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Estratégia e modelo territorial Indicadores de resultado  

Objectivo especifico, se aplicável Indicador
Tema 

AAE
Ano Valor Unidade Fonte 

Dimensão 

temporal

Dimensão 

geográfica

1.1
Promover uma cidade inovadora e 

criativa 
Diversificar a base económica Nº de empresas abrangidas pela economia criativa 2017 p.a. nº

CMF, Creative economy 

report - UNCTAD 2008
Anual Municipio

População empregada por sector 2014 p.a. nº indivíduos INE Anual Municipio

N.º de pessoas ao serviço de empresas com sede no

concelho (por seção do CAE)
FCD #2 2011 p.a. nº indivíduos INE Anual Municipio

Nº de ações de apoio ao artesanato local p.a. nº de ações CMF/Juntas Freguesia Anual Municipio

Capacidade de alojamento nos estabelecimentos 

hoteleiros no concelho
FCD #2 2016/11 17905 n.º de camas SRETC/INE Anual

Municipio e

p/categoria uso 

solo
Distribuição da capacidade de alojamento  por tipologia 

de estabelecimento hoteleiro
FCD #2 p.a. n.º de camas SRETC Anual Municipio

Empresas de atividade marítimo-turística licenciadas p.a. nº SRETC Anual Municipio

Despesa média por turista 2014 p.a. € DREM Anual Municipio

Dormidas em estabelecimentos hoteleiros do concelho e 

sua distribuição (%) por tipologia de estabelecimento 

hoteleiro

FCD #2 2016 4562627 nº de dormidas DRT Anual Municipio

Área de exposição e venda dos estabelecimentos de 

comércio a retalho
p.a. m² INE/CMF Anual Municipio

Redução do numero de pessoas 

expostas a doenças transmitidas 

por vetor (PCTMAC) 

Nº individuos expostos incluidos na área convexa 

formada pelos valores positivos da rede de 

monitorização dos mosquitos Aedes aegypti 

(CMF/SRSaude)

p.a. nº individuos CMF p.d. Municipio

Aumentar a qualidade balnear Nº zonas balneares costeiras com qualidade excelente 2017 p.a. % SRARN/CMF Anual Municipio

1.5
Promover a conetividade territorial e a 

colmatação da rede estruturante 

Aumentar a conectividade nas 

centralidades 
Indice de conectividade da rede de viária 2011 2,687 - CMF/PDM/SpaceSyntax Quinquenal Municipio

Redução das emissões de CO2 

(PAES) 
Emissões de CO2 totais FCD#6 2010 515592 TCO2 PAES/IPCC Anual Municipio

Reduzir a exposição ao ruido
População exposta ao indicador Lden, superior a 55dB (A) 

e indicador Ln, superior a 55dB (A)
p.a. nº indivíduos

CMF/Carta do Ruido,Lei do 

ruido
p.d. Municipio

Solo rustico classificado na Reserva Agrícola Regional 

(PDMF)
p.a. % CMF/CMF/PDMF Decenal Municipio

Iniciativas com vista à preservação e valorização das 

Quintas Madeirenses e dos elementos patrimoniais 

inventariados não classificados

FCD#3 p.a. nº CMF p.d. Municipio

Espaços verdes e de utilização coletiva por residente 2011 5,3 m2/hab DREM/DGT Quinquenal Municipio

Área sujeita a recuperação e integração paisagística p.a. ha CMF Quinquenal Municipio

Espaços verdes de utilização coletiva em espaços naturais 

e paisagísticos
p.a. ha Quinquenal Municipio

2.1
Aumentar a oferta de 

realojamento
Nº de edificios requalificados para acões de realojamento p.a. nº CMF Anual Municipio

Área  de espaços públicos FCD#1 2017 593888,97 m2 CMF Anual Municipio

Emissões de CO2 no sector dos transportes FCD #6 2010 179801 Ton/CO2 PAES/IPCC Anual Municipio

Contributo das Fontes Renovaveis na Produção de 

eletricidade  (hídrica e solar)
FCD #6 2010 1,90% %

PAES/IPCC

EEM?
Anual Municipio

Iniciativas municipais de adaptação às alterações 

climáticas
FCD #6 p.a. nº CMF Anual Municipio

N.º (absoluto e relativo) de utilizadores por modo de 

transporte (e.g., individual vs. coletivo; convencional vs. 

alternativo)

FCD #5 p.a. nº/%
CMF/Inquerito à 

Mobilidade
Anual Municipio

Oferta de estacionamento público por categoria (gratuito 

na via, tarifado na via, reservado, parques)
FCD #5 p.a. nº lugares CMF Anual Municipio

Oferta de estacionamento privativo FCD #5 p.a. nº lugares CMF Anual Municipio

Aumentar actividade agrícola Superfice agrícola 2013 423,83 ha DREM Anual Municipio

Nº indivíduos residentes (INE) em área de risco elevado 

ou muito elevado, tal com classificada no PDM.
FCD #4 2011 565 nº CMF/PDM/Carta de Risco/INEDecenal BGE

Nº de edificíos residênciais (INE) em área de risco elevado 

ou muito elevado, tal com classificada no PDM.
FCD #4 2011 250 nº CMF/PDM/iNE Decenal BGE

Perdas humanas devidas a acidentes naturais p.a. nº SMPC Anual Municipio

Número e localização de usos e atividades associadas ao 

risco de acidentes tecnológicos graves
FCD #4 p.a. nº CMF Anual Municipio

Redução da área ardida Área total ardida FCD#3 2016/07 1700 ha
Copernicus Global Land 

Service, EC
Anual Municipio

1.2

Promover os serviços públicos e 

privados e qualificação do quadro de 

vida urbana

Aumentar oferta de serviços 

publicos e privados

1.3
Promover uma cidade turística, 

autentica e dinâmica

Incrementar a sustentabilidade 

ambiental
1.6

Aumento de espaços verdes de 

utilização coletiva 

Medidas

Dinamizar e ordenar as Atividades 

Económicas

Aumentar a qualidade da oferta 

turística

1.4
Promover a ligação da cidade com o 

mar

Aumentar a área rustica e agricola 

sujeita a regime de salvaguarda de 

uso

Reorganização territorial e funcional 

da cidade e do concelho e fomento à 

inclusão social

2.2

Fomentar a eficiencia energetica ao 

nivel do Concelho e associada às 

deslocações diárias

Redução das emissões de CO2 

associadas às deslocações urbanas

Aumentar a área disponivel para a 

circulação pedonal

3.1

Redução dos níveis de exposição de 

pessoas e bens materiais aos riscos 

naturais, em particular de aluviões, 

cheias, deslizamentos, aluimentos e 

incêndios florestais Redução do numero de pessoas e 

bens expostos a riscos naturais

3.2

Prevenção de situações de risco e 

minimização dos danos na sequência 

de catástrofes naturais ou situações 

excecionais de emergência

Anexo 5. Indicadores de resultado 
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Área de ocupação urbana no interior de espaços naturais 

e paisagísticos
FCD #3 p.a. ha CMF/PDM Decenal Municipio

Oferta e distribuição de equipamentos coletivos

(desportivos, educativos, de saúde, de apoio social,

culturais e outros)

FCD #1 2017 p.a. nº CMF Quinquenal Municipio

Extensão das vias dedicadas à utilização de modos suaves 

(pedonal e ciclável) 
FCD #5 2017 p.a. m CMF Anual Municipio

Consolidar centralidades, 

aumentar a equidade territorial 
Índice de conectividade da rede pedonal 2017 p.a. - CMF Decenal Municipio

Aumentar oferta de alojamento 

turístico integrada na reabilitação 

do edificado

Nº de camas (por tipologia) em edifícios preexistentes de 

alojamento tradicional (>30 camas)
2017 p.a. nº Anual Municipio

Nº indivíduos residentes (INE) 2011 111892 nº INE Decenal BGE

N.º de licenças concedidas para obras de reabilitação 

urbana 
2017 p.a. nº CMF Anual Municipio

4.3

Esbatimento das desigualdades 

territoriais e sociais associadas à 

diversidade de capacidades 

construtivas e de níveis de dotação de 

serviços e equipamentos coletivos

Consolidar centralidades, ou 

aumentar a equidade territorial 

Diversificação funcional, por centralidade (indice de 

entropia Shannon, aplicado ao nº de usos presentes)
2017 p.a. - CMF/PDM Decenal Municipio

Aumentar oferta de habitação 

social (em especial nos bairros 

preexistentes)

Alojamentos criados para realojamento 2017 p.a. nº CMF Anual Municipio

Dinamizar e ordenar as Atividades 

Económicas

Empresas de atividade económicas licenciadas nas 

centralidades
p.a. nº CMF Anual Municipio

Áreas ocupadas pelas categorias/subcategorias de uso de 

solo  (ha e % do território)
FCD #1 2017 p.a. ha CMF/PDM Quinquenal Municipio

5.2 Nº de planos municipais alterados de acordo com o PDMF 2017 p.a. nº CMF Quinquenal Municipio

N.º de edificios licenciados
FCD #2

2015 65 nº DREM Anual Municipio

Nº de normas de eficiência energética nos regulamentos 

municipais que abranjam o abastecimento de energia, 

abastecimento de água, gestão de águas residuais, gestão 

de resíduos e iluminação pública;

FCD #6 p.a. nº CMF Quinquenal Municipio

p.d. - por definir FCD #1 Estrutura Urbana e Edificação

p.a. - por apurar FCD #2 Dinâmica Económica

FCD #3 Património Natural, Paisagístico e Cultural

FCD #4 Riscos Naturais e Induzidos pelo Homem

FCD #5 Mobilidade

FCD #6 Energia e Alterações Climáticas

4.1

Promover a consolidação,  contenção 

e qualificação urbana e a otimização 

das infraestruturas e equipamentos 

existentes

Aumentar as condições de 

usufruto do território 

4.2 Promover a reabilitação urbana

Aumentar a fixação de habitantes 

no centro histórico

5.1

Adotar mecanismos de regulação do 

uso do solo adequados ao grau de 

estabilização dos tecidos urbanos e às 

funções predominantes

Articular a disciplina de uso e transformação do solo do PDMF com a dos 

planos de urbanização e de pormenor em vigor, assumindo os padrões 

edificatórios deles decorrentes mas adotando uma atitude contida na 

parametrização da edificabilidade

5.3
Desenvolvimento de um modelo de 

governação eficaz

Estratégia e modelo territorial Indicadores de resultado  

Objectivo especifico, se aplicável Indicador
Tema 

AAE
Ano Valor Unidade Fonte 

Dimensão 

temporal

Dimensão 

geográfica
Medidas


