu 
abastecimento reforçado por qualquer um dos outros sistemas. 

No cadastro da informação geográfica da CMF apenas se encontra caracterizado cerca de 12% 
da rede e será sobre essa amostra que a análise será efectuada. 

Figura 48 – Rede de distribuição de água cadastrado 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica 

Em termos de caracterização física das condutas de abastecimento de águas para rede 
caracterizada no SIG, verifica-se uma predominância no ferro fundido dúctil (FFD) como 
material. Os materiais como o fibrocimento encontram-se em zonas antigas e é intenção da 
câmara de remover à medida que forem intervencionadas. O PVC e PEAD são materiais com 
uma utilização mais actual e portanto surgem em zonas mais recentes. (ver informação em 
Anexo) 

Analisando o zonamento das redes de distribuição verifica-se que as zonas altas são as que 
apresentam um menor número de população coberta.  

Pelo contrário, as que têm um maior número de população coberta encontram-se: 

� Na Frente de Mar, servida pelos reservatórios do Amparo e Ajuda, que por sua vez são 

abastecidos pelo reservatório do Areeiro, do sistema adutor dos Socorridos. 
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� Na zona central do concelho, abastecido pelo reservatório da Terça, que por sua vez é 

alimentado pela captação superficial da Levada dos Tornos do sistema adutor dos 

Tornos. 

� Junto à praia da Barreirinha, servida pelo reservatório da Quinta do Faial, abastecido 

pelo sistema adutor Funchal-Machico. 

Figura 49 – Zonamento da rede de distribuição de água por população servida 

 
Fonte: INSAAR (2009) 

Em termos de população flutuante, a Frente de Mar e centro histórico são claramente as zonas 
com maior impacto. 
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Figura 50 – Zonamento da rede de distribuição de água por população flutuante 

 
Fonte: INSAAR (2009) 

Relacionando a população servida com a extensão de rede por zona, verifica-se que a Frente 
de Mar se destaca face às restantes por se tratar de uma zona de construção em altura, que 
apesar de cobrir muita população, a rede não é muito extensa.  

Figura 51 – Zonamento da rede de distribuição de água  por população servida e extensão  

 
Fonte: INSAAR (2009) 
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A seguinte imagem pretende retratar o zonamento das diferentes redes de distribuição por 
nível de perdas de água. Este registo de deficiências no funcionamento das redes de 
distribuição são consequências de elevadas pressões que se fazem sentir nas condutas por 
haver uma grande diferença de cotas entre reservatórios, aliado a extensos troços e mau 
estado de conservação. 

Figura 52 – Zonamento da rede de distribuição por estimativa de perdas de água  

 
Fonte: INSAAR (2009) 

Em termos de volumes fornecidos o sector que predomina é o doméstico, verificando-se 
também um peso muito significativo nos volumes classificados como “outros”. Dentro da 
categoria “outros” estarão consumos relacionados com rega de espaços públicos, situação que 
explica a elevada percentagem no total dos volumes fornecidos.  

Gráfico 15 – Volumes de água fornecidos por sector (2009) 

 
Fonte: INSAAR (2009) 
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3.4  Investimentos futuros 

 

Os principais investimentos ao nível das infraestruturas de abastecimento de água do concelho 
do Funchal residem na recuperação de redes em mau estado e em que os materiais não são os 
mais recomendados para a prestação deste serviço, como é o caso do fibrocimento.  

Para além da recuperação da rede, a grande aposta reside na construção de uma rede dual 
eficaz com a perspectiva de poupar água, constituindo uma solução ambiental e 
economicamente sustentável,  

A renovação da rede tem como principal objectivo a minimização das perdas eliminando as 
fugas decorrentes de falta de isolamento nos órgãos instalados na rede, como válvulas, juntas, 
tubos, ligações, etc.  

A instalação de redes duais tem como finalidade disponibilizar ao munícipe água de regadio 
com um menor custo uma vez que não precisa de um tratamento tão dispendioso.   

No âmbito do sistema de telegestão, que permite monitorizar variações súbitas de caudais e 
ter um tempo de resposta mais curto na rede de abastecimento, pretende-se investir na 
implementação de equipamentos de controlo de perdas em locais estratégicos da rede.  

A renovação da rede de abastecimento de águas tem como principais prioridades: 

� Estrada Monumental, desde Fórum Madeira até Av. Sá Carneiro - Na sequência da 

intervenção que requalificação desta via com implementação de uma ciclovia; 

� No centro da cidade - Rua da Ponte Nova, Rua Alferes Veiga Pestana, Rua João de 

Deus, Rua do Bom Jesus, Rua João Tavira e Rua António José d’Almeida 

� Rua 31 de Janeiro – Rua Nova da Quinta Deão – rotunda dos viveiros 

� Nos bairros antigos como Moinhos e Ajuda, acompanhando o projecto Socio-habita; 

� Nos bairros camarários com requalificação prevista (por ex.: Quinta Falcão, São 

Gonçalo, Penha de França, Quinta das Freiras, etc.) 

� No sector central – “Zona do Livramento” – entre a Levada Santa Luzia, Rua da Levada 

de Santa Luzia e Rua Luso-Brasileira 

� Na zona da Rochinha com a construção de rede dual para regadio sob pressão 

� Substituição das condutas de fibrocimento: 

� No Caminho das Babosas, Caminho da Lombada e Caminho do Lombo (Monte) 

� No Caminho de São Martinho – entre reservatório de São Martinho, Caminho Avista 

Navios e Caminho do Regedor 

A figura abaixo apresentada faz uma representação geográfica dos principais investimentos 
previstos. 
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Figura 53 – Futuras intervenções no sistema de distribuição de águas 
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4. SISTEMA DE DRENAGEM PÚBLICO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS 

 

As infraestruturas de drenagem de águas residuais encontram-se a cargo da Câmara Municipal 
do Funchal, mais concretamente do Departamento de Águas e Saneamento. A CMF é 
responsável pela execução, gestão e manutenção destas infraestruturas em paralelo com o 
sistema de distribuição pública de água.   

Neste momento, o sistema de drenagem público de águas residuais cobre cerca de 90% dos 
alojamentos do concelho. Constata-se uma evolução significativa desde a data de 
implementação do PDM em vigor (1997), em que se cobria 60 a 65% do concelho nas zonas 
mais densamente ocupadas (centro da cidade, frente de mar, etc.). 

No presente capítulo será feita uma caracterização detalhada dos diferentes equipamentos 
que constituem o sistema tomando em consideração a evolução urbanística do concelho.  

 

 

4.1  Rede de colectores 

 

O sistema de drenagem de águas residuais no concelho do Funchal tem sofrido uma grande 
evolução com a construção de uma rede separativa do tipo pluvial. Apesar disso, as águas 
residuais recolhidas no sistema público ainda são muitas vezes compostas por uma mistura de 
águas residuais domésticas, de origem residencial e hoteleira, com águas residuais industriais, 
muitas vezes sem pré-tratamento e águas pluviais ou similares. A tendência actual da 
construção passa por acompanhar a progressão da rede de vias de comunicação, o que facilita 
a expansão da rede pública de drenagem de águas residuais e a ligação à rede.  

De uma maneira geral, as habitações que se encontram abaixo da cota 800 encontram-se 
servidas quase na totalidade, excepto algumas franjas nas ramificações em que os acessos são 
limitados e as habitações anteriores à construção do sistema de drenagem. Acima da cota 800, 
nas chamadas zonas ‘super altas’, as habitações são servidas por fossas sépticas individuais ou 
tanques associados a instalações sanitárias exteriores às habitações que têm de ser esvaziadas 
com frequência. 

As características físicas do território do Funchal, como a orografia acidentada, a falta de 
espaço, em especial junto aos centros urbanos e a dispersão das habitações, obrigaram a 
soluções mais dispendiosas na cobertura deste tipo de infra-estruturas. A dispersão da 
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construção, muitas vezes em locais sem acessibilidades obriga a uma complexa ramificação da 
rede secundária.  

A expansão de equipamentos de tratamento de águas residuais também é dificultada nos 
locais em que o relevo é menos acidentado, uma vez que a construção nestas zonas é mais 
densa e sem espaços livres para novas construções. Todos estes factores contribuem para 
constrangimentos na expansão e manutenção da rede pública de drenagem de águas 
residuais, para além de aumentarem a probabilidade de ocorrência de rupturas e de surgirem 
focos de contaminação por avarias no sistema de bombagem das estações elevatórias. 

Apesar do actual nível de cobertura, nas habitações anteriores à instalação de sistema de 
recolha registam-se ainda situações em que não se procedeu à construção dos respectivos 
ramais de ligação. Nestes casos, as habitações mantêm soluções de fossa séptica. Tem havido 
da parte da CMF um esforço na promoção da infraestruturação para que os residentes 
estabeleçam as ligações prediais, indispensáveis è efectiva utilização deste serviço colocado à 
sua disposição.  

Figura 54 – Rede de drenagem de águas residuais cadastrado 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica 

De uma forma geral, pode-se classificar o tipo de sistema de drenagem pública de águas 
residuais segundo a sua localização, isto é, nas zonas altas - de difícil acesso e em que a 
construção é dispersa – o sistema é maioritariamente unitário, enquanto nas novas 
centralidades e centro, predomina o separativo. 

Constata-se um estrangulamento que persiste nas novas construções, apesar de se respeitar a 
política da Câmara de promoção das redes separativas, estas efectuam a descarga na sua 
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totalidade para o esgoto. Para além disso, nos arruamentos cobertos com rede separativa, os 
colectores domésticos drenam uma grande quantidade de caudais pluviais, captados nas 
coberturas e logradouros dos edifícios, etc. 

O sistema público de drenagem de águas residuais é composto na sua maioria pela rede “ETAR 
do Funchal”, referindo-se as restantes a pequenos aglomerados, conforme se apresenta no 
quadro seguinte. As águas residuais captadas pela rede de colectores, são conduzidas para o 
interceptor construído na Estrada Monumental e Avenida do Mar, que por sua vez, os 
encaminha para a Estação de tratamento de águas residuais do Funchal. 

As águas residuais geradas são essencialmente do sector doméstico. Os restantes sectores de 
actividade têm uma contribuição na ordem dos 20%.  

Quadro 11 – Redes de drenagem de águas residuais 

Rede de 
drenagem 

Tipo de 
rede 

Ano de 
construção 

Ano final de 
vida útil 
previsto 

Comprimento 
(m) 

Nº Estações 
Elevatórias 

Materiais 

ETAR do 
Funchal 

Mista 1938 2040 357.430 20 
Betão simples, 

Fibrocimento, PEAD 
e PVC 

Areeiro Separativa 1986 2016 1.300 0 PVC 

Quebradas Separativa 1990 2015 650 2 FF e PVC 

Montanha Separativa 1995 2015 600 0 PVC 

Pinheiro das 
Voltas 

Separativa 1997 2017 120 0 
PVC 

Fonte: INSAAR (2009) 

Analisando os volumes mensais drenados na rede de águas residuais com maior impacto, da 
ETAR do Funchal, verifica-se que os meses de maior chuva se destacam dos restantes pelo 
facto de a rede ser do tipo mista, ou seja, recepciona águas separativas e unitárias. 
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Gráfico 16 – Evolução dos volumes mensais drenados na rede de drenagem de águas residuais da 
ETAR do Funchal 

 
Fonte: INSAAR (2009) 

O tipo de serviço prestado nas redes de drenagem é essencialmente do sector de actividade 
doméstico. 

Gráfico 17 – Volumes drenados na rede de drenagem de águas residuais da ETAR do Funchal por 
sector de actividade  

  
Fonte: INSAAR (2009) 

À entrada dos sistemas que recebem águas residuais dos colectores unitários, existem 
descarregadores de tempestade, que procedem à descarga das águas diluídas em excesso para 
as linhas de água, sempre que ocorrem chuvadas mais intensas. Os dois descarregadores 
existentes para dar resposta a este tipo de ocorrências, encontram-se localizados nas 
imediações da praça da autonomia e conduzem o excesso de caudal para o oceano. 
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Figura 55 – Descarregadores de emergência 

 

Neste momento encontra-se cadastrado no Sistema de Informação Geográfica (SIG) da Câmara 
Municipal do Funchal cerca de 55% da rede de drenagem de águas residuais. Nas análises em 
que a fonte é a base SIG, esta é a amostra considerada. 

Analisando a imagem que se segue, com a distribuição geográfica do tipo de sistema de 
drenagem, para amostra caracterizada no SIG, verifica-se que o sistema do tipo separativo 
ainda se encontra bastante deficitário, principalmente nas zonas altas. Em relação às condutas 
elevatórias estas localizam-se nas zonas altas a oeste do concelho, assim como na zona dos 
hotéis, junto à frente de mar, para drenar os efluentes até ao interceptor. Pode-se também 
concluir que o sistema unitário ainda persiste na zona baixa da cidade do Funchal, tratando-se 
de um sistema antigo a necessitar de urgente renovação.  
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Figura 56 – Distribuição geográfica da rede de drenagem por tipo 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica 

Gráfico 18 – Tipo de rede de drenagem 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica 

Quanto às características físicas das condutas para os dados do sistema de informação 
geográfica da CMF – Geofunchal -, os materiais predominantes são aqueles que também têm 
uma utilização mais corrente, como as manilhas e PVC. (ver anexo) 
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4.2 Estações Elevatórias 

 

As características físicas do terreno do Funchal, com relevo acidentado, forçam os sistemas de 
recolha e tratamento de águas residuais ao recurso a estações elevatórias de águas residuais. 
O sistema inclui 19 (dezanove) destes órgãos.  

Figura 57 – Distribuição geográfica das Estações Elevatórias de Águas Residuais 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica 
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Quadro 12 – Principais características das estações elevatórias de águas residuais 

Estação Elevatória de 
Águas Residuais 

Ano Construção 
Nº de Grupos 
elevatórios 

Nº de Bombas em 
funcionamento  

Potência de 
funcionamento (KW) 

Monumental 1983 3 3 225 

Gavinas 1983 2 2 150 

Praia Formosa I 1983 3 3 82 

Praia Formosa II 1983 2 2 34 

Centromar 1992 2 2 150 

Batista 2008 2 2 22 

Galeão 1990 2 2 5 

Santa Quitéria 1997 2 2 13 

Lazareto 1998 2 2 4,2 

Fontes 1999 2 2 30 

Salão 1998 2 2 7 

Azinhaga 2000 2 2 10 

Shell 2001 2 2 11 

Calaça 2003 2 2 11 

Moinhos 2007 2 2 30 

Trapiche de Cima 2007 2 2 2 

Trapiche de Baixo 2007 2 2 8 

Pico do Cardo I 2008 2 2 15 

Pico do Cardo II 2008 2 2 15 

Fonte: INSAAR (2009) 
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Figura 58 – Estações elevatórias de águas residuais e modelo digital do terreno 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica 

A distribuição geográfica das estações correlaciona-se, não apenas com a orografia e 
encaminhamento das águas residuais para o destino final, mas também com a distribuição 
populacional. Analisando a imagem que se segue, verifica-se que a zona ocidental do concelho 
é mais densa, logo terá uma maior produção de efluentes e consequentemente requer um 
maior número e capacidade de estações.  

A população flutuante também tem impacto sobre a distribuição das estações. Assim, ao longo 
da costa oeste, para dar resposta aos picos de turismo e ainda para encaminhamento dos 
efluentes das zonas de cota superior para a ETAR, existe um aglomerado de estações.  
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Figura 59 – Estações elevatórias de águas residuais e população residente à subsecção estatística 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica e Censos 2001 

Também em termos de volumes bombeados por estação é possível verificar a importância das 
estações na cota mais baixa, que tem como finalidade o encaminhamento das águas residuais, 
que para aí convergem, para a ETAR do Funchal. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fase 1 : caracterização e diagnóstico prospectivo da situação existente  

Volume V – Sistemas de Infraestruturas  : Julho 2011 

113 

Figura 60 – Volumes bombeados por Estação Elevatória de Águas Residuais 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica e INSAAR (2009) 

 

 

4.3  Tratamento e Destino final 

 

Os efluentes recolhidos pelo sistema de drenagem público de águas residuais são 
encaminhados para as estações de tratamento de águas residuais. Actualmente no concelho 
existem duas ETARs em funcionamento, Funchal e Montanha, com capacidades muito 
diferenciadas. 
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Quadro 13 – Principais características das Estações de Tratamento de Águas Residuais 

 ETAR Entrada em funcionamento Componente Instalação Grau de Tratamento 

Funchal  1993 Mista Convencional Preliminar 

Montanha 1999 Urbana Compacta Final 

 

 ETAR População 
residente 
servida 

População 
flutuante 

População 
equivalente 

Caudal Máximo 
Diário (m3/dia) 

Caudal Médio 
Diário (m3/dia) 

Produção anual 
de lamas (ton) 

Funchal  84.351 10.143 256.923 23.000 60.739 - 

Montanha 99 0 300 20 20 933 

Fonte: INSAAR (2009) 

A ETAR do Funchal localiza-se na zona mais antiga da cidade e serve grande parte do concelho, 
enquanto a ETAR da Montanha se encontra na freguesia de São Gonçalo e serve apenas um 
pequeno aglomerado. 

Figura 61 – Distribuição geográfica das Estações de Tratamento de Águas Residuais 

 
Fonte: CMF - Gabinete de Informação Geográfica 

A ETAR do Funchal é uma estação do tipo mista e portanto trata tanto águas residuais urbanas 
como industriais. Apesar disso, a componente doméstica é a que tem uma maior importância. 
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Gráfico 19 – Volumes afluentes à ETAR do Funchal por tipo de águas residuais 

 
Fonte: INSAAR (2009) 

A ETAR do Funchal é neste momento explorada pelo consórcio ECOATLANTICO, constituído 

pelas empresas SITEl, ECOSERVIÇOS e INDUTORA. 

A localização da ETAR do Funchal, para além da proximidade costeira, prende-se com o facto 

de existirem condições hidrográficas favoráveis, que se traduzem pelas profundidades 

elevadas a curtas distâncias da linha de costa. Esta particularidade permite atingir reduções de 

concentração bacteriana a partir da dispersão dos efluentes em água salgada, por emissário 

submarino. 

O sistema interceptor da cidade do Funchal tem início na zona Ocidental da cidade, onde se 

localizam as duas estações elevatórias da Praia Formosa, que por sua vez bombeiam para a 

estação elevatória do Lido ao longo da Estrada Monumental, encaminhando os efluentes 

graviticamente para a ETAR do Funchal. O interceptor recolhe os efluentes de todos os 

colectores do sistema, à excepção da Zona Leste, conduzindo-os para a ETAR. 

Figura 62 – ETAR do Funchal  

   

Nestas estações elevatórias é efectuado um processo de gradagem, com o objectivo de 
remover os sólidos grosseiros à entrada da estação de águas residuais, aumentando a 
eficiência de tratamento do sistema, pela eliminação inicial de matéria orgânica. 
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O processo de tratamento de águas residuais da ETAR do Funchal é ilustrado na imagem que 
se segue e é composto por gradagem, desarenação, remoção de óleos e gorduras e 
tramisação.  

Figura 63 – Processo de tratamento de águas residuais da ETAR do Funchal 

 

                 

 

 

 

 

Em situações extraordinárias, em que o caudal de entrada é superior a três vezes o caudal 
médio diário no horizonte de projecto (2.100 l/s), a ETAR possui 2 descarregadores, que 
permitem desviar o caudal em excesso directamente para o mar. Para além disso, é possível 
comandar a partir da sala de comandos, válvulas de seccionamento parcial para 
direccionamento do caudal dos descarregadores que se encontram junto à Praça da 
Autonomia. A ETAR possui ainda um laboratório que realiza análises à entrada e saída, 
possibilitando avaliar as eficiências de remoção. 

Em termos de eficiência, é por vezes possível cumprir os requisitos do tratamento primário, 
em que é exigida uma diminuição de CBO5 em 20% e de Sólidos Suspensos Totais (SST) em 
50%. Em relação aos SST a dificuldade em cumprir a redução de 50% reside muitas vezes no 
facto de a rede de drenagem não ser unitária, transportando muitas vezes águas pluviais e 
águas de rega que diluem a carga de SST. O gráfico abaixo apresentado realça esta 
constatação, já que nos meses de menor pluviosidade os requisitos são claramente cumpridos. 
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Gráfico 20 – Eficiências de remoção da ETAR do Funchal 

 
Fonte: CMF – Departamento de saneamento básico (2009) 

 

Gráfico 21 – Precipitação média mensal (1949-2009) 

 
Fonte: Observatório Meteorológico do Funchal 

Os efluentes tratados são bombeados a partir de uma estação elevatória existente na ETAR, 
para o emissário terrestre com cerca de 1.600m de comprimento. Segue-se um emissário 
submarino com cerca de 600m de comprimento e difusor com 50m de profundidade. O 
destino final das águas residuais é assim o oceano atlântico, na zona Leste da baia da cidade. 
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Figura 64 – Representação geográfica do emissário terrestre 

 

O material sólido separado das aguas residuais, quer nos postos de gradagem, quer nas 
ETAR’s, tem como destino final o aterro sanitário da Estação de Tratamento de Resíduos 
Sólidos da Meia Serra. Em média, proveniente da ETAR do Funchal, é descarregado 1 
contentor de 4m3 por dia. 

 

 

4.4  Investimentos futuros 

 

Os principais investimentos residem na requalificação das actuais redes e promoção da 
instalação de redes separativas nas novas construções. A requalificação da rede tem como 
objectivo a redução de perdas e as redes separativas permitem ao munícipe dispor de água 
não tratada para regas de jardins e espaços agrícolas, assim como, rega e lavagem de espaços 
públicos. 

Este tipo de investimento, de instalação de água de regadio sob pressão, já se encontra 
aplicado na nova centralidade, na Zona do Amparo e parte da Estrada Monumental, e em fase 
de concurso para o sector Oriental da cidade, na zona da Rochinha. 

O esforço desenvolvido pela Câmara irá continuar nos próximos anos com perspectiva de 
colmatar as zonas que ainda não se encontram cobertas e ainda locais que já se encontram 
cobertos por rede mas para o qual é necessário estabelecer a ligação predial. 
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A remodelação da rede de águas residuais do tipo doméstico e pluvial tem como prioridade os 
seguintes pontos: 

� Na sequência da intervenção da ciclovia – na Estrada Monumental, desde Fórum 

Madeira até Av. Sá Carneiro; 

� No centro, nas ruas Pedro José de Ornelas, Rua Alferes Veiga Pestana, Rua João de 

Deus, Rua do Bom Jesus, Rua do Castanheiro, Rua Câmara Pestana, Rua João Tavira e 

Rua António José d’Almeida, Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses; 

� Rua 31 de Janeiro – Rua Nova da Quinta Deão – Rotunda dos viveiros. 

Nos bairros antigos como dos moinhos, ajuda e outros à medida que forem sendo 
intervencionados no âmbito do projecto Socio-habita 

No sistema elevatório está previsto a renovação das estações elevatórias mais antigas da 
Frente de Mar, como a do Gorgulho e Estrada Monumental. 

Ao nível do tratamento está prevista a construção de uma estação no Curral dos Romeiros, 
assim como dotar o concelho de um tratamento primário ou mesmo secundário. A solução 
ainda se encontra em estudo mas é do conhecimento que para conseguir um tratamento de 
nível primário será necessário ampliar a ETAR do Funchal e para o tratamento secundário, a 
solução passa pela construção de uma nova ETAR. Ambos os tratamentos, sofrem do mesmo 
tipo de constrangimento, a falta de espaço livre para uma infraestrutura desta envergadura 
que tenha capacidade de resposta para esta necessidade. 

Figura 65 – Futuras intervenções no sistema de drenagem de águas residuais 
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5. RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

O presente documento visa dar informação relativa às características da gestão e evolução dos 
resíduos sólidos urbanos existentes no Concelho do Funchal. 

A gestão dos resíduos do concelho do Funchal encontra-se actualmente sobre a competência 
do Departamento do Ambiente. O Município tem dinamizado com diversas iniciativas com o 
intuito de optimizar a gestão dos resíduos sólidos urbanos e travar o aumento da sua 
produção, nomeadamente campanhas de educação e sensibilização ambiental, criação do 
serviço de Informação Geográfica, a implementação da recolha selectiva porta a porta e a 
actualização do Regulamento Municipal em 2003. 

O Regulamento de Resíduos Sólidos e de Comportamentos Poluentes no Concelho do Funchal 
(2003), tem por base a legislação, mas também apresenta iniciativas próprias como seja a da 
obrigatoriedade da separação dos resíduos recicláveis, havendo penalizações para os 
infractores e prémios para os cumpridores. 

Este regulamento incide sobre o Sistema Municipal para a gestão dos resíduos sólidos urbanos, 
desde a deposição dos resíduos, recolha, transporte, limpeza, fiscalização e respectiva 
aplicação de sanções para os infractores. 

 

 

5.1  Recolha de Resíduos Sólidos 

 

A gestão de resíduos é uma crescente preocupação da actualidade, principalmente com as 
restrições que uma ilha acarreta, como é o caso da Ilha da Madeira. Para além das 
características físicas como orografia acentuada e condições climáticas, aliadas à falta de 
espaço para a construção de infraestruturas para tratamento de resíduos e aos custos de envio 
de resíduos de reciclagem por transporte marítimo, tornam a problemática dos resíduos um 
assunto premente. 

A recolha do lixo processa-se actualmente em todas as zonas habitadas do Concelho do 
Funchal, sendo utilizados contentores próprios para o efeito e feita a separação de materiais 
como o vidro, papel, cartão e metal. 

A recolha no concelho do Funchal é feita por Circuitos de recolha dos resíduos indiferenciados 
e selectivos. 
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Estes resíduos são depositados pelos munícipes nos diversos equipamentos de deposição – 
compactadores ou contentores, públicos ou privados – existentes no Concelho, e recolhidos 
com uma periodicidade semanal pela Câmara do Funchal, garantido que estes resíduos terão 
depois um tratamento adequado. 

O Funchal dispõe também de serviços de recolha de resíduos ao domicílio, circuito de recolha 
porta a porta, para resíduos de: 

� Papel/cartão, vidro e embalagens de plástico e metal; 

� Recolha de resíduos verdes, por solicitação directa do interessado (serviço pago); 

� Recolha de resíduos domésticos volumosos, por solicitação directa do interessado 

(serviço pago). 

O serviço de recolha, assegurado pela Câmara Municipal do Funchal, é efectuado com uma 
periodicidade variável de local para local, em função das necessidades, estando o território do 
Concelho subdividido em oito zonas no caso da recolha para os resíduos indiferenciados sem a 
zona do centro no caso da recolha selectiva porta a porta. 

Figura 66 – Zonas de remoção de resíduos indiferenciados 

 
Fonte: CMF – Gabinete de informação geográfica 
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Figura 67 – Zonas e arruamentos de recolha selectiva 

 
Fonte: CMF – Gabinete de informação geográfica 

A recolha das diferentes fileiras de resíduos selectivos é efectuada no mesmo dia, recorrendo a 
viaturas do tipo bifluxo que permitem recolher dois tipos de resíduos ao mesmo tempo uma 
vez que possuem dois compartimentos isolados. Desta forma, o munícipe apenas tem de saber 
o dia da semana em que se efectua a recolha na sua rua, o que torna mais cómodo e eficaz 
tanto em termos de recolha como de meios humanos. 

Todos os circuitos têm início e fim no parque de viaturas situado na Estação de transferência 
dos Viveiros (ETF) no Funchal. Na ETF é efectuada uma primeira triagem, com selecção e 
separação de objectos de grandes dimensões, denominados de ‘monstros’, e ainda um 
primeiro tratamento do vidro que consiste na trituração e deposição em fossa. 
Posteriormente, são encaminhados para a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos 
Urbanos (ETRSU), localizada na zona da Meia Serra no Concelho de Santa Cruz. 

No que se refere às zonas críticas de remoção de resíduos, ainda se verifica muitas áreas no 
Concelho do Funchal no qual é difícil o processo de recolha devido ao estreitamento das vias, 
arruamentos com cerca de 1 metro de largura e sem saída. Nestes casos, a recolha é feita em 
horários escolhidos, nunca sendo feita em horas de ponta, de forma a facilitar o processo de 
remoção dos resíduos. 
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Figura 68 – Áreas críticas de remoção dos resíduos  

 
Fonte: CMF – Gabinete de informação geográfica 

 

 

5.2  Produção de resíduos sólidos  

 

No que se refere à evolução da produção dos resíduos sólidos, verifica-se que os resíduos 
indiferenciados têm sofrido um decréscimo, ao contrário dos recicláveis. Pressupõe-se que as 
iniciativas do Município no sentido de sensibilizar e promover a separação do lixo têm tido 
impacto na sociedade. 
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Gráfico 22 – Evolução da produção de Resíduos Sólidos 

 
Fonte: CMF – Departamento de Ambiente 

Também na produção diária de resíduos por pessoa é possível observar a tendência de 
diminuição desde 2006, apresentando um decréscimo de cerca de 8,5%, como se pode 
constatar no gráfico seguinte. 

Gráfico 23 – Evolução da produção per capita de resíduos sólidos 

 
Fonte: CMF – Departamento de Ambiente 

Apesar do aumento na produção de resíduos recicláveis, a taxa de reciclagem aumentou em 
cerca de 26,17%, uma vez que, tanto os resíduos totais como os indiferenciados sofreram uma 
diminuição. Esta tendência é reflexo dos esforços desenvolvidos pelo município na área de 
gestão dos resíduos sólidos, como em educação ambiental, implementação de novos circuitos 
de recolha selectiva porta a porta, aquisição de equipamentos de deposição selectiva vendidos 
a um preço simbólico e aplicação do regulamento municipal.  
  

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

P
ro

d
u

çã
o

 d
e

 r
e

sí
d

u
o

s 
(t

o
n

)

Resíduos 
indeferenciados

Resíduos 
Recicláveis

Resíduos Totais

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

P
ro

d
u

çã
o

 r
e

sí
d

u
o

s 
só

lid
o

s 
(k

g/
h

ab
/d

ia
)



 

 

 

   

 

 

 Fase 1 : caracterização e diagnóstico prospectivo da situação existente 

 Volume V – Sistemas de Infraestruturas  : Julho 2011 

126 

Gráfico 24 – Evolução da Taxa de Resíduos Recicláveis 

 
Fonte: CMF – Departamento do Ambiente 

Em termos de produção de resíduos anuais, atingiram-se, no ano de 2008, a quantidade de 
92.030 toneladas de lixo no Concelho do Funchal, conforme podemos verificar na figura 2. O 
gráfico seguinte ilustra o peso do concelho do Funchal na produção de resíduos para a Região 
Autónoma da Madeira. 

Gráfico 25 – Produção Global de Resíduos na RAM 

 
Fonte: Estatísticas 2008,Valor Ambiente 

 

5.3  Resíduos Indiferenciados  

 

Os resíduos indiferenciados são depositados pelos munícipes em compactadores públicos ou 
contentores, públicos ou privados. 
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No concelho do Funchal existem doze compactadores públicos que se distribuem 
principalmente pelos bairros camarários, como o bairro da Ribeira Grande, Bairro das 
Romeiras, Bairro de Santo Amaro, Bairro do Hospital e Bairro do Canto do Muro. 

Figura 69 – Distribuição geográfica dos compactadores públicos 

 
Fonte: CMF – Gabinete de informação geográfica 

Os contentores públicos situam-se em locais estratégicos, e geralmente em zonas de habitação 
dispersa. Nos locais onde a habitação é consolidada, a recolha é feita porta a porta, a partir de 
contentores privados e, em particular, nas habitações colectivas a partir de contentores 
privados comuns situados em casas do lixo. 

 

 

5.4  Resíduos Recicláveis  

 

Os ecopontos são os equipamentos de deposição selectiva mais correntes e localizam-se nas 
principais vias, em locais estratégicos. Nos ecopontos é possível efectuar a separação dos 
resíduos de papel, vidro de embalagem e embalagens de plástico e metal, respectivamente de 
cor azul, verde e amarelo. Grande parte dos ecopontos possui ainda a pilheira (também 
designada por pilhão) para depositar pilhas.  

Na figura que se segue, é possível ter uma perspectiva da distribuição no Concelho dos 
ecopontos. 
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Figura 70 – Distribuição geográfica dos Ecopontos 

 
Fonte: CMF – Gabinete de informação geográfica 

Na última década, o Município tem dinamizado uma serie de iniciativas na separação dos 
resíduos recicláveis e orgânicos, dos quais se destacam: 

� Em 2003 foi implementado o primeiro circuito de recolha porta a porta de vidro, 

resíduo presente em cerca de 6,5% dos resíduos indiferenciados; 

� Em 2006 são implementados circuitos de recolha porta a porta das embalagens de 

plástico e metal; 

� Em 2007 é lançado o circuito de recolha selectiva de resíduos orgânicos a unidades 

hoteleiras, pois são estas entidades as que apresentam a maior fracção de 

componentes fermentáveis; 

� Em 2008 é associado aos circuitos de recolha selectiva de embalagens de vidro, a 

recolha de “plástico e metal” e de “ papel e cartão”; 

� Em 2009 é ampliado o circuito de recolha selectiva de resíduos orgânicos nos grandes 

produtores e o lançamento de um circuito piloto porta a porta deste tipo de resíduo.  
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Gráfico 26 – Evolução da produção anual de resíduos selectivos por fileira 

 
Fonte: CMF – Departamento de Ambiente 

Para além dos resíduos recicláveis apresentados anteriormente, existem ainda outros resíduos 
recolhidos como os resíduos de compostagem, os pneus, os metais, as pilhas, a madeira, a 
estilha, os resíduos eléctricos e electrónicos, o lixo hospitalar e o plástico filme. Na figura que 
se segue está representada a evolução de alguns destes resíduos, dos quais se destaca os 
resíduos enviados para compostagem com um grande crescimento, fruto das campanhas 
recolha de resíduos orgânicos de 2007, nas unidades hoteleiras, e de 2009, junto dos grandes 
produtores. 

Gráfico 27 – Evolução da produção de outros resíduos selectivos 

 
Fonte: CMF – Departamento de Ambiente 
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Em termos da recolha selectiva de resíduos orgânicos porta a porta, verifica-se que a maioria 
se trata de hotéis (56%) que se localizam primordialmente na Frente de Mar, como se pode ver 
na figura seguinte. Este facto deve-se a esta iniciativa ter sido numa primeira fase 
implementada, em 2007, nas unidades hoteleiras, e só em 2009 se ter avançado para os 
grandes produtores. 

Figura 71 – Distribuição geográfica dos pontos de recolha de resíduos orgânicos 

 
Fonte: CMF – Gabinete de Informação Geográfica 

Gráfico 28 – Tipologia dos pontos de recolha dos resíduos orgânicos 

 
Fonte: CMF – Gabinete de Informação Geográfica 
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5.5  Limpeza urbana  

 

A limpeza urbana é o espelho de qualquer cidade e como tal, toda e qualquer cidade com um 
forte dinamismo turístico deve ter um grande empenho neste sector. O concelho do Funchal é 
exemplo disso, garantindo a limpeza urbana nas zonas mais turísticas, como o centro e Frente 
de Mar. 

Figura 72 – Arruamentos abrangidos pela limpeza urbana 

 
Fonte: CMF – Gabinete de Informação Geográfica 

O serviço de limpeza urbana resume-se essencialmente à varredura manual, varredura 
mecânica, lavagem de passeios, praças e arruamentos (que se efectua no período nocturno), 
limpeza de sarjetas, remoção de resíduos das papeleiras e limpeza dos arruamentos após 
ocasiões festivas. 

A distribuição concelhia das varreduras é feita por cantões e encontra-se munida de quatro 
varreduras mecânicas, um aspirador e três autotanques (lava ruas). Maioritariamente as ruas 
são limpas a partir do método tradicional de varredura manual, como se pode ver na figura 
abaixo. 
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Figura 73 – Equipamentos utilizados na limpeza urbana 

 
Fonte: CMF – Gabinete de Informação Geográfica 

 

 

5.6  Destino final 

 

Os resíduos sólidos recolhidos, no Concelho do Funchal, são transportados primeiramente 
para a Estação de Transferência e Triagem de resíduos Sólidos do Funchal (ETTRS), onde é feita 
a selecção e separação de objectos de grandes dimensões e de parte do vidro, sendo 
seguidamente encaminhados para a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos 
(ETRSU), localizada na zona da Meia Serra no Concelho de Santa Cruz. 
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Figura 74 – ETTRS do Funchal e ETRSU da Meia Serra 

     
Fonte: CMF – Departamento de Ambiente e Valor Ambiente 

Apesar de a ETRSUMS não estar situada no Concelho, e não depender da jurisdição Municipal, 
é contudo uma infra-estrutura fundamental para o desenvolvimento do Funchal, atendendo a 
importância que actualmente assume no destino final dos Resíduos Sólidos, visto que os 
resíduos produzidos no concelho do Funchal contribuem mais de dois terços para o total dos 
resíduos tratados na Estação da Meia Serra.  

Figura 75 – Distribuição geográfica dos destinos finais dos resíduos sólidos  

 
Fonte: CMF – Gabinete de Informação Geográfica 

Os resíduos recepcionados na ETTRS do Funchal, podem ter diversos destinos consoante a sua 
natureza. No caso dos recicláveis – vidro, papel, plástico filme e embalagens de plástico e 
metal - é procedido a sua triagem e enviados para a Sociedade Ponto Verde, em Portugal 
Continental. No caso dos indiferenciados, são encaminhados para a ETRSU da Meia Serra. 
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Figura 76 – Esquema relativo ao destino final dos resíduos da ETTRS do Funchal 

 
Fonte: CMF – Departamento de Ambiente 

Gráfico 29 – Destino final dos resíduos sólidos 

 
Fonte: CMF – Departamento de Ambiente 

Os metais recolhidos são transferidos para o Parque de Sucata do Vasco Gil, prensados e, 
posteriormente, enviados para reciclagem. 

No caso dos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos depois de recolhidos são enviados para a 
Amb3E - Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e 
Electrónicos, que os encaminha para a reciclagem em Portugal Continental. 

72,95%

0,81%

0,06%

26,17%
Incineração

Aterro

Reutilização

Reciclagem



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fase 1 : caracterização e diagnóstico prospectivo da situação existente  

Volume V – Sistemas de Infraestruturas  : Julho 2011 

135 

As pilhas, depois de recolhidas, são enviadas para a Ecopilhas – Sociedade Gestora de Resíduos 
de Pilhas e Acumuladores, Lda., que garante a respectiva reciclagem e, ou valorização 
energética.  

No caso dos pneus após serem triturados e compactados no Parque de Pneus da Meia Serra, 
são enviados para a Valorpneu - Sociedade de Gestão de Pneus, Lda., que depois igualmente 
se transportam por via marítima para Portugal Continental onde terão o tratamento final. 

As ramagens de árvores, provenientes da limpeza dos jardins, são trituradas na ETTRS do 
Funchal, dando origem à estilhaça que constitui um composto orgânico bom para agricultura e 
jardinagem e com distribuição gratuita. 

Os principais constrangimentos ao nível do destino final dos resíduos são constituídos pelas 
avultadas quantidades de vidro, plásticos e cartão armazenado. O que em grande medida é 
explicado pelo facto de na Ilha da Madeira não existirem indústrias vidreiras ou de 
transformação de papel e de existir apenas uma unidade de fabricação de plástico. Outro 
problema remete para os resíduos que não possuem processo de tratamento adequado na ilha 
da Madeira, sendo neste caso enviados para Portugal Continental para efectuarem o devido 
tratamento. 
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6. ENERGIA 

 

O presente documento visa dar informação relativa às características das redes de Produção, 
Transporte e Distribuição de Energia Eléctrica existentes no Concelho do Funchal, incluindo os 
aglomerados populacionais exíguos e pequenas áreas agrícolas. 

Actualmente a Produção, Transporte, Distribuição e Comercialização de Energia na Região 
Autónoma da Madeira são competências da Empresa Electricidade da Madeira. 

O conteúdo informativo aqui apresentado teve como principal fonte os relatórios anuais e 
informação geográfica cedida pela Empresa Electricidade da Madeira (EEM).  

A informação geográfica da EEM reside numa plataforma com informação técnica da rede 
eléctrica da RAM denominada SIT-GeoEEM e tem como finalidade o cadastro, planeamento, 
exploração e apoio ao cliente. 

Ao longo dos últimos anos, tem-se assistido a um maior investimento na rede subterrânea em 
detrimento da rede aérea. Os benefícios paisagísticos são evidentes e a capacidade de 
distribuição de energia pode atingir níveis superiores. 

 

 

6.1 Qualidade de serviço 

 

A caracterização da qualidade de serviço do SEPM (Sistema Eléctrico de Serviço Público da 
Região Autónoma da Madeira) tem por base o disposto no Regulamento da Qualidade de 
Serviço (RQS), aprovado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 15/2004/M, publicado no 
Diário da República de 9 de Dezembro de 2004. 

O estabelecimento das zonas de qualidade de serviço pretendem retratar o estado do 
fornecimento de energia eléctrica assim como o nível de satisfação das populações. A 
qualidade do serviço é avaliada anualmente tanto em termos técnicos como comerciais. 
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Figura 77 – Zonamento da qualidade de serviço  

 
Fonte: EEM (2010) 

 

 

6.2 Produção 

 

Em termos de produção de energia, de uma central termoeléctrica, nove centrais hídricas e 
mini-hídricas e um parque eólico existentes na RAM, apenas uma central termoeléctrica e duas 
centrais mini-hídricas se encontram no concelho do Funchal. 

A central térmica da Vitoria, de 1979, localiza-se junto à Ribeira dos Socorridos, na freguesia de 
São Martinho e constitui a maior central diesel do país, disponibilizando uma potência máxima 
contínua de 117 MWe, que corresponde a cerca de 60% do total da energia eléctrica produzida 
na Ilha da Madeira. 
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Figura 78 – Central Térmica da Vitória  

 
Fonte: EEM 

As centrais mini-hídricas localizam-se, uma junto à estação de tratamento de águas de Santa 
Quitéria e outra perto do reservatório de água municipal da Terça. A central de Santa Quitéria 
é gerida pela EEM, enquanto a da Terça é privada. 

Figura 79 – Distribuição geográfica das instalações de produção de energia  

 

Actualmente, a maior produção de energia na Ilha da Madeira provem das centrais térmicas 
(80,9%), seguido das hídricas (15,1%), eólicas (4,0%) e fotovoltaicas (0,03%). Assumindo-se a 
central térmica de Santa Quitéria como a instalação com maior peso, como se pode verificar 
na imagem que se segue. 
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Gráfico 30 – Energia emitida por nó injector 

 
Fonte: EEM (2009) 

O diagrama abaixo apresentado traduz a evolução da energia emitida mensalmente, por fonte 
de energia primária. Nele é possível constatar que os valores de maior emissão de energia 
foram registados nos meses de Dezembro/Janeiro e Julho/Agosto. Como seria de esperar, 
verifica-se um maior aproveitamento da fonte hídrica nos meses de maior precipitação e um 
maior recurso à fonte térmica nos meses secos. 
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Gráfico 31 – Evolução mensal da energia emitida, por tipo de energia primária 

 
Fonte: EEM (2009) 

 

 

6.3 Transporte  

 

Em termos da gestão da condução de energia eléctrica caracterizar-se-á a rede de transmissão, 
subestações, serviços de despacho e serviços de telecomunicações. 

A rede de transmissão é uma estrutura destinada ao transporte de energia eléctrica entre os 
centros electroprodutores e as subestações de distribuição. Para minimizar as perdas de 
energia no transporte, utilizam-se níveis de tensão elevados, sendo que, na Região Autónoma 
da Madeira, se utilizam os níveis de 60 kV e de 30 kV. Estes níveis suportados por linhas de 
transmissão, no caso da rede aérea, e por cabos, no caso da rede subterrânea. 
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Figura 80 – Distribuição geográfica da rede de transmissão de energia eléctrica  

 
Fonte: EEM (2010) 

A rede a 30 kV é a mais extensa e antiga, tendo origem nos anos 50, com a electrificação rural. 
Mais recentemente, nos anos 80, passou a utilizar-se o nível de tensão a 60 kV, a qual permite 
maior qualidade do serviço, maiores capacidades de transporte e menores custos de 
exploração. 

Da análise da figura seguinte pode-se constatar que ainda prevalecem os troços de rede aérea, 
pois trata-se do tipo de implementação mais simples. Prevalecem ainda os troços de 30 kV por 
uma questão histórica mas com tendência a inverter-se. 

Gráfico 32 – Extensão da rede eléctrica de transmissão  

 
Fonte: EEM (2009) 

Para além da rede de transmissão, a rede de transporte é ainda composta pelas subestações 
que não são mais do que instalações que transformam a energia eléctrica de um nível tensão 
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mais elevado (60 ou 30 kV), utilizado na rede de transporte, para uma tensão intermédia, 
adequada para a distribuição em média tensão (MT), que, no caso da Região Autónoma da 
Madeira, é de 6,6 kV. 

Existem actualmente 10 Subestações no Concelho do Funchal conforme se pode observar na 
figura que se segue. Estas Subestações estão interligadas entre si e por sua vez, à Subestação e 
Central de Produção da Vitória. A sua distribuição é uniforme, apresentada uma maior 
concentração abaixo do limite urbano do Funchal. 

Figura 81 – Distribuição geográfica das Subestações eléctricas  

 

Nome da SE Código 
Entrada em 
serviço 

Potência 
instalada 

Carga 
máxima 

Vitória VTO 1988 20,0 11,6 

Funchal FCH 1952 30,0 22,5 

Amparo AMP 1975 20,0 13,5 

Virtudes VTS 1983 30,0 14,8 

São João SJO 2007 30,0 9,5 

Alegria ALE 1989 10,0 5,5 

Viveiros VIV 1997 30,0 12,7 

Palheiro Ferreiro  PFE 1988 20,0 6,4 

Santa Quitéria STQ 2001 10,0 6,3 

Fonte: EEM (2009) 
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O quadro acima apresentado permite constatar que desde a entrada do PDM em vigor foram 
colocadas em serviço 3 novas subestações. Duas destas Subestações foram implantadas em 
zonas de expansão da cidade. 

No actual PDM de 1997 estava previsto a ligação, em cabo subterrâneo a 30kV, entre as 
Subestações do Palheiro Ferreiro e do Funchal. Actualmente encontra-se executada, mas em 
cabo subterrâneo de 60kV e constitui uma alternativa à alimentação da Subestação do Funchal 
a partir da Subestação das Virtudes. 

A EEM refere que em 2009 se verificam reduções de cargas nas subestações PFE, FCH, AMP, 
VIT, VTS e ALE.  

No que respeita à energia fornecida e da potência de ponta, destaca-se a subestação FCH, 
seguida das de VTS, AMP e VIV, todas localizadas na Zona A de qualidade de serviço.  

Relativamente às potências de curto-circuito dependem da composição do sistema 
electroprodutor e da configuração da rede. Nas horas de vazio de Inverno, com grande 
componente hidroeléctrica, as Subestações da zona do Funchal apresentam os valores mais 
baixos, enquanto nas horas de vazio de Verão estes ocorrem nas subestações da zona Oeste 
da Ilha da Madeira.  

Durante o ano 2009 registaram-se sobretensões em todos níveis de tensão monitorizados. No 
Concelho do Funchal, verificou-se uma sobretensão na Subestação CTV com uma duração 
inferior a 1 segundo e um pico de cerca de 12% na linha de distribuição de 30kV. 

 

 

6.4 Distribuição 

 

A rede de distribuição constitui um elo de ligação fundamental entre as estruturas de 
produção e os locais de consumo. Para isso é necessário assegurar a transformação da energia 
de alta tensão em energia de média e baixa tensão. 

Com instalações administrativas situadas na zona dos Viveiros, no concelho do Funchal, a rede 
de distribuição compreende os elementos da rede eléctrica desde as saídas das subestações, 
em média tensão, até aos clientes, nomeadamente: 

� Rede de baixa tensão 

� Rede de média tensão 

� Postos de transformação 

� Iluminação Pública 
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Figura 82 – Representação geográfica da rede de distribuição de energia eléctrica  

 
Fonte: EEM (2009) 

A figura que se segue permite constatar que a rede de distribuição de energia em Baixa Tensão 
(BT) se destaca na tipologia de traçado aéreo, enquanto na Iluminação Pública (IP) a rede 
subterrânea se equipara à rede aérea. 

Gráfico 33 – Extensão da rede eléctrica de distribuição  

 
Fonte: EEM (2009) 

Ao nível da linha de distribuição de 6,6 kV, destaca-se um aumento significativo relativamente 
a anos anteriores. Durante o ano 2009, verificou-se a entrada em exploração de 2 novas saídas 
MT a 6,6 kV no concelho do Funchal. 

Com base na informação disponibilizada online pela EEM (Dezembro de 2009), no Concelho do 
Funchal existem actualmente 464 Postos de Transformação públicos, e 104 Postos de 
Transformação privados. 
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Quadro 14 – Quantidade de Postos de Transformação  

  Particulares Públicos Total 

  nº Pot.Inst. ( kVA) nº Pot.Inst. ( kVA) nº Pot.Inst. ( kVA) 

Funchal 104 77,715 464 250,135 568 327,85 

6,6 KV 103 77,465 460 248,885 563 326,35 

30 KV 1 0,25 4 1,25 5 1,5 

Fonte: EEM (2009) 

Quanto ao número de transformadores, verificou-se uma evolução muito significativa entre 
1997 e 2009 (diferença de 174) com consequências no número de consumidores servidos, 
assim como na respectiva qualidade de serviço. 

Quadro 15– Evolução do nº de Transformadores 

Ano Nº de Transformadores Públicos kVA 

1997 290 

2009 464 

Fonte: EEM (2009) 

Constatou-se também um aumento na potência instalada em cerca de 19,6 MVA, em resultado 
não só da potência dos novos PT’s, mas também, das alterações de potência dos PT’s 
existentes. 

Na zona do Funchal estava também prevista a instalação de três novos Postos de 
Transformação de Serviço Público (SP), localizados no Jamboto/St. António, com uma potência 
de 400 kVA, e na Lombada e na Casa Velha/St.ª Maria Maior, com uma potência de 250 kVA. 
Confirma-se a execução destes elementos de acordo com as orientações que datam de 1997. 
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6.5 Iluminação pública 

 

A rede de iluminação pública é parte integrante da rede de distribuição em baixa tensão e tem 
como objectivo garantir níveis de iluminação adequados nas zonas públicas, podendo assumir 
também funções decorativas.  

Da informação que foi possível recolher, constata-se que o concelho do Funchal apresenta 
uma grande percentagem de abrangência de iluminação pública nas vias existentes (viárias e 
pedonais). 

A implantação de dispositivos de iluminação constitui responsabilidade da Câmara Municipal 
do Funchal nas vias públicas, cabendo à EEM a manutenção e conservação desta 
infraestrutura. 

Considera a EEM que, enquanto Entidade Concessionária do Transporte e Distribuidor 
Vinculado do SEPM (Sistema Eléctrico de Serviço Público da RAM), lhe compete o 
licenciamento, estabelecimento e exploração das Instalações Eléctricas de Serviço Público. 

Na iluminação pública a EEM considera necessária a criação de um meio de normalização das 
práticas de projecto tendo em vista uma melhor eficiência na gestão/manutenção. 

As referidas práticas normalizadas encontram-se sistematizadas num documento produzido 
pela EEM, onde aborda os seguintes temas fundamentais: 

� Condutores;  

� Acessórios;  

� Colunas;  

� Aparelhos de Iluminação;  

� Lâmpadas;  

� Eléctrodos de Terra;  

� Armários / caixas para IP.  

Importa também fazer referência ao projecto que vem sendo desenvolvido pela EEM / SPEA / 
ERSE no âmbito do “Diagnóstico e Minimização do Impacte da Iluminação Pública sobre as 
Aves Marinhas”. 

Este estudo tem como principais objectivos: 

� Identificar pontos na rede de iluminação pública, com incidência problemática nas 

aves marinhas; 

� Desenvolver campanhas de sensibilização; 
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� Implementar medidas mitigadoras, de modo a minimizar o nº de incidentes, no âmbito 

desta problemática. 

 

 

6.6  Consumos de energia 

 

A análise aos consumos de energia eléctrica será realizada com base nos dados publicados pela 
EEM em 2009. Estes valores encontram-se descriminados por tipo de consumo e por tipo de 
actividades. 

Analisando o gráfico que se segue constata-se que o consumo de energia é bastante 
equilibrado entre usos domésticos, hotelaria e comércio e serviços. Este último segmento é 
responsável pela maior fatia de energia consumida, ultrapassando os 120 GWh. 

Gráfico 34 – Distribuição dos consumos por actividade  

 
Fonte: EEM (2009) 

O gráfico seguinte permite verificar que o concelho do Funchal se destaca em termos 
absolutos, representando cerca de metade do consumo de energia eléctrica da Ilha da 
Madeira. Em termos de evolução, o concelho do Funchal regista um aumento superior a 100% 
de 1992 a 2009. 
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Gráfico 35 – Consumo de energia eléctrica por Concelho  

 
Fonte: PDM do Funchal de 1997 e EEM (2009) 

A energia eléctrica por consumidor Erro! A origem da referência não foi encontrada.regista 
uma evolução contrária à que se constata em termos absolutos. Este facto é explicado pelo 
aumento demográfico que se verificou no concelho do Funchal para o período em análise. 

Gráfico 36 – Consumo de energia eléctrica por consumidor por Concelho 

 Fonte: PDM do Funchal de 1997 e EEM (2009) 
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6.7 Investimentos futuros 

 

Estão previstas intervenções ao nível das subestações, assim como o investimento na 
renovação de linhas e lançamento de novos troços de ligação.  

Ao nível das subestações estão contemplados os seguintes investimentos: 

� Na Subestação PVM está prevista a instalação de um segundo transformador de 10 

MVA (30/6,6 kV). O aumento de potência na subestação e calendarização do 

investimento indicado foi estabelecido com base na previsão da evolução das cargas, 

pelo que poderão ser antecipados ou adiados, em função da real evolução da mesma. 

� As subestações com possibilidade de reconfiguração ao nível dos 60 kV são as VTO, 

VIV, e PFE. 

� A Subestação ALE encontra-se ligada em antena, não apresentando por isso ligação de 

recurso, tal como a nova Subestação SJO.  

Em termos de investimentos na rede de condutas, a EEM tem como horizonte melhorar a 
fiabilidade e segurança de abastecimento de energia eléctrica. Tendo em vista criar corredores 
de abastecimento alternativos aos existentes, a EEM tem obras em curso ao longo de 
projectos recentemente executados, como é o caso da ligação cota 200 ao porto do Funchal, 
ou em curso, como é o caso do projecto de requalificação do porto do Funchal. 

Em estudo encontram-se ligações na zona urbana da cidade que poderão surgir como 
alternativa às existentes assim que surjam obras de outro âmbito de requalificação. Desta 
forma, juntam-se esforços de infraestruturação, minimizando as intervenções. 

Os investimentos previstos são os seguintes:  

� Continuação da construção da rede de condutas de 60kV referentes às futuras ligações 
entre as Subestações:  

� SJO-AMP-VTO; 

� SJO-FCH-PFE; 

� STQ-VIT-FCH. 

� Desactivação da ligação a 30kV entre as subestações VIT - AMP. 

� Estudo de reforço de abastecimento de energia: 

� Da zona ESTE com a constituição de uma nova radial ao perímetro urbano, 
estabelecendo a ligação PFE - FCH ou MSR - ALE; 
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� Alternativa à ligação VTO – ALE a partir de uma nova ligação entre ALE - SCR - 
VTO ou ALE - FNT - VTO (sendo FNT a subestação das Fontes no concelho de 
Câmara de Lobos) 

Figura 83 – Evolução da rede de transporte de energia eléctrica para o horizonte 2011/2020 

 
Fonte: EEM 

As ligações previstas irão permitir, para além da alimentação da alternativa à Subestação SJO, 
a criação de uma alternativa, ao nível dos 60 kV, à linha entre as Subestações VTO - PFE, 
constituída por dois ternos suportados nos mesmos apoios, não sendo possível, actualmente, 
proceder à intervenção na mesma, sem afectar os pontos de entrega da rede de transporte da 
zona Este da ilha da Madeira. 

As novas subestações executadas/previstas a médio prazo, conjuntamente com o reforço da 
rede de média tensão, irão permitir corrigir as situações de maior debilidade, previamente 
identificadas, bem como responder de forma adequada às crescentes exigências de qualidade 
e aos aumentos da procura.  

Como complemento aos investimentos associados às novas subestações estão previstos 
investimentos que visam uma resposta eficaz aquando da ocorrência de incidentes na rede. 
Pretende-se também melhorar o perfil de tensões e diminuir as perdas de energia. 
Consideram-se assim os seguintes investimentos:  

� Criação de anéis na rede de Média Tensão (MT);  

� Lançamento de novos alimentadores;  

� Instalação de equipamentos de corte MT motorizados nos Postos de Seccionamento 

(PS´s) e Postos de Transformação (PT’s), preparados para telecomando;  
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� Instalação de equipamentos de detecção de defeitos;  

� Instalação de sistema com funções DMS (Distribution Managing System), incluindo o 

telecomando das instalações com motorização e a monitorização de pontos críticos da 

rede.  

No médio / longo prazo a EEM tem como perspectiva manter o investimento na renovação / 
expansão da rede, fazendo face às evoluções dos consumos de energia. 

Apresenta também medidas estratégicas no que respeita a energias renováveis, política 
materializada na criação da Enereem, Energias Renováveis Lda., empresa detida na maioria 
pela EEM (85%). Pretende-se neste particular reforçar a aposta nas seguintes fontes de energia 
alternativas:  

� Fotovoltaica – fornecimento na ilha da Madeira, em particular no Funchal; 

� Eólica - Pouco representativa no município do Funchal mas com peso crescente no 

resto da ilha da Madeira; 

� Geotérmica – fonte de energia que poderá constituir uma fonte de relevo a médio / 

longo prazo. 

Uma outra aposta de médio / longo prazo prende-se com a introdução do gás natural na 
Madeira. Estudo recentemente conduzidos pela EEM (2002) apontam para a viabilidade 
técnica e económica deste investimento, criando uma séria alternativa à utilização de produtos 
petrolíferos. Esta alternativa apresenta grandes vantagens económicas (no quadro dos 
mercados energéticos actuais) e especialmente ambientais. 

Na sequência dos estudos acima referidos, a EEM tomou a decisão estratégica de construir um 
terminal de recepção, armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito (GNL), e de 
emissão de gás natural (GN), na margem esquerda da Ribeira dos Socorridos, junto à foz, no 
concelho do Funchal. 
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7. TELECOMUNICAÇÕES  

 

Tendo em vista a caracterização de toda a rede de infraestruturas de telecomunicações 
solicitou-se à ANACOM a apresentação do cadastro dos equipamentos de todos os operadores 
da ilha da Madeira. Uma vez que a informação solicitada não nos foi apresentada até à data da 
conclusão do presente documento, esta caracterização encontra-se limitada pela ausência dos 
dados referidos. 

A prestação de serviços de telecomunicações na ilha da madeira é garantida por diversos 
operadores, entre eles: Portugal Telecom, Zon Madeira, Madem – Comunicações da Madeira 
S.A.. 

As telecomunicações do concelho do Funchal são asseguradas por um conjunto de 
infraestruturas que pela forma como se interligam asseguram a cobertura aproximada de 
100% dos alojamentos. 

Nos últimos 10 anos estas infraestruturas sofreram uma grande evolução ao nível da dimensão 
da rede e da tecnologia utilizada, apesar da sua raiz se manter inalterada (centrais e respectiva 
ligações ao exterior). 

 

 

7.1 Ligação ao exterior 

 

Actualmente a ligação ao exterior é efectuada por dois meios: satélite e cabos submarinos. A 
ligação via satélite é efectuada com recurso ao Centro Operacional de Satélites do Funchal (C. 
O. S. F.), localizado em St. António. Este centro encontra-se ligado à central da Portugal 
Telecom (Avenida Zarco) por fibra óptica através de uma conduta subterrânea. A ligação por 
cabos submarinos é garantida em dois pontos costeiros: Praia do Gorgulho e Praia Formosa. 
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Figura 84 – Distribuição geográfica dos pontos de ligação ao exterior 

 
Fonte: CMF / Consórcio QP-Norvia 

A grande importância, e sensibilidade, da ligação destes pontos à Central Zarco justifica a 
definição de um corredor de segurança nas imediações dos respectivos traçados.   

 

 

7.2 Rede Fixa 

 

A rede de telecomunicações do Funchal assenta num conjunto de centrais a partir das quais é 
feita a distribuição dos traçados aéreos e condutas. Segue-se a lista das centrais que 
sustentam a rede do Funchal: 
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Figura 85 – Distribuição geográfica das centrais da rede fixa 

 
Fonte: CMF / Consórcio QP-Norvia 

A rede telefónica do concelho é estabelecida a partir das centrais acima indicadas, 
complementada pela estação repetidora do Pico da Cruz. 

Actualmente os diversos operadores disponibilizam um serviço por cabo que inclui televisão, 
telefone e internet. 

O quadro abaixo indicado apresenta os operadores que actualmente garantem este serviço no 
concelho do Funchal: 

Quadro 16 – Serviço por cabo - Operadores 

Operador Serviço 

Portugal Telecom (PT) MEO 

Zon TV Cabo Madeirense S.A. ZON 

De uma forma geral, a rede de serviços por cabo aproveita as condutas existentes para a rede 
telefónica, alcançando aproximadamente 100% de alojamentos através de uma rede de cobre. 

Nos últimos 2 anos os operadores de serviço por cabo têm vindo a modernizar as suas redes 
pela substituição da rede de cobre por fibra óptica. 

A rede de fibra óptica apresenta várias vantagens face à rede de cobre: 

� Grande capacidade de transmissão de informação; 

� Dimensões reduzidas; 

� Maior economia por exigir menor energia na transmissão de dados; 
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� Imunidade a interferências; 

� Baixa atenuação permitindo grandes espaçamentos entre repetidores (necessitam de 

aproximadamente 1/3 das centrais da rede de cobre). 

Até Janeiro de 2010, apenas áreas de cobertura das estações da Nazaré e Zarco dispõem de 
serviço de fibra óptica.  

Para 2011 está prevista a expansão a este da Sé, até S. Gonçalo, tendo como limite a ribeira 
dos Socorridos. 

Num horizonte mais amplo, a intenção passa pela substituição progressiva do cobre pela fibra 
óptica. Prevê-se que no prazo de 10 anos todo o concelho esteja servido por fibra óptica. 

 

 

7.3 Tele-difusão 

 

Seguindo a orientação directivas Europeias, que determinam 2012 como prazo limite para o 
switch-off da actual transmissão analógica, prevê-se que na ilha da Madeira será possível 
antecipar o fim da televisão analógica até final deste ano de 2011, dando lugar à era da 
Televisão Digital Terrestre (TDT). 

 A TDT veio substituir a teledifusão analógica terrestre, que disponibilizava os quatro canais 
nacionais generalistas (RTP1, RTP2, SIC e TVI), assim como a RTP Madeira. 

Neste momento encontram-se já em funcionamento um emissor principal e sete estações de 
retransmissão (Pico da Silva, Funchal, Cabo Girão, Pico da Cruz, Pico do Facho, Arco de São 
Jorge, Arco da Calheta e Porto Santo). 

 

 

7.4 Rede móvel 

 

Actualmente o serviço de comunicações móvel é garantido pela existência de uma rede de 
antenas distribuídas estrategicamente pelo concelho do Funchal.  

A tipologia dos sites de transmissão varia em função da localização geográfica, assumindo as 
seguintes soluções: topo de edifícios; indoor (interior de edifícios), torre, túnel. 
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Apresenta-se abaixo uma estimativa da distribuição percentual (em quantidade) das tipologias 
acima enumeradas ao longo do território do concelho: 

Gráfico 37 – Rede móvel – sites 

 

O diagrama acima apresentado destaca o grande peso dos equipamentos instalados em 
edifícios.  

Apesar de constituírem a classe com menor peso, os equipamentos instalados em túneis 
representam uma grande mais valia dada a expressão desta solução viária no município.  

Constata-se também uma preocupação na utilização de soluções com baixo impacto visual, 
nomeadamente nos equipamentos instalados em torres. 

Um relatório publicado pela ANACOM em 2009 classifica a qualidade de cobertura do sinal dos 
3 operadores como “boa” na generalidade do concelho do Funchal. As zonas altas (cota acima 
de 300m) constituem uma excepção, com especial destaque à área localizada a noroeste do 
concelho (ao longo da ER201 – Terreiro da Luta / Palheiro Ferreiro). 

 

 

7.5 Perspectivas de evolução e recomendações 

 

A expansão da rede de fibra óptica apresenta-se como uma certeza para o médio prazo. As 
claras vantagens que esta tecnologia apresenta para o consumidor e operador constituem 
condições favoráveis ao desenvolvimento da rede à escala do município. 

Tendo em vista uma correcta exploração da rede de telecomunicações julga-se necessário 
reforçar o papel regulador da Câmara Municipal do Funchal na gestão de infraestruturas em 
novas urbanizações.  
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Deverá neste particular atender-se à definição de condições técnicas das infraestruturas, 
especificando materiais, traçados, condições de execução, etc. 

É também fundamental uma correcta coordenação com as restantes infraestruturas tendo em 
vista a optimização dos recursos e minimização do impacto nos utentes. A utilização da actual 
plataforma SIG da CMF (Geofunchal) constitui um passo fundamental na busca deste 
objectivo. 

Para prestarem um melhor serviço aos utentes, os operadores realçam o esforço que a Câmara 
Municipal do Funchal vem desenvolvendo no sentido de definir com rigor números de polícia 
para os alojamentos dos munícipes. Esta constitui uma questão relevante na adesão de novos 
assinantes e controlo de clientes no concelho do Funchal. 
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8. SÍNTESE OPERATIVA 

 

8.1 Conclusões 

 

O concelho do Funchal encontra-se, em geral, adequadamente infraestruturado em todos os 
níveis analisados. 

A rede viária do concelho se encontra hierarquizada, quer a nível regional pela respectiva 
legislação, como a nível municipal segundo uma lógica funcional sugerida pelo estudo de 
mobilidade municipal.  

A rede de distribuição secundária apresenta algumas características geométricas que implicam 
uma baixa capacidade funcional parcial dessa rede. Nas redes de “distribuição principal e 
estruturante” e de “proximidade e acesso local” as características geométricas adequam-se à 
sua função. As dificuldades de atravessamento do concelho motivadas pelas linhas de água 
têm sido ultrapassadas pelas vias exteriores ao centro da cidade (à cota 40 e 200) que desviam 
o tráfego. 

O sistema rodoviário encontra-se numa situação física satisfatória, em termos globais, 
verificando-se a necessidade de beneficiação/manutenção das vias de classificação superior 
bem como a recuperação de alguns troços da rede de proximidade.  

Os investimentos futuros nesta componente incidirão na beneficiação do estado de 
conservação das vias, introdução de ciclovias e melhoria das condições para o tráfego pedonal 
(de mencionar que a rede de proximidade e de acesso local tem boas condições para a 
circulação pedonal, sendo 30% das vias de acesso local de uso pedonal exclusivo). 

No que respeita à mobilidade, salienta-se o elevado grau de satisfação dos residentes, quer 
relativamente ao transporte colectivo como ao transporte individual, espelhando os esforços 
que se têm realizado neste domínio. O programa CIVITAS/MIMOSA preconiza a continuidade 
dos investimentos na melhoria da mobilidade integrando medidas que visam corrigir as 
fragilidades do sistema, nomeadamente no que se refere ao crescimento da taxa de 
motorização e grande dependência do transporte individual. 

Ainda no domínio dos transportes, prevê-se que o Porto do Funchal passe a desempenhar um 
papel de porto exclusivo destinado a navios de cruzeiro e de apoio à navegação turística e de 
recreio, estando planeada uma operação de regeneração da área portuária com efeitos na 
alteração de usos e na requalificação de espaço público. 

Ao nível da rede eléctrica, evidencia-se o investimento na rede subterrânea em detrimento da 
rede aérea, o que para além dos benefícios paisagísticos, aumenta a capacidade de 
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distribuição de energia. Por outro lado, as novas subestações executadas e/ou previstas a 
médio prazo, conjuntamente com o reforço da rede de média tensão, irão permitir corrigir as 
situações de maior debilidade, respondendo de forma adequada às crescentes exigências de 
qualidade e aos aumentos da procura. 

A análise dos consumos energéticos revelou que os valores mais elevados têm origem nos usos 
domésticos, hotelaria, comércio e serviços. Está prevista a introdução do gás natural na região 
o que trará vantagens energéticas e ambientais. Este investimento implicará a construção de 
um terminal de recepção, armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito, e de 
emissão de gás natural, no concelho, junto à foz da Ribeira dos Socorridos. 

As telecomunicações são garantidas por diversos operadores e por um conjunto de 
infraestruturas que asseguram uma boa cobertura de aproximadamente 100% dos 
alojamentos. As zonas urbanas situadas acima da cota 300m apresentam uma cobertura de 
nível inferior ao restante concelho. 

A ligação ao exterior é efectuada por dois meios: satélite e cabos submarinos. Nos últimos 10 
anos estas infraestruturas sofreram uma grande evolução ao nível da dimensão da rede e da 
tecnologia utilizada, apesar da sua raiz se manter inalterada (centrais e respectivas ligações ao 
exterior). Nos últimos 2 anos os operadores de serviço por cabo têm vindo a modernizar as 
suas redes pela substituição da rede de cobre por fibra óptica e prevê-se que no prazo de 10 
anos todo o concelho esteja servido por fibra óptica. Seguindo a orientação das directivas 
Europeias, prevê-se que na ilha da Madeira será possível antecipar o fim da televisão analógica 
até final de 2011, dando lugar à Televisão Digital Terrestre. 

A rede de abastecimento de água que cobre o concelho tem associados sistemas de adução, 
tratamento e distribuição adequados. Encontram-se em curso várias obras de recuperação de 
rede que incidem essencialmente na alteração de condutas que visam a melhoria da qualidade 
da distribuição e minimização de fugas. De salientar a opção da construção de uma rede dual 
eficaz (com a perspectiva de economizar água) constituindo uma solução ambiental e 
economicamente sustentável, na medida em que garantirá ao munícipe água de regadio com 
um menor custo já que não precisa de um tratamento. Prevê-se, ainda, o investimento num 
sistema de telegestão que permitirá o controlo de perdas de água na rede, consequências de 
elevadas pressões que se fazem sentir nas condutas por haver uma grande diferença de cotas 
entre reservatórios, aliado a extensos troços em mau estado de conservação. 

O sistema de drenagem público de águas residuais cobre parte significativa do concelho, 
tendo-se constatado uma evolução significativa nos últimos treze anos. Este facto resulta da 
construção de uma rede separativa do tipo pluvial e da tendência actual da construção passar 
por acompanhar a progressão da rede de vias de comunicação, o que facilita a expansão da 
rede pública de drenagem de águas residuais e a ligação à rede. Por outro lado, a orografia 
acidentada e a habitação dispersa contribuem para constrangimentos na expansão e 
manutenção da rede pública de drenagem de águas residuais, para além de aumentarem a 
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probabilidade de surgirem focos de contaminação por avarias no sistema de bombagem das 
estações elevatórias e por rupturas na rede. 

As habitações que se encontram abaixo da cota 800m encontram-se servidas quase na 
totalidade, excepto algumas franjas nas ramificações em que os acessos são limitados e as 
habitações anteriores à construção do sistema de drenagem. No entanto, há zonas em que o 
sistema é antigo e necessita de remodelação. Acima da cota 800m, as habitações são servidas 
por fossas sépticas individuais ou tanques associados a instalações sanitárias exteriores às 
habitações que têm de ser esvaziadas com frequência. 

As águas residuais urbanas (mistura de águas residuais domésticas, de origem residencial e 
hoteleira) e industriais (muitas vezes sem pré-tratamento) são encaminhadas para Estação de 
tratamento de águas residuais do Funchal. Refira-se a existência de descarregadores de 
tempestade (à entrada dos sistemas que recebem águas residuais dos colectores unitários), 
que procedem à descarga das águas diluídas em excesso para as linhas de água conduzindo o 
excesso de caudal para o oceano.  

Estão previstos investimentos nas redes de drenagem nomeadamente na requalificação das 
condutas existentes, incluindo ligações prediais inexistentes, na ampliação da cobertura de 
áreas não dotadas de rede e na promoção da instalação de redes separativas nas novas 
construções.  

A optimização da gestão dos resíduos sólidos urbanos, com intenção de travar a tendência 
crescente da sua produção, tem resultado provocando um decréscimo dos resíduos 
indiferenciados associado a um aumento dos resíduos recicláveis. Os resíduos sólidos 
recolhidos do Concelho são transportados primeiramente para a Estação de Transferência e 
Triagem de resíduos Sólidos do Funchal, onde é feita a selecção e separação de objectos de 
grandes dimensões e de parte do vidro, sendo seguidamente encaminhados para a Estação de 
Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (ETRSU), localizada na zona da Meia Serra no 
Concelho de Santa Cruz. De sublinhar que mais de 70% dos resíduos recebidos na ETTRS são 
incinerados. Os principais constrangimentos ao nível do destino final dos resíduos são 
constituídos pelas avultadas quantidades de vidro, plásticos e cartão armazenados ou então 
reencaminhados para Portugal Continental. 
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8.2 SWOT 

 

PONTOS FORTES 

� Rede rodoviária hierarquizada, com características físicas e geométricas adequadas; 

� A rede de proximidade e de acesso local tem boas condições para a circulação 
pedonal, estando previstos investimentos nesse domínio, designadamente na 
introdução de ciclovias e contínua melhoria das condições para o tráfego pedonal; 

� Elevado grau de satisfação dos residentes relativamente às condições de mobilidade; 

� Processo em curso tendo em vista a melhoria da articulação entre modos de 
transporte e interface; 

� Boa dotação de estacionamento público tarifado no centro da cidade e com elevada 
rotatividades; 

� Porto do Funchal: pólo de atracção para navios de cruzeiro - referência a nível 
internacional; 

� Teleféricos enquanto meios de transporte alternativos às cotas superiores; 

� Boa cobertura das vias existentes ao nível da iluminação pública; 

� Cobertura aproximada de 100% dos alojamentos ao nível das telecomunicações, sendo 
considerada com “boa” abaixo da cota 300m; 

� Boa cobertura pela rede de abastecimento de água, com adequados sistemas de 
adução, tratamento e distribuição; 

� Recuperação da rede de abastecimento de água em curso (incluindo substituição das 
condutas em fibrocimento e minimização das perdas); 

� Prevista construção de uma rede dual eficaz com benefícios na economia de água e na 
redução dos custos da água destinada ao regadio para o munícipe; 

� Implementação de sistema de monitorização da rede de abastecimento de água com 
efeitos na economia dos consumos e eficácia da distribuição; 

� Investimento na colmatação de zonas que ainda não se encontram cobertas e ainda 
em locais que já se encontram cobertos por rede de drenagem mas para o qual é 
necessário estabelecer a ligação predial; 

� Promoção/sensibilização da população para estabelecer ligações à rede de esgotos; 

� Sistema de drenagem público de águas residuais objecto de evolução significativa nos 
últimos treze anos, cobrindo actualmente a quase totalidade de atendimento das 
habitações localizadas abaixo da cota 800m, estando em curso a construção de uma 
rede separativa do tipo pluvial; 
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� Existência de descarregadores de tempestade (à entrada dos sistemas que recebem 
águas residuais dos colectores unitários); 

� Existência da ETAR do Funchal que assegura o tratamento de águas residuais urbanas e 
industriais; 

� A recolha do lixo diferenciada cobre todas as zonas habitadas do Funchal; 

� Medidas em implementação que prevêem a redução da produção dos resíduos sólidos 
urbanos e a separação dos resíduos recicláveis dos orgânicos. 

 

PONTOS FRACOS 

� Rede de proximidade e de acesso local com alguns troços em mau estado que 
necessitam de recuperação; 

� Baixa capacidade funcional dos acessos ao Porto do Funchal; 

� As características geométricas de cerca de 20% da rede de distribuição secundária 
implicam baixa capacidade funcional parcial dessa rede; 

� Carácter radial das principais linhas de transporte colectivo face ao núcleo central da 
cidade implica como consequência uma grande cobertura da zona central da cidade e 
serviço muito disperso nos núcleos mais distantes.  

� Número reduzido de corredores exclusivos para transportes públicos, muitas vezes 
derivado da própria orografia; 

� A elevada densidade de linhas de transporte colectivo no centro da cidade como 
condicionante da circulação viária no centro da cidade; 

� Taxa de ocupação reduzida nas linhas de transporte colectivo urbanas; 

� Dificuldades no estacionamento das zonas altas (aproximadamente acima da cota 
300), constatando-se o recurso frequente ao estacionamento ilegal; 

� Fragilidade na cobertura da rede móvel acima da cota 300m; 

� Elevado número de perdas de água nas redes de distribuição, consequência das 
elevadas pressões que se fazem sentir nas condutas por haver uma grande diferença 
de cotas entre reservatórios, aliada a extensos troços em mau estado de conservação; 

� Elevado número de fugas decorrentes de falta de isolamento nos órgãos instalados na 
rede, como válvulas, juntas, tubos, ligações, etc.; 

� Ausência de cobertura do sistema de drenagem em algumas zonas abaixo da cota 
800m; 

� Ocorrência de mistura de águas residuais domésticas com águas residuais industriais, 
sem pré-tratamento, e de águas pluviais; 
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� Recurso a fossas sépticas e tanques para tratamento das águas residuais nas 
habitações localizadas acima da cota 800; 

� Ausência de ramais de ligação das habitações nas áreas servidas pela rede de 
drenagem de águas residuais; 

� Existência de sistema unitário antigo e a necessitar de renovação na zona baixa da 
cidade. 

 

OPORTUNIDADES 

� Contínua implementação do Programa Civitas Mimosa, com impactos muito positivos 
na mobilidade da cidade; 

� Politica de incremento do n.º cruzeiros no Porto do Funchal, concentrando a carga de 
de transporte de mercadorias no Porto do Caniçal; 

� Investimentos em curso e previstos na rede de distribuição de energia com efeitos na 
qualidade do serviço e paisagem (substituição de linhas aéreas por subterrâneas, 
renovação de linhas e lançamento de novos troços de ligação e sistema de resposta 
eficaz aquando da ocorrência de incidentes); 

� Investimentos previstos para a região permitirão melhorar substancialmente a rede de 
telecomunicações do concelho (fibra óptica e Televisão Digital Terrestre); 

� Vantagens energéticas e ambientais decorrentes da introdução de gás natural na RAM. 

 

AMEAÇAS 

� Crescimento da taxa de motorização e grande dependência do transporte individual; 

� Efeitos negativos de medidas que se contrariam como seja o facto de se pretender 
reduzir o uso de transporte individual ao mesmo tempo que se assiste ao aumento 
capacidade de estacionamento no centro da cidade; 

� A orografia do território e a densidade da ocupação urbana condicionam a adopção 
das soluções de drenagem de águas residuais menos dispendiosas, para além de 
aumentarem a probabilidade de contaminação por avarias no sistema de bombagem 
das estações elevatórias e por rupturas na rede;  

� Dimensão regional não justifica a instalação de unidades de reciclagem de vidro e 
papel/cartão. 
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ANEXOS 
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Anexo I – Sistema de distribuição pública de água: 
materiais e diâmetros 

Em termos de caracterização física das condutas de abastecimento de águas para rede 
caracterizada no SIG, verifica-se uma predominância no ferro fundido dúctil (FFD) como 
material. Os materiais como o fibrocimento encontram-se em zonas antigas e é intenção da 
câmara de remover à medida que forem intervencionadas. O PVC e PEAD são materiais com 
uma utilização mais actual e portanto surgem em zonas mais recentes.  

Extensão de conduta por material 

 

Fonte: CMF, GeoFunchal 

Material das condutas 

 

Fonte: CMF, GeoFunchal 
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As classes de diâmetro encontram-se relacionadas com o tipo de conduta, sendo que as de 
maior diâmetro se tratam de adutoras, as intermédias adutoras distribuidoras e as menores 
distribuidoras e ramais de ligação. 

Figura 86 – Extensão de conduta por diâmetro 

 

Fonte: CMF, GeoFunchal 

Conduta de distribuição de água por diâmetro 

 

Fonte: CMF, GeoFunchal 
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Anexo II – Sistema de drenagem público de águas 
residuais: materiais e diâmetros 

 

Quanto às características físicas das condutas para os dados do sistema de informação 
geográfica da CMF – Geofunchal -, os materiais predominantes são aqueles que também têm 
uma utilização mais corrente, como as manilhas e PVC.  

Extensão de conduta por material 

 

Fonte: CMF, GeoFunchal 

Analisando a distribuição geográfica verifica-se uma predominância das manilhas em zonas 

mais antigas e onde não ocorreram intervenções, enquanto o PVC surge em zonas novas.  
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Extensão de conduta por material 

 

Fonte: CMF, GeoFunchal 

Quanto ao diâmetro da secção, constata-se uma maior utilização na gama compreendida entre 
os 175 e os 250 mm, como seria de esperar. 

Extensão de conduta por diâmetro da secção 

 

Fonte: CMF, GeoFunchal 

Analisando geograficamente a representatividade do diâmetro de secção das condutas, 
verifica-se que os valores abaixo dos 175mm localizam-se nos ramais de acesso às edificações, 
os diâmetros intermédios estendem-se pelo concelho e os de maior secção localizam-se 
principalmente junto à costa na zona oeste. Os de maior secção constituem o interceptor, que 
tem como finalidade encaminhar os efluentes em grande massa para a estação de tratamento. 
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Este facto está patente na representação geográfica abaixo indicada, uma vez que a escala de 
cores se destaca à medida que nos aproximamos da ETAR. 

Conduta por diâmetro da secção 

 

Fonte: CMF, GeoFunchal 

Também destacando o diâmetro da secção pelos materiais mais correntes, Manilhas e PVC, 
verifica-se que a predominância se mantém ao nível das dimensões entre os 175 e 250 mm. 

Extensão de conduta por material, Manilhas ou PVC, e diâmetro da secção 

 

Fonte: CMF, GeoFunchal 
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