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1 INTRODUÇÃO 

O Plano de Urbanização do Golf Resort do Porto Santo (PUGRPS) 

respeita a uma área de cerca de 400 hectares, apresentada na Figura 1, 

abrangendo o Campo de Golfe de Porto Santo, gerido pela Sociedade de 

Desenvolvimento do Porto Santo, S.A. e, ainda, áreas envolventes. 

O PUGRPS integra as seguintes peças, em conformidade com o exigido 

na lei:  

• Regulamento; 

• Planta de Zonamento, que representa a estrutura territorial e o 

regime de uso do solo; 

• Planta de Condicionantes, identifica servidões e restrições de 

utilidade pública em vigor; 

• Relatório de Análise e Diagnóstico, caracteriza e avalia as 

condições económicas, sociais, culturais e ambientais; 

• Relatório do Plano, explicita os objectivos estratégicos do plano 

e a respectiva fundamentação técnica. 

 

O presente documento, Relatório de Análise e Diagnóstico, 

conjuntamente com o Relatório do Plano, contêm, nos termos do nº 2 

(conteúdo documental) do artigo 89º do DL nº 380/99 de 22 de Setembro, 

alterado pelo DL nº 316/2007 de 19 de Setembro de 2007, a 

fundamentação das propostas adoptadas no PUGRPS, incluindo o 

enquadramento urbanístico das unidades de alojamento turístico, 

equipamentos complementares de lazer, animação, desporto e espaços 

verdes (que a exploração do Golfe implica), e, também, propostas de 
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reconstrução da paisagem degradada pela exploração agrícola intensiva 

e posterior abandono. 

 

FIGURA 1 – Área de Intervenção do Plano (AI-PUGRPS) 

 

O PUGRPS tem como objectivo, de acordo com a própria lei (DL 380/99), 

definir a organização espacial da sua Área de Intervenção (AI do 

PUGRPS), tendo em conta as potencialidades e condicionamentos 

existentes (nomeadamente, servidões e restrições de utilidade pública) e 



PUGRPS   Relatório de Análise e Diagnóstico 

 PAL - PLANEAMENTO E ARQUITECTURA, LDA página  5 
 Av. Dos Defensores de Chaves 23 - 7º 

 1000-110 LISBOA 

 www.pal.pt 

as propostas referentes à rede viária, infra-estruturas de base e 

equipamentos colectivos. Esta definição está contida nas Plantas de 

Zonamento e de Condicionantes, bem como no Regulamento, com base 

nos quais irão ser geridas as intervenções no território, tendo em conta 

princípios e parâmetros de uso do solo que garantam a conservação e 

protecção dos valores culturais e naturais. 

 

O presente relatório contempla o enquadramento e caracterização da 

situação existente em todas as vertentes, incluindo as referentes à 

ocupação humana, respectivas actividades e estruturas no território, vias 

de comunicação, redes de infra-estruturas, equipamentos, caracteriza e 

fundamenta a estrutura ecológica. Integra, ainda, a descrição e 

justificação actualizada das opções assumidas para a concretização do 

PUGRPS, recorrendo a diversas fontes de informação disponíveis, com 

destaque para as seguintes: 

 

PDM do Porto Santo – Relatório, Cartogramas e Regulamento do PDM 

em vigor; 

Censos da População e da Habitação – Resultados definitivos dos 

Recenseamentos efectuados pelo INE em 2001;  

Cartografia – Foi utilizada a informação disponível da data mais recente, 

nomeadamente ortofotomapas da situação existente em 2005 e Plantas 

Cadastrais referentes às zonas incluídas na Área de Intervenção do 

PUGRPS. 

Estudo de Impacte Ambiental (IMPACTE) – Estudo de Imapcte Ambiental 

do Campo de Golfe do Porto Santo, elaborado em 2002 
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Master Plan do Porto Santo Golfe (WATG - Atelier Caires) – Plano Geral 

para o Campo de Golfe e empreendimentos turísticos elaborado em 2004 

 

As informações sobre o edificado na Área de Intervenção foram 

completadas mediante conjugação dos dados detalhados do 

Recenseamento à Habitação de 2001 com informações posteriores a 

2001 sobre obras aprovadas pela Câmara Municipal de Porto Santo. 

 

O trabalho foi conduzido de modo a articular, desde início, os objectivos 

da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo com os da Câmara 

Municipal de Porto Santo. 
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2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

A Área de Intervenção do PUGRPS respeita a uma parcela de território 

cujas características físicas se encontram genericamente descritas no 

PDM de Porto Santo, e que se resumem nos pontos seguintes. 

 

2.1 Aspectos Biofísicos e Paisagísticos 

 

2.1.1 Geologia e Hidrogeologia  

 

A AI do PUGRPS está inscrita numa área aplanada de baixa altitude 

(cotas geralmente inferiores a 100 m), que atravessa longitudinalmente a 

Ilha, entre as elevações constituídas pelos Cabeços das Canelinhas e do 

Carvalho (a Norte) e os Pico de Ana Ferreira e do Espigão (a Sul) (Figura 

2) 
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Figura 2 – Relevo 

 

Os solos predominantes correspondem a rochas vulcânicas (na zona 

central da AI), registando-se também a presença de alguns solos 

sedimentares correspondentes a calcoarenitos e terrenos de aluvião, ao 

longo do Ribeiro Salgado, que margina, a Norte e Nascente, uma parte da 

Área de Intervenção. 
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Estes dois tipos de formações ocorrentes na ilha apresentam 

características distintas relativamente ao seu comportamento 

hidrogeológico: 

 

• os calcoarenitos integram o grupo de formações em que o 

escoamento se processa através de poros e canais; 

• as rochas vulcânicas integram o grupo de formações pouco 

permeáveis (com permeabilidade de fractura). 

 

Apesar de a maior parte da ilha ser constituída por formações pouco 

permeáveis a AI contém vastas áreas de boa permeabilidade (Figura 3). 
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Fig. 3 - Esboço Geo-hidrológico 

 

Como consequência, embora não existam propriamente rios no Porto 

Santo, mas apenas cursos de água de escoamento ocasional, um dos 

principais cursos de água da Ilha - o Ribeiro Salgado - situa-se na Área de 

Intervenção, alimentando a barragem da Lapeira. A sul assinalam-se os 

pequenos cursos de água do Lombo e da Volta do Serrado, que 

alimentam a barragem da Ponta e a Ribeira da Ponta.  

 

Segundo avaliação do LNEC (1981) os recursos hídricos anuais médios 

(superficiais e subterrâneos) da bacia do Ribeiro Salgado na secção da 

Barragem da Lapeira, foram estimados em 55.000 m
3 
/ano. 
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Estes recursos hídricos naturais são claramente insuficientes para o 

abastecimento domiciliário e para a rega do Campo de Golfe, recorrendo-

se, neste último caso, ao tratamento de efluentes de ETAR cujos caudais 

irão aumentar em função do próprio aumento populacional, prevendo-se, 

igualmente, o reforço de outras origens de água, quer em resultado da 

ampliação da barragem do Ribeiro Salgado, quer do aproveitamento das 

águas do Ribeiro Cochino, quer, ainda, da eventual instalação de uma 

Estação Dessalinizadora, adjacente ao golfe na costa Norte. 
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2.1.2 Clima, Vegetação e Paisagem  

2.1.2.1 Clima 

 

Os dados climáticos de Porto Santo referem-se aos registos da estação 

do Aeroporto que se localiza na proximidade da Área de Intervenção, e 

portanto inteiramente válidos para esta Área. 

 

 

 

Temperatura do Ar em Porto Santo  
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Em termos gerais, o clima da Ilha de Porto Santo pode classificar-se 

como temperado: o valor médio anual da temperatura do ar é de cerca de 

18ºC, sendo a amplitude térmica reduzida (cerca de 7ºC) e a precipitação 

média anual baixa (inferior a 400 mm), com a humidade do ar a situar-se 

ao longo do ano entre 70% e 80%: 

 

 

 

Humidade Relativa do Ar em Porto Santo 
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Os meses de Dezembro a Março são os mais frios e pluviosos, mas, 

ainda assim, as temperaturas médias mensais nesses meses são de 

cerca de 15,5ºC e a precipitação média mensal inferior a 60 mm. 

 

 

 

Precipitação em Porto Santo 
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Os ventos dominantes são os de Norte com valores médios de velocidade 

da ordem de 19 km/hora, sendo os ventos mais fortes de Este, mas com 

velocidades médias pouco superiores às indicadas para os ventos 

dominantes. 
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Frequência e velocidade do vento em Porto Santo 1951-1980 
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As características da temperatura, precipitação e regime de ventos 

permitem, ao longo do ano, excelentes condições de conforto para o 

acolhimento de turistas, actividade que beneficia de condições favoráveis 

de paisagem (dominada pela extensa praia de 9 km de areias douradas 

ao longo de toda a Costa Sul da Ilha), e de condições igualmente 

favoráveis de insolação e de temperatura da água do mar, visto que, a 

insolação anual ultrapassa, em média, as 2200 horas e as temperaturas 

médias da água do mar são favoráveis à actividade balnear, registando 

valores entre 17,4ºC em Fevereiro e 22,5ºC em Setembro. 

 

 

Avaliação do Potencial Energético Eólico na Região Autónoma da Madeira - 2005 
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As características da temperatura, precipitação e regime de ventos 

permitem, ao longo do ano, excelentes condições de conforto para o 

acolhimento de turistas, actividade que beneficia de condições favoráveis 

de paisagem (dominada pela extensa praia de 9 km de areias douradas 

ao longo de toda a Costa Sul da Ilha), e de condições igualmente 

favoráveis de insolação e de temperatura da água do mar, visto que, a 

insolação anual ultrapassa, em média, as 2200 horas e as temperaturas 

médias da água do mar são favoráveis à actividade balnear, registando 

valores entre 17,4ºC em Fevereiro e 22,5ºC em Setembro. 

 

 

 

INSOLAÇÃO MÉDIA (horas por mês) 
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2.1.2.2  Vegetação e Paisagem  

 

A Área de Intervenção do PUGRPS, a exemplo do que sucede na 

generalidade do território da Ilha, apresenta, em termos de vegetação 

uma grande degradação da situação que caracterizava originalmente a 

Ilha, pois não existe qualquer mata natural, mas apenas prados, estepes 

herbáceas e outras estruturas mais ou menos ruderais em que se 

inserem, aqui e ali, algumas manchas de matos extremes de portes baixo 

a médio (0,8 a 2 m) dominados por Erica scoparia ou por Euphorbia 

piscatoria e a presença, junto a linhas de água, de Tamarix gallica. 

 

 

Ravinamento 

 

Este tipo de vegetação, e outros factores de natureza climática, moldaram 

uma paisagem onde é patente a ocorrência de processos erosivos 

acentuados, a que não escapam algumas das zonas abrangidas na Área 

de Intervenção do Plano, colocando, desde já, entre as medidas a 
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contemplar no seu âmbito, as destinadas à recuperação e 

valorização da paisagem. 

 

Neste sentido, as intervenções efectuadas nas últimas décadas 

consistiram principalmente na florestação de algumas zonas a cotas mais 

elevadas (Picos do Castelo, Facho, Gandaia, Juliana, Branco, Ana 

Ferreira, Cabeços do Dragoal e Zimbralinho) com pinheiro de Alepo, 

pinheiro manso, pinheiro radiata e cedro, tendo havido, também, 

introdução limitada de outra vegetação de porte arbóreo em zonas 

urbanizadas (palmeiras e árvores de sombra e ornamentais).  

 

Foi lançado, entretanto, um projecto integrado de correcção torrencial 

com florestação de 5 bacias hidrográficas: Ribeiro Salgado, Cochino, 

Esmoitadas, da Serra de Dentro e do Calhau. 

 

Com base na informação disponível proveniente dos trabalhos para o 

PDM de Porto Santo, foi possível uma avaliação de potencialidades, que 

assenta numa lógica intervenção de longo prazo, baseada nos dados 

históricos e vestígios da vegetação primitiva, e tendo em conta as 

condições edafo-climáticas actuais. 

 

Nessa lógica foram identificadas as seguintes formações vegetais 

potenciais, para as quais foi estabelecida uma distribuição teórica em 

função das características orográficas do território: 
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• SABINAL - formação  destinada a ocupar as zonas mais 

litorais e parte da zona de transição entre o DRAGOAL e a 

DURISILVAE, de porte máximo da ordem dos 8/10 m 

dominado pela sabina das praias (Juniperus phoenica) tendo 

a Ephedra fragilis como principal elemento escandente; 

•  DRAGOAL - formação de savana semi-árida, dominada por 

elementos arbóreos pontuais à base de dragoeiros 

(Dracaena draco) com porte máximo de 15/20 m associado 

a elementos arbustivos e escandentes de duri e 

hiemifruticeta finícola como a Euphorbia piscatoria, Echium 

nervosum,etc; 

•  DURISILVAE (macaronésia e mediterrânea) - formação 

densa com porte máximo da ordem dos 15 m, dominada 

pelo marmulano (Sideroxylon marmulano) e pelo zambujo, 

pobre em elementos de subcoberto; 

• LAURISILVAE MACARONESIA - formação densa de porte 

máximo da ordem dos 20 m, dominada pelo barbusano 

(Apollonias barbusana) associada, nas zonas mais 

declivosas, a urze (Erica scoparia) mocanos (Visnea 

mocanera e Pittosporum coriaceum) e murta (Myrtus 

communis) ocupando as zonas a cotas mais elevadas 

orientadas a N e NE e ainda as estações de maior 

concentração de águas pluviais ao longo de linhas de 

drenagem; 

• AESTISILVAE FINICOLA - formação densa de porte 

variavel (10 a 20 m no máximo), com elementos de folha 

caduca no estrato superior como a Tamargueira (Tamarix 

gallica) o Salgueiro (Salix pedicellata) o Sabugueiro 
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(Sambucus maderensis) e o Aderno (Rhamnus glandulosa). 

Esta formação destina-se a ocupar margens e mesmo leitos 

das linhas de água, constituindo a primordial estrutura de 

RIPISILVAE em galeria. Nas zonas de influência de água 

salgada (foz de ribeiras) é substituída por uma RIPISILVAE 

SEMI-HALOFILA dominada quase exclusivamente por 

tamargueiras com porte nunca superior a 10 m; 

• RUPÍCOLAS HALÓFILAS – formações de porte máximo da 

ordem dos 2/3 metros frequentes nas arribas litorais, com 

Crithmum maritimum, Bassia tormentosa, Suaeda vera, 

Salsola vermicula e possivelmente Atriplex halémus. 

 

Distribuição Teórica das Formações Vegetais 

 

Para a AI do PUGRPS as zonas que mais directamente farão objecto 

de actuações na linha do exposto são as referentes à envolvente do 

Pico de Ana Ferreira e ao vale encaixado entre este e o Pico do 

Espigão. 
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2.2 Valores Naturais e Culturais  

 

A Ilha de Porto Santo apresenta valores naturais que a diferenciam da 

Ilha da Madeira, tratando-se de um território menos montanhoso, mas 

com paisagens mais agrestes e com um largo trecho litoral, a Sul, que 

oferece uma esplêndida praia, que constitui o mais valioso elemento do 

património natural da Ilha, marcando a sua vocação para o turismo. 

 

Vista para Nascente (WATG) 

 

 

Vista para Poente (WATG) 

 

Ao lado dos valores naturais, a Ilha dispõe, igualmente, de importantes 

valores culturais e patrimoniais. 

 

Na Área de Intervenção do PU, embora não exista qualquer aglomerado 

urbano dispondo de património edificado, assinala-se a capela de São 

Pedro (Figura 4). 
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A capela de São Pedro localiza-se num lugar ermo na encosta do Pico de 

Ana Ferreira, numa zona com vista sobre a praia e encosta da Ilha. 

 

  

Figura 4 – Capela de S. Pedro 

 

A capela é precedida por pequeno adro murado, com porta franca, tendo 

interiormente um banco corrido a Sul, em toda a sua largura. O adro é 

pavimentado com pedra de calhau rolado em linhas paralelas preenchidas 

com pedras da mesma cor colocadas em diagonal, apresentando na porta 

de entrada uma cartela contornada a pedrinha branca, com a data de 28 

de Junho de 1956 e em frente à porta da capela, uma caravela com as 

cruzes de Cristo desenhadas nas velas. O adro possui ainda duas 

grandes palmeiras canarienses colocadas simetricamente em relação à 

fachada. 

 

A capela propriamente dita, de planta longitudinal, é composta de nave 

única e capela-mor, mais baixa e estreita, tendo adossado a Este uma 
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pequena sacristia. Os volumes estão escalonados, com coberturas 

diferenciadas em telhados de duas águas. 

 

Vertente Poente do Pico de Ana Ferreira  

Assinala-se, também, como elemento digno de nota na paisagem local, a 

“Pedreira” na base do Pico de Ana Ferreira, local que poderá proporcionar 

uma intervenção no sentido da sua valorização (para fins turísticos e 

científicos). 

 

“Pedreira” do Pico de Ana Ferreira (WATG)  
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2.3 Condicionantes de Utilidade Pública e Áreas a 

Proteger 

 

Na Área de Intervenção apenas se identificaram, nos documentos 

consultados, como condicionantes e restrições à utilização do solo as 

referentes ao domínio público marítimo, às linhas de água e à rede viária. 

 

As restantes condicionantes identificadas no PDM estão relacionadas 

com os cones de aproximação do Aeroporto, com a protecção rádio 

eléctrica (ex - Estação Loran) e com o feixe hertziano da Ilha da Madeira 

até à Ilha de Porto Santo, nenhuma delas afectando a Área de 

Intervenção do PUPSGR. 
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3 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA 

3.1 Aspectos Sócio-económicos Gerais 

 

A Área de Intervenção do PU corresponde a um território rural, ocupado 

em grande parte pelo Campo de Golfe (Porto Santo Golfe), cuja primeira 

fase se encontra concluída e em funcionamento. Prevê-se que, na 

respectiva envolvente (bem como na envolvente da expansão prevista 

correspondente à 2ª fase do Golfe), venham a ser construídos diversos 

equipamentos turísticos e hoteleiros e algumas unidades isoladas de 

alojamento (vivendas).  

 

Afigura-se indubitável que o PUGRPS, pela singularidade da actividade 

que determina a sua realização e pela sua localização central numa das 

zonas mais favoráveis do território, assume grande importância para toda 

a Ilha de Porto Santo. 

 

Entende-se, por isso, conveniente, alargar a análise e enquadramento 

geral deste Plano aos aspectos principais da problemática do 

desenvolvimento sócio-económico da Ilha, numa lógica que sirva para 

identificar e transpor, para as propostas a apresentar, contributos válidos 

sobre o papel e funções que poderão caber à Área de Intervenção do 

PSGR, principalmente quanto ao futuro do desenvolvimento turístico de 

Porto Santo. 
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3.2 Caracterização Demográfica e do Povoamento 

A Ilha de Porto Santo tinha, no final de 2006, de acordo com recentes 

estimativas demográficas do INE uma população residente de 4.388 

habitantes, isto é, um pouco menos do que a população recenseada em 

2001, que era então de 4.474 residentes. 

 

Esta erosão demográfica, registada num curto período de tempo, 

corresponde à continuação de um processo de despovoamento que teve 

início na década de 90, após décadas de crescimento continuado: 

 

1900 1920 1940 1960 1981 1991 2001 2006

Habitantes residentes (nº) 2311 2243 2701 3505 4376 4706 4474 4388

Indice ( 1900 = 100) 100,0 97,1 116,9 151,7 189,4 203,6 193,6 189,9

Evolução da População Residente na Ilha de Porto Santo 

População residente ( 1900-2006)
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Entretanto, o crescimento da população flutuante tem mais do que 

compensado o decréscimo da população residente, visto que se registou 

um aumento da capacidade de alojamento hoteleiro e de frequência 

turística na última década. De facto, estimativas recentes sobre a 

população flutuante, apontavam para as seguintes grandezas: 

 

Verão (a) Resto do ano

Em Hoteis (1473 camas) 1300 450

Em Parques de Campismo 500 25

Em Casa Particulares ( camas não oficiais) 13000 1300

Total 14800 1775

 (a) - Verão = Julho, Agosto, Setembro com ocupação de 90%

População Flutuante na Ilha de Porto Santo 
(estimativa para 2006)

 

 

Somando a população flutuante e a residente conclui-se que a população 

presente na Ilha atinge, em média, nos meses de Verão, quase 20.000 

pessoas, e, nos restantes meses do ano, não ultrapassa as 6000 

pessoas. 

 

A ocupação turística (e correspondente população flutuante) concentra-se 

na orla litoral e o seu crescimento determina impactes significativos sobre 

o uso de infra-estruturas e equipamentos nessa área, fenómeno que 

ganhará maior visibilidade com o incremento de capacidade turístico-

hoteleira ao longo da faixa litoral, e, também, sobre a Área de Intervenção 

do PUGRPS. 

 

Tal ocupação irá reforçar o padrão actual de povoamento, no sentido da 

concentração no eixo Cidade - Campo de Baixo - Cabeço da Ponta.  
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Serão, essencialmente, os alojamentos colectivos correspondentes a 

construções para fins turísticos que irão constituir a base da alteração da 

estrutura urbana e de povoamento que se anuncia. 

 

De facto, no panorama actual de Porto Santo, a capacidade de 

alojamento familiar é amplamente suficiente, dado que, para a população 

residente de cerca de 4400 habitantes, foram recenseados em 2001 um 

total de 2409 alojamentos (um alojamento por 0,5 habitantes), 

assinalando-se que as grandezas recolhidas sobre a evolução posterior a 

2001 até 2006, indiciam a continuação do aumento do alojamento 

individual principalmente nas zonas de maior peso demográfico, indicadas 

no quadro seguinte: 

 

Lugares 1991 2001 2006 (a)
Cidade de Porto Santo 1554 1218 1221

Campo de Cima 576 672 676

Campo de Baixo 511 612 630

Lapeiras 542 560 566

Camacha 515 395 380

Dragoal 360 246 248

Salões 130 252 245

Outros e dispersos 518 519 422

Total 4706 4474 4388

 ( a) - Estimativa baseada no crescimento demográfico

População residente na Ilha de Porto Santo por lugares 
( nº de habitantes)

 

 



PUGRPS   Relatório de Análise e Diagnóstico 

 PAL - PLANEAMENTO E ARQUITECTURA, LDA página  30 
 Av. Dos Defensores de Chaves 23 - 7º 

 1000-110 LISBOA 

 www.pal.pt 

Quanto à estrutura etária da população residente as estimativas do INE 

para 2006, mostram uma população relativamente jovem, mas com um 

contingente de população em idades activas claramente insuficiente para 

vir a responder à expansão de emprego que a concretização dos 

empreendimentos turísticos previstos virá a suscitar: 

 

Estrutura Etária em 2006 

 

Grupos Etários 

2006 

Habitantes (nº) % 

De 0 a 24 anos 1421 32,4 

De 25 a 64 anos 2470 56,3 

De 65 e mais anos 497 11,3 

TOTAL 4388 100,0 

Fonte: INE 
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3.3 Caracterização Económica  

 

Na AI do PUPSGR, ocupada por um campo de Golfe, não existe qualquer 

outra actividade económica, nem sequer restos de antigas actividades 

agro-pecuárias, as quais, actualmente, têm expressão reduzida em toda a 

Ilha, o que a torna acentuadamente dependente do aprovisionamento 

exterior. 

 

A economia actual da Ilha assenta no sector dos Serviços (Turismo, 

Transportes e Administração Pública). Na verdade, em 2001, os 2.088 

activos empregados (49,4% da população total residente), repartiam a 

sua actividade por grandes sectores como segue: 

 

Sectores Empregados (nº)  % 

Primário  31 1,5 

Secundário  486 23,3 

Terciário 1571 75,2 

Total 2088 100,0 

Fonte: INE – Censo de 2001 

 

A estrutura da população activa confirma, portanto, que é insignificante a 

população que vive actualmente da agricultura (e que há 40 anos 

representava dois terços da população total), sendo, pelo contrário, 

muito elevada a percentagem de população com actividades no sector 
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terciário (serviços), com o emprego concentrado na frente litoral e, nas 

actividades de hotelaria, restauração e serviços públicos.  

 

As actividades económicas do sector secundário (Indústria, Construção, 

Energia) têm pouca representatividade, em termos de emprego, sendo o 

Turismo o sector dinamizador da actividade económica desta Ilha, que, de 

acordo com as orientações do Plano Director Municipal, deveria 

proporcionar o aparecimento de novos segmentos de mercado, através 

do desenvolvimento de novos factores de atractividade que alimentassem 

fluxos de procura turística (cultural, ambiental). 

 

A evolução dos últimos anos correspondeu em grande medida à 

prossecução da “intensificação turística”, com o surgimento, efectivo ou 

anunciado, de novas unidades hoteleiras de "standard" elevado, sendo 

que, as orientações fornecidas pelo Plano de Ordenamento Turístico 

(POT) tenderam a limitar drasticamente o número de camas. 
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Dados estatísticos recentes mostram a seguinte situação do sector do 

Turismo em Porto Santo em 2006: 

 

Designação Nº 

Estabelecimentos  

• Hotéis 

• Outros estabelecimentos 

13 

5 

8 

Camas  

• Hotéis 

• Outros estabelecimentos 

1.473 

1.075 

398 

Dormidas 

• Em hotéis 

• Noutros estabelecimentos. 

 

166.063 

51.021 

Estada média na hotelaria 4,8 dias 

 

Os estabelecimentos hoteleiros representam dois terços da oferta oficial 

de capacidade e asseguram mais de três quartos das dormidas turísticas 

na Ilha e contribuem para uma estada média de 4,8 dias. 
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3.4 Caracterização das Infra-estruturas Urbanas 

3.4.1 Redes básicas de Água, Saneamento e Energia 

 

A rede de distribuição de água e a rede de esgotos de Porto Santo têm 

vindo a ser ampliadas e modernizadas pelo IGA- Instituto de Gestão da 

Água. 

 

Fig. 5 – Rede de Abastecimento de Água 
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O abastecimento de água constitui um dos maiores condicionamentos ao 

desenvolvimento da Ilha de Porto Santo, dada a insuficiência da 

precipitação (inferior a 500 mm por ano) e as dificuldades de extracção de 

água do subsolo. Assim, parte do consumo de cerca de 700.000 m3 por 

ano é satisfeita com base na produção de uma central dessalinizadora 

localizada na cidade de Porto Santo, com uma capacidade de produção 

anual de cerca de 182.500 m3. 

 

A estrutura da rede existente, que se apresenta na Figura 5, mostra que 

a rede principal de adutoras serve os principais aglomerados, isto é, além 

da própria cidade de Porto Santo, os aglomerados da Camacha, Campo 

de Baixo, Campo de Cima e Lapeira, assegurando a nível da distribuição 

em baixa uma situação satisfatória. 

 

O Golfe constitui um dos grandes consumidores de água, com um nível 

mínimo de consumo de cerca de 235.000m3/ano (para os 18 buracos 

mais “pitch and put”), prevendo-se, no entanto, que venha a aumentar 

progressivamente a utilização de águas residuais objecto de tratamento, à 

medida em que seja implementado o sistema de distribuição de efluente 

tratado. 

 

Em matéria de saneamento registou-se, também, uma significativa 

evolução nos últimos anos no que respeita a drenagem e tratamento, 

apontando as estimativas mais recentes para um volume de efluente 

produzido superior a 500.000 m3/ano com mais de 2800 m3/dia no Verão, 

sendo tratados em ETARs cerca de 300.000 m3. 
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Os efluentes  são tratados na ETAR de Porto Santo e na ETAR da Ponta, 

(até ao limite de 4000 m3/dia), a qual foi prevista para resolver, no futuro, 

o problema da zona turística e ao mesmo tempo apoiar a rega do Campo 

de Golfe. 

 

 

Fig. 6– Rede de Efluentes 
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No que respeita a infra-estruturas de energia eléctrica Porto Santo dispõe 

de uma central termoeléctrica, recentemente ampliada, instalada junto ao 

porto e três sub-estações (no porto, na cidade de Porto Santo e na 

Calheta), sendo a potência total instalada de 16 MVA. Dispõe ainda de 

dois parques eólicos. 

 

A principal linha (a 30KV) estende-se pelo litoral Sul, ao longo da ER111, 

desde a zona do Porto até à Calheta, como se mostra na Figura 7. 

 

 

Fig. 7 – Rede eléctrica 
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Na AI do PUGRPS não está localizada qualquer central ou subestação. 

O consumo anual de energia eléctrica situou-se, em 2005, em cerca de 

34 GWh, repartidos por sectores, como segue: 

Sectores % 

Doméstico 20 

Industrial  32 

Serviços 31 

Iluminação e Outros 17 

Total 100,0 

 

O recurso a fontes de energia renováveis (eólica e solar) tem, ainda, um 

papel modesto no conjunto dos consumos da Ilha, constituindo uma das 

apostas dos responsáveis locais. 

 



PUGRPS   Relatório de Análise e Diagnóstico 

 PAL - PLANEAMENTO E ARQUITECTURA, LDA página  39 
 Av. Dos Defensores de Chaves 23 - 7º 

 1000-110 LISBOA 

 www.pal.pt 

3.4.2 Rede Viária 

 

A Área de Intervenção do PUGRPS é actualmente mal servida em termos 

viários, como se pode observar na Figura 8 em que se mostra a rede 

viária actual da Ilha.  

 

 

Fig. 8 – Rede viária  
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O acesso à AI, desde que foi construído o campo de golfe, é assegurado, 

pelo Sul e por Oeste, através de vias de apoio rural, que ligam a Área à 

principal Estrada Regional (ER 111). 

 

A futura implantação de unidades de alojamento hoteleiro e unidades 

residenciais exige soluções adequadas de acessibilidade. 

 

A proposta do PUGRPS apresentada inscreve-se numa lógica de 

articulação integrada de todos os núcleos previstos no interior da AI com 

as zonas vizinhas de maior expressão de actividade turística e com a 

cidade.  
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3.5 Caracterização dos Equipamentos 

 

Não existem equipamentos colectivos na Área de Intervenção, sendo, no 

entanto, de assinalar, na sua proximidade, a Sul, na zona do Campo de 

Baixo, um conjunto de equipamentos desportivos cuja localização e 

características oferecem condições favoráveis a uma actuação integrada 

com a da exploração do Golfe. 

 

Campos de Futebol 

 

Campos de Ténis e Padel 
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Fig. 9 – Localização dos Equipamentos no Porto Santo 
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4 DIAGNÓSTICO 

4.1 Cenário Prospectivo de Evolução 

 

A realização faseada de todo o empreendimento projectado para a Área 

de Intervenção do PSGR, em quase simultaneidade com a realização de 

outros grandes empreendimentos na proximidade, suscita a necessidade 

de uma reflexão alargada, quer sobre as implicações em termos 

demográficos, quer sobre a forma de fazer evoluir a economia da Ilha, 

ultrapassando as limitações da situação actual sem sacrificar os valores 

do ambiente, património natural e cultural, em que se terá de fundar um 

processo auto-sustentado de desenvolvimento para esta parcela de 

território duplamente periférico. 

 

O aumento previsto, a breve prazo, da capacidade de alojamento 

hoteleiro e de outros meios de alojamento, dá razão de ser à necessidade 

de criação de novos equipamentos turísticos (como o golfe e certos 

equipamentos desportivos), para reforçar uma oferta integrada, de mar e 

sol e de turismo da natureza, saúde e desporto, abrindo perspectivas para 

concretizar nesta Ilha um “nicho” de mercado, voltado para o turismo 

internacional, que liberte Porto Santo da excessiva dependência de um 

turismo balnear eminentemente regional e excessivamente sazonal, com 

todos os inconvenientes que daí resultam para o dimensionamento de 

infra-estruturas e equipamentos colectivos. 
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A promoção da Ilha de Porto Santo como destino de turismo internacional 

permitiria, aliás, um melhor aproveitamento das excelentes infra-

estruturas de acessibilidade, quer por via aérea, quer por via marítima, de 

que a Ilha dispõe, e conferiria maior relevância económica ao sector de 

Transportes, praticamente confinado ao movimento interno (regional e 

nacional) de passageiros e mercadorias. 

 

O futuro desenvolvimento da AI e a consequente expressão em termos de 

evolução prevista da população (permanente e flutuante), que adiante se 

detalhará, poderá determinar, conjugadamente com a ocupação prevista 

em núcleos turísticos vizinhos, a necessidade de criar/construir alguns 

equipamentos, tendo também em conta a situação existente no contexto 

geral da Ilha e da sua população, em que se constata (Figura 9) uma 

grande concentração dos equipamentos colectivos na cidade: 

 

O que se referiu é particularmente relevante a nível de saúde, que 

constitui o sector em que a Ilha de Porto Santo apresenta maiores 

carências de equipamento, sendo, contudo, um sector em relação ao qual 

a actividade turística apresenta significativas exigências dado o 

isolamento da Ilha e, por vezes, as dificuldades de ligação ao Funchal. 

A futura implantação de unidades de alojamento hoteleiro e unidades 

residenciais exige soluções adequadas de acessibilidade. 

 

Do mesmo modo o aumento da população flutuante em zonas mais 

afastadas da cidade de Porto Santo suscita alguma atenção sobre a 

necessidade de dotar a zona suburbana de condições locais apropriadas 

de vigilância e segurança pública. 
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4.2 Perspectivas de Evolução Demográfica 

 

Num quadro evolutivo caracterizado, nas últimas décadas, por ligeiras 

variações da população residente na Ilha de Porto Santo (actualmente 

idêntica à recenseada em 1981) a importância da evolução demográfica, 

no quadro do PUGRPS, tem essencialmente a ver com a previsão da 

população flutuante, não só na Área de Intervenção deste Plano, mas 

também nos reflexos que o crescimento da população flutuante em toda a 

Ilha irá ter sobre a própria Área do Golfe. 

 

As perspectivas existentes quanto à evolução da população flutuante na 

Ilha de Porto Santo são determinadas por dois factores: 

 

• O crescimento previsto da capacidade de alojamento turístico, que 

se encontra em curso de execução ou já aprovado para realização 

a médio prazo; 

 

• O limite máximo da capacidade de alojamento turístico, fixado no 

POT- Plano de Ordenamento Turístico, para a Ilha de Porto Santo, 

até ao horizonte de 2012, num total de 4000 camas. 

 

O limite estabelecido no POT, se não vier a ser revisto, irá funcionar como 

factor de restrição, visto que os empreendimentos turístico - hoteleiros 

Pestana Porto Santo (Pestana Dunas) e Colombo`s Resort (SIRAM) e a 

componente hoteleira do empreendimento do Golfe contribuirão para 
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elevar a actual capacidade de alojamento turístico oficialmente 

classificado, de cerca de 1500 camas para cerca de 4000 camas. 

 

Este crescimento extraordinário, mesmo que, por razões de mercado, 

venha a concretizar-se de modo faseado (num horizonte de médio prazo 

de 5 a 10 anos) irá traduzir-se, espacialmente, na criação de uma zona 

densa de polarização da actividade turística no centro litoral da Ilha, e 

determinará, também, profundos efeitos na estrutura demográfica e sócio-

económica do território, transcendendo largamente a Área de Intervenção 

deste PUGRPS. 

 

A previsão de evolução demográfica, que adiante se apresenta, assume a 

concretização da comercialização dos empreendimentos atrás indicados 

no horizonte temporal máximo de 10 anos e baseia-se, ainda, nos 

seguintes pressupostos: 

 

• O crescimento natural da população residente, que tem sido 

ligeiramente positivo (da ordem de 2,5 por mil) prosseguirá essa 

tendência no próximo decénio; 

 

• A emigração, que tem sido o factor de redução da população da 

Ilha deverá reduzir-se e praticamente desaparecer, dando lugar, 

necessariamente, ao aparecimento de fluxos imigratórios em 

resultado da progressiva criação de oportunidades de trabalho 

no sector do Turismo, estimando-se, com base em indicadores 

internacionais do sector, que a criação de capacidade hoteleira 
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adicional induz um nível mínimo de criação de empregos de 0,8 

empregos por quarto, os quais, na ausência de mão de obra 

disponível localmente, terão que se conseguidos por 

imigração; 

 

• A grandeza da população flutuante ao longo do ano continuará a 

reflectir a sazonalidade que caracteriza actualmente o turismo de 

Porto Santo, embora se admita que a maior oferta de 

equipamentos turísticos não ligados ao turismo balnear venha a 

contribuir para que tal sazonalidade seja, também, 

progressivamente atenuada do seguinte modo: 

o O turismo dos 3 meses de Verão, continuará a 

assegurar a ocupação quase plena da capacidade 

hoteleira oferecida, a que acrescerá a ocupação, por 

residentes na Ilha da Madeira e no Continente, das 

camas não oficiais em casas particulares, que 

deverão progredir ligeiramente, admitindo-se que 

possam atingir cerca de 15.000 camas dentro de 10 

anos em resultado do aumento da construção 

residencial, parte da qual nos novos empreendimentos 

turísticos; 

o O turismo fora da época de Verão irá incrementar-se 

com o aumento da capacidade hoteleira oferecida e 

com taxas de ocupação melhoradas (de 30% a 40%) 

mantendo-se o nível de ocupação (da ordem de 10%) 

das camas não oficiais. 

 



PUGRPS   Relatório de Análise e Diagnóstico 

 PAL - PLANEAMENTO E ARQUITECTURA, LDA página  48 
 Av. Dos Defensores de Chaves 23 - 7º 

 1000-110 LISBOA 

 www.pal.pt 

De acordo com os pressupostos indicados a previsão da evolução 

demográfica, para toda a Ilha, conduz às grandezas por períodos 

quinquenais que se mostram no quadro e gráfico seguintes e que 

mostram que, dentro de 10 anos, a população presente na Ilha de Porto 

Santo deverá atingir na época de Verão mais de 25.000 pessoas, e, fora 

de época, mais de 8.800 pessoas, duplicando a população actual. 

 

Previsão da evolução populacional de Porto Santo 

 

Anos 

Alojamento 

hoteleiro 

  (camas) 

População Presente  

Verão 

População Presente  

Resto do ano 

Residente Flutuante Total Residente Flutuante Total 

2001 1393 4474 12600 17074 4474 1600 6074 

2006 1500 4400 14000 18400 4400 1800 6200 

2011 3000 5655(a) 17200 22855 5655(a) 2200 7855 

2016 4000 6511(b) 18600 25111 6511(b) 2350 8861 

(a) – Inclui um acréscimo de 1200 residentes por imigração de activos 

para o turismo 

 (b) – Inclui um acréscimo de 2000 residentes por imigração de activos 

para o turismo 
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Previsão da polulação presente 2001 2006 2011 2016

No periodo de verão (nº) 17074 18400 22855 25111

No resto do ano (nº) 6074 6200 7856 8861

Previsão de evolução da População (residente e flutuante)
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A evolução populacional comporta, no que respeita à Área de Intervenção 

do PUGRPS, a fixação de alguma população nesta Área, resultante 

directamente do dimensionamento do empreendimento do Golfe, para o 

qual se prevê, na 1ª fase, a construção de cerca de 900 camas em 

unidades hoteleiras e cerca de 1500 camas em residências. 

 

Pressupõe-se que a 1ª fase do empreendimento do Golfe, incluindo a 

realização da componente imobiliária e hoteleira e a respectiva 

comercialização, possa durar até 10 anos, e pressupõe-se que a 
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ocupação hoteleira, pouco influenciada pela sazonalidade, atinja cerca de 

90% no período de Verão e 60% no resto do ano, enquanto que a 

ocupação residencial deverá seguir um padrão de maior sazonalidade 

com 90% no período de Verão e 30% no resto do ano. 

De acordo com tais pressupostos, com um crescimento regular do 

empreendimento, a população presente na AI deverá evoluir como segue: 

 

Evolução previsional da população presente na AI do PUPSGR 

(Hipótese de desenvolvimento regular da 1ª fase do PUGRPS) 

 

Anos 

População Presente  

Verão 

População Presente  

Resto do ano 

Em 

hoteis 

Em 

residências 

Total Em  

hoteis 

Em 

residências 

Total 

2011 400 830 1230 270 450 720 

2016 810 1350 2160 540 900 1440 

 

A previsão efectuada tem carácter meramente indicativo para o 

dimensionamento de infra-estruturas e equipamentos para servirem a 

Área, e mostra (incluindo o efeito de criação de emprego residente), que a 

AI irá contar, dentro de 10 anos, com um nível de população presente, 

superior a 2000 pessoas por dia na estação alta e mais de 700 por dia 

durante o resto do ano. 
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4.3 Perspectivas de Evolução Económica 

 

No plano global da economia da Ilha as perspectivas de evolução futura 

vão no sentido de acentuar a já afirmada vocação para o Turismo, em 

contraste com o desaparecimento progressivo, quer das actividades 

primárias, quer das actividades secundárias, apesar do esforço recente 

de atracção do investimento com a criação do Parque Empresarial.  

Um rápido sobrevoo das perspectivas que se desenham para os 

principais sectores da economia de Porto Santo leva a destacar o 

seguinte: 

 

4.3.1 Sectores Produtivos Primário e Secundário 

 

Com o desaparecimento progressivo das actividades produtivas dos 

sectores primário e secundário a Ilha de Porto Santo expõe-se, cada vez 

mais, à dependência da “monocultura” do Turismo. 

 

No caso do sector primário a recuperação da importância da actividade 

agrícola está associada ao regadio, fortemente penalizado pelo elevado 

custo da rega. 

 

Quanto ao sector secundário, as suas perspectivas dependem do 

sucesso na captação de algum investimento externo e dependem, 

igualmente, da dinâmica que o desenvolvimento do Turismo possa 
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imprimir ao sector da Construção Civil e às actividades de 

subcontratação, nomeadamente de manutenção e reparação mecânica e 

eléctrica.  
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4.3.2 Sector Terciário 

 

O crescimento rápido do sector do Turismo em Porto Santo, implícito na 

expansão de capacidade de alojamento que tem vindo a ser autorizada, 

reclama medidas de acompanhamento relativamente aos demais sectores 

económicos, nomeadamente o dos serviços. 

 

Como se referiu nos pontos anteriores pretende-se que o Turismo, ao 

reforçar a sua preponderância entre as actividades económicas da Ilha, 

arraste com o seu crescimento os demais sectores. 

 

O POT definiu a Ilha de Porto Santo como “ilha de sossego” e considerou 

como produtos principais da oferta turística desta Ilha os correspondentes 

aos segmentos do resort balnear, da natureza, da saúde e do desporto 

incluindo a pesca desportiva, fixando como capacidade máxima de 

alojamento para a Ilha 4000 camas. 

 

Os empreendimentos em curso, e os anunciados, correspondem ao 

modelo de desenvolvimento preconizado pelo POT, cabendo à AI do 

PUPSGR um papel relevante em relação ao segmento do desporto, onde 

se integra o Golfe.  

Os estabelecimentos hoteleiros existentes, em conjunto com os novos 

empreendimentos na orla costeira e com o empreendimento do golfe 

esgotarão a capacidade máxima estabelecida no POT e irão gerar, 

provavelmente, mais de 2000 novos empregos (a preencher, 

necessariamente, com algum recurso à imigração). 
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Irão também provocar múltiplos impactes sobre a economia da Ilha, 

obrigando, na falta de resposta das actividades locais, ao aumento da 

procura de bens e serviços provenientes do exterior, favorecendo 

decisivamente certos subsectores do Terciário, nomeadamente o 

subsector dos Transportes (por maior ocupação das infra-estruturas e 

equipamentos existentes) e o sector do Comércio (que será o maior 

beneficiário directo da despesa local dos turistas) e que, face à situação 

actual, carece de grande apoio à modernização, constituindo 

indirectamente, como é usual em outras zonas turísticas, um factor de 

revitalização dos principais centros urbanos (neste caso a cidade de Porto 

Santo). 
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5 CONCLUSÕES 

Os cenários de evolução apresentados e a importância de um 

empreendimento como o Golfe para a Ilha do Porto Santo, justificam que 

as opções estratégicas a estabelecer no quadro do PUPSGR, se 

harmonizem com as opções de desenvolvimento da própria Ilha. 

 

Assim, na fase seguinte (Projecto de Plano) serão definidos os objectivos, 

as opções estratégicas e as medidas complementares que, na vigência 

do PUGRPS, promovam um desenvolvimento equilibrado do território 

para evitar roturas ou disfunções nocivas aos próprios empreendimentos 

cuja previsão e vontade política deram origem a este plano. 

 

 

 

 

PAL – Planeamento e Arquitectura, Lda 
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	677_PUGRPS_Relatório de Análise e Diagnóstico_200807_Capa
	677_PUGRPS_Relatório de Análise e Diagnóstico_200807

