
PORTO SANTO 

 

 

PLANO DE URBANIZAÇÃO 

DA FRENTE DE MAR CAMPO DE BAIXO / PONTA DA CALHETA 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 

DIMENSÃO SOCIAL 

 

 

 

João José Martins 

 

 

 

DEZEMBRO 2008 



João José Martins 

Plano de Urbanização da Frente de Mar Campo de Baixo / Ponta da Calheta 

Dimensão Social - Diagnóstico 

2 

ÍNDICE 

 

1. Introdução .......................................................................................................................... 3 

2. Características das zonas susceptíveis de ser significativamente afectadas pelo 
Plano ..................................................................................................................................... 3 

2.1 Área de intervenção ................................................................................................... 3 

2.2 A Ilha de Porto Santo ....................................................................................................... 5 

2.2.1 População e Território ........................................................................................... 5 

2.2.1.1 Aspectos demográficos .................................................................................. 5 

2.2.1.1 Aspectos socioterritoriais ................................................................................ 9 

2.2.2 Aspectos socioeconómicos ................................................................................. 11 

2.2.2.1 Emprego ....................................................................................................... 11 

2.2.2.2 Poder de Compra ......................................................................................... 12 

2.2.2.3 Actividades Económicas ............................................................................... 13 

2.2.2 Aspectos sociais e socioculturais ........................................................................ 19 

2.2.2.2 Nível de instrução da população residente ................................................... 19 

2.2.2.3 Actores locais ............................................................................................... 19 

2.2.2.4 Identidades socioculturais ............................................................................ 22 

2.2.2.5 Equipamentos e manifestações culturais ...................................................... 25 

2.2.2.6 Percepções locais sobre o desenvolvimento turístico ................................... 25 

3. Síntese ............................................................................................................................ 26 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 28 

 

 



João José Martins 

Plano de Urbanização da Frente de Mar Campo de Baixo / Ponta da Calheta 

Dimensão Social - Diagnóstico 

3 

1. Introdução 

O presente texto constitui o Diagnóstico preliminar da situação existente, desenvolvido no 
âmbito do Plano de Urbanização da Frente de Mar Campo de Baixo / Ponta da Calheta 
(PUFMCB/PC), a implementar no concelho de Porto Santo, Região Autónoma da Madeira. 

O Diagnóstico corresponde também à Dimensão Social do Relatório Ambiental, considerada 
nas componentes demográfica, territorial, socioeconómica e sociocultural, bem como na 
articulação entre elas. Considera-se que a Dimensão Social, com o âmbito que lhe é 
atribuído no presente texto, corresponde à dimensão “População” referenciada na alínea e) 
do Artº 6º no Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro. 

O presente Diagnóstico constitui um dos momentos do processo de estabelecimento de 
Factores Críticos para Decisão, e tem como objectivo fundamental identificar os aspectos e 
dinâmicas determinantes da situação existente que permitam perspectivar os principais 
efeitos sociais que poderão resultar da implementação do PU, nas suas diversas opções 
estratégicas. 

O PUFMCB/PC abrange uma área de 170 hectares na frente de mar sul/poente na ilha de 
Porto Santo. Segundo os Termos de Referência para a elaboração do PU, o Plano tem 
como objectivos definir os parâmetros e as condições de realização de um conjunto de 
novos empreendimentos turísticos, o modelo de acessos, ocupação e gestão da frente de 
praia, e de propor medidas de requalificação ambiental e urbanística para toda a área de 
intervenção. 

Considerando a dimensão da área abrangida pelo PU, a respectiva localização e o potencial 
de criação de camas turísticas que lhe está associado perspectiva-se, por um lado, uma 
profunda transformação da área de intervenção e da frente de mar e, por outro, um impacte 
significativo na Ilha de Porto Santo, com expressão nas dimensões sociodemográfica, 
socioeconómica e sociocultural. 

Deste modo, consideram-se duas escalas de análise:  

- A escala da área de intervenção, no contexto da frente de mar sul da Ilha; 

- A escala da Ilha de Porto Santo. 

2. Características das zonas susceptíveis de ser significativamente afectadas pelo 
Plano 

2.1 Área de intervenção 

A orografia da ilha e a configuração da linha de costa desde cedo condicionaram e 
orientaram o povoamento para a faixa litoral sul e para o espaço interior situado entre o Pico 
do Castelo e o Pico de Ana Ferreira. 
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A frente de mar sul construiu-se como referência territorial em torno da actividade marítima e 
das actividades artesanal e comercial a ela associadas, a que corresponde o 
desenvolvimento do núcleo urbano de Vila Baleira. 

O aproveitamento agrícola das terras baixas da orla litoral poente, até à Ponta da Calheta, e 
a própria exploração dos recursos geológicos do ilhéu da cal, viriam a constituir outros 
factores de referência da frente de mar sul. 

Mais recentemente, a valorização do factor sol e praia nas actividades de lazer e o 
desenvolvimento turístico a ele associado vieram colocar a extensa linha de praia de areia 
como a principal referência da frente de mar sul. 

A extinção das ligações marítimas tradicionais, a construção do porto, o abandono da 
actividade agrícola na orla litoral e da actividade extractiva no ilhéu da cal, vieram completar 
a reconfiguração das referências da frente de mar que, actualmente, se estruturam, 
fundamentalmente, em cinco zonas distintas. 

A zona portuária, na parte mais ocidental, onde se concentram as actividades inerentes ao 
porto comercial e ao porto de recreio e outras infra-estruturas. 

Recentemente, procurou-se conferir a esta área uma dimensão de atracção pública com a 
construção de um complexo de bares/discotecas e de um estádio de desportos de praia. 

A segunda zona corresponde ao espaço de maior ligação entre a frente urbana e o mar. 
Centra-se em Vila Baleira, mas estende-se efectivamente até à zona da Fontinha. 

A Praça do Barqueiro e o pontão mantêm representações da ligação tradicional com o mar e 
a actividade marítima. Esta Praça constitui o único espaço público urbano de articulação e 
usufruto da frente de mar. A sua configuração e a falta de mobiliário urbano adequado não 
propiciam, porém, a permanência e a convivialidade. Ainda assim, constitui juntamente com 
o Largo do Pelourinho, um dos poucos espaços urbanos de sociabilidade existentes em toda 
a ilha. 

Nesta zona a frente de praia é bastante utilizada. Condicionada a nascente do pontão pela 
presença da Central Dessalinizadora, a utilização da praia centra-se sobretudo na zona da 
Fontinha, junto ao Hotel Torre Praia e ao Parque de Campismo, onde existe uma área 
concessionada. 

As restantes três zonas integram já a área abrangida pelo Plano de Urbanização. 

A terceira zona compreende a área situada entre Campo de Baixo e o Cabeço da Ponta. 
Nesta zona verifica-se já um maior afastamento entre a Estrada Regional 111 e a linha de 
praia, constituindo uma das áreas em que se verificou ocupação agrícola da orla litoral. Este 
facto e a função estruturante da estrada configuraram um tipo de ocupação urbana 
desarticulada com a frente de mar e, nalguns espaços, virada de costas para o mar.  

Esta faixa de orla marítima tem sido objecto privilegiado de instalação de unidades 
hoteleiras e empreendimentos turísticos, encontrando-se em grande parte já preenchida 
com este tipo de ocupação. 

Na zona de Campo de Baixo existem dois acessos asfaltados à praia, dotados de parque de 
estacionamento. 
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A quarta área situa-se na zona da Ponta. Compreende um amplo espaço ainda liberto de 
ocupação que se estende entre o Cabeço da Ponta e a Ponta da Calheta, e que constituía a 
principal área agrícola da orla litoral. Esta zona, onde se verifica uma ampla abertura visual 
para o mar tem vindo a ser objecto de ocupação urbana com frente orientada para o mar, do 
lado norte da Estrada 111. 

Nesta zona foi recentemente construído um acesso asfaltado à praia também dotado de 
parque de estacionamento. 

A quinta zona é constituída pela Ponta da Calheta. A presença da pequena praia, de uma 
unidade de restauração e de parque de estacionamento permitem algum usufruto público 
deste espaço, em que o confronto da ilha com o ilhéu da cal, no Boqueirão de Baixo, 
desenham uma paisagem de elevado interesse cénico, merecendo um melhor 
aproveitamento das condições de usufruto público. 

2.2 A Ilha de Porto Santo 

2.2.1 População e Território 

2.2.1.1 Aspectos demográficos 

Evolução do volume de população residente registado nos Censos 

No Quadro 1 é apresentada a evolução do volume de população residente entre 1981 e 
2001, para o concelho de Porto Santo, no contexto global da Região Autónoma da Madeira 
(RAM). 

Como pode verificar-se, Porto Santo é o segundo concelho menos populoso da RAM. 

A evolução do volume de população residente é positiva na década de 1981-1991, 
evoluindo depois negativamente, na década 1991-2001, apresentando um comportamento 
semelhante aos concelhos do Funchal e Calheta. 

Os dois únicos concelhos que apresentam evolução positiva em todo o período considerado 
são Câmara de Lobos e Santa Cruz. 

Os restantes concelhos da RAM apresentam perdas de população em ambos os períodos 
inter-censitários, o que se reflecte na evolução da própria região que apresenta crescimento 
negativo na década 1991-2001. 

Relativamente ao concelho de Porto Santo, analisando a série de dados censitários desde o 
ano de 1900, verifica-se o seguinte: 

- A população residente em 1900 atingia os 2.390 habitantes; 

- O crescimento do volume de população residente é contínuo até 1991, verificando-se 
uma inversão de tendência e perda de população entre 1991 e 2001. 

- O crescimento populacional entre 1900 e 2001 é de 2.084 habitantes, 
correspondendo a um crescimento percentual de 187,2%. Ou seja, no período de um 
século, a população não chega a duplicar, o que configura uma evolução moderada, 
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regulada por saldos migratórios negativos. Não há, portanto, experiência histórica de 
crescimento populacional rápido ou acentuado. 

Quadro 1 - Evolução da população residente (1981 a 2001) 

 1981 1991 2001 81-1991 
(%) 

91-2001 
(%) 

RAM 252 844 253 426 245 011 0,2 -3,3 

Calheta 12 954 13 005 11 946 0,4 -8,1 

Câmara de Lobos 31 035 31 476 34 614 1,4 10,0 

Funchal 112 746 115 403 103 961 2,4 -9,9 

Machico 22 126 22 016 21 747 -0,5 -1,2 

Ponta do Sol 9 149 8 756 8 125 -4,3 -7,2 

Porto Moniz 3 963 3 432 2 927 -13,4 -14,7 

Ribeira Brava 13 480 13 170 12 494 -2,3 -5,1 

Santa Cruz 23 261 23 465 29 721 0,9 26,7 

Santana 11 253 10 302 8 804 -8,5 -14,5 

São Vicente 8 501 7 695 6 198 -9,5 -19,5 

Porto Santo 4 376 4 706 4 474 7,5 -4,9 

Fonte: (INE, 1981, 1991, 2001) 

Estrutura etária e índices de envelhecimento 

No Quadro 2 pode observar-se a distribuição da população residente por grupos de idade, 
em 2001, os Índices de Envelhecimento (relação entre o grupo etário com 65 anos ou mais 
anos e o grupo etário com 14 anos ou menos) em 2001, e sua evolução entre 1991 e 2001. 

Embora a estrutura etária apresente ainda uma proporção elevada de população jovem, 
verifica-se uma tendência geral para o envelhecimento da população. No entanto, esta 
tendência manifesta-se de forma muito diferenciada.  

Um grupo de concelhos (Porto Moniz, Santana, Calheta e São Vicente) apresenta já uma 
proporção de idosos mais elevada do que a proporção de jovens, com um crescimento 
acentuado dos Índices de Envelhecimento. 

Outro grupo de concelhos (Câmara de Lobos, Machico, Santa Cruz e Porto Santo) 
apresenta ainda uma proporção de jovens significativamente superior à proporção de 
idosos. 

Os restantes concelhos apresentam um comportamento intermédio. 

O concelho de Porto Santo apresenta algumas especificidades. Embora seja o 2º concelho 
da RAM com menor proporção de idosos, é apenas o 6º com a maior proporção de jovens. 

Esta discrepância traduz-se numa percentagem do grupo dos 15-64 anos muito mais 
elevada do que a dos restantes concelhos. 

 



João José Martins 

Plano de Urbanização da Frente de Mar Campo de Baixo / Ponta da Calheta 

Dimensão Social - Diagnóstico 

7 

Quadro 2 – Estrutura Etária e Índices de Envelhecimento  

 Grupos de Idade (2001) Índices de Envelhecimento 

 0-14 (%) 15-64 (%) 65 ou + (%) 1991 2001 1991-2001 

RAM 19,1 67,2 13,7 47,4 71,6 24,2 

Calheta 17,3 61,5 21,2 79,9 122,4 42,5 

Câmara de Lobos 26,1 65,1 8,8 22,7 33,8 11,1 

Funchal 17,0 69,0 14,0 49,3 82,3 33,0 

Machico 19,7 68,8 11,5 38,0 58,4 20,4 

Ponta do Sol 20,5 61,2 17,3 68,1 84,2 16,1 

Porto Moniz 17,2 59,5 23,3 66,8 135,9 69,1 

Ribeira Brava 20,0 63,9 16,1 61,1 80,9 19,8 

Santa Cruz 19,9 68,8 11,3 50,0 56,7 6.7 

Santana 16,0 63,8 20,2 61,2 126,5 65,3 

São Vicente 17,2 62,5 20,3 59,3 118,3 59,0 

Porto Santo 17,8 71,8 10,4 30,8 58,5 27,7 

Fonte: (INE, 1991, 2001) 

Perspectivas sobre a evolução actual da população 

O facto de os Censos de 2001 terem registado perda de população no período 1991-2001, 
contrariando a tendência secular, coloca alguns problemas quanto ao entendimento das 
tendências de evolução mais recentes. 

O INE estimou para o ano de 2006 (INE, Anuário Estatístico da RGM, 2007), uma população 
residente de 4.338 habitantes, mantendo portanto a tendência de perda de população 
registada em 2001. 

No entanto, também para o ano de 2006, o INE regista para o concelho de Porto Santo uma 
taxa de crescimento natural de 0,46%, apenas inferior, na RGM, à dos concelhos de Santa 
Cruz (0,74%) e Câmara de Lobos (0,64%); uma taxa bruta de natalidade de 13,7‰, apenas 
inferior à de Santa Cruz (16,1‰); uma taxa bruta de mortalidade de 9,1‰, apenas superior à 
de Santa Cruz (8,7‰) e Câmara de Lobos (6,9‰); uma taxa de fecundidade geral de 
49,1‰, apenas inferior à de Santa Cruz (59,2‰) e Ponta do Sol (49,3‰). 

Estes dados apontam para o facto de, a ocorrer, a tendência de perda de população se 
dever a saldos migratórios negativos significativos. 

Segundos dados da Direcção Regional de Estatística da Madeira, verificou-se entre 2001 e 
2007 um saldo migratório negativo de 115 indivíduos. Em contrapartida, no mesmo período, 
o saldo natural positivo é de 124 indivíduos, o que se traduz num ligeiro crescimento. 

Este conjunto de dados coloca, assim, uma grande incerteza quanto à evolução actual da 
população residente. 

Esta incerteza é agravada se se considerar os dados dos recenseamentos eleitorais. No 
Quadro 3 são apresentados dados relativos ao número de inscritos nos cadernos eleitorais 
em alguns dos actos eleitorais que ocorreram no período 1991-2007. 
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Como pode verificar-se, e ao contrário da tendência registada nos Censos, o número de 
inscritos nos cadernos eleitorais apresenta um crescimento progressivo. 

Naturalmente, os dados dos registos eleitorais não podem ser considerados como 
expressão rigorosa da população residente, porque podem não estar actualizados, porque 
podem não reflectir o facto de haver inscritos que não actualizaram o registo eleitoral 
embora já não sejam residentes no concelho, porque apenas contabilizam os residentes 
com 18 ou mais anos de idade e, finalmente, porque não contabilizam os residentes de 
nacionalidade estrangeira. 

Quadro 3 – Evolução do número de inscritos nos cadernos eleitorais 

Acto Eleitoral Ano Inscritos 

Assembleia da República 1991 3 424 

Assembleia da República 1995 3 741 

Assembleia da República 2002 4 133 

Assembleia Regional 2004 4 242 

Assembleia Regional 2007 4 409 

Fonte: (STAPE) 

No entanto, podemos considerar estes dados como uma base de aproximação grosseira 
para uma estimativa da população residente. 

Com base nos Censos de 2001, pode estimar-se que a população residente no Porto Santo 
com idade compreendida entre os 0 e os 17 anos era de 1.061 indivíduos. 

Se adicionarmos este valor ao número de inscritos nos cadernos eleitorais, em 2002, a 
população residente seria, nesse ano, de 5.194 habitantes. 

Adicionando o mesmo valor (por facilidade de cálculo) ao número de inscritos nos cadernos 
eleitorais, em 2007, a população nesse ano seria de 5.470 habitantes. 

Verifica-se portanto que as tendências expressas e as estimativas efectuadas com base nos 
Censos de 2001, e as tendências reflectidas nos cadernos eleitorais são contraditórias. 

No entanto, quer se esteja a verificar perda de população quer se verifique crescimento 
populacional, em qualquer dos casos as dinâmicas são moderadas, não apontando para 
oscilações bruscas do volume de população residente. 

População sazonal 

Os fluxos turísticos na ilha de Porto Santo têm uma característica marcadamente sazonal, 
concentrando-se nos meses de Verão e, sobretudo, no mês de Agosto. 

Considerando a capacidade de alojamento, em 2006, o número anual de turistas alojados 
em estabelecimentos hoteleiros, a média de dias de estadia, e os dados relativos ao 
movimento de passageiros nas ligações marítimas e aéreas, pode estimar-se que a 
população sazonal poderá atingir as 15.000 pessoas no pico máximo durante o mês de 
Agosto. 
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As autoridades locais (Jornal da Madeira, 2008-08-25) estimam, por seu lado, que a 
população máxima poderá atingir as 20.000 pessoas, incluindo população sazonal e 
população residente. 

2.2.1.1 Aspectos socioterritoriais 

Densidades populacionais, povoamento, número de edifícios e de alojamentos 

No contexto da RAM, o concelho de Porto Santo apresenta uma densidade populacional 
moderada (Quadro 4). 

Quadro 4 – Densidades populacionais (2001) 

 Hab. / km2 

RAM 305,9 

Calheta 103,3 

Câmara de Lobos 668,0 

Funchal 1 363,4 

Machico 321,1 

Ponta do Sol 185,5 

Porto Moniz 35,4 

Ribeira Brava 161,9 

Santa Cruz 364,6 

Santana 94,6 

São Vicente 78,8 

Porto Santo 104,8 

Fonte: (INE, 2001) 

A população residente distribuía-se, em 2001, por 16 lugares censitários (Quadro 5), sendo 
os mais populosos Campo de Cima, Campo de Baixo, Vila Baleira, Lapeira e Camacha. 

Apesar desta aparente dispersão, a ocupação urbana apresenta uma grande continuidade 
territorial, concentrando-se sobretudo na faixa sul da ilha, no eixo Vila Baleira / Campo de 
Baixo / Campo de Cima, mas também no eixo transversal Vila Baleira / Farrobo / Camacha, 
este último lugar já na faixa norte da ilha. 

Esta continuidade territorial expressa-se no facto de a cidade estatística de Vila Baleira 
totalizar 4.252 habitantes, em 2001, ou seja, 95% da população da ilha.  

A ocupação urbana configura um povoamento contínuo mas com baixa densificação, como 
é evidenciado pelo facto de a razão entre o número de edifícios e o número de alojamentos 
familiares ser muito baixa. 

É em Campo de Baixo e Vila Baleira que se verifica uma maior densificação. 

A razão entre o número de alojamentos familiares e o número de famílias residentes mostra, 
por outro lado, que uma boa parte dos alojamentos não funciona como residência 
permanente. 



João José Martins 

Plano de Urbanização da Frente de Mar Campo de Baixo / Ponta da Calheta 

Dimensão Social - Diagnóstico 

10 

Nalguns casos, tal pode dever-se a dinâmicas pontuais de despovoamento, a edifícios não 
ocupados em áreas urbanas mais antigas ou a novos edifícios ainda não ocupados.  

No entanto, na maior parte dos casos, correspondia à presença de um número elevado de 
alojamentos de segunda residência, designadamente em Campo de Baixo e Vila Baleira. 

O lugar da Camacha é o que menos se integra na estrutura urbana anteriormente descrita. 
É o único lugar com alguma dimensão localizado na faixa norte, é o que se encontra menos 
integrado no contínuo urbano e é aquele em que praticamente não se verifica a existência 
de alojamentos de segunda residência. 

Quadro 5 – Porto Santo: Distribuição da população residente por lugares censitários (2001) 

 Residentes Famílias 
Residentes 

(FR) 

Alojamentos 
Familiares 

(AF) 

Razão 
AF/FR 

Edifícios 
(Edf) 

Razão 
AF/Edf 

Porto Santo 4 474 1 402 2 409 1,72 1 993 1,21 

Camacha 395 126 141 1,11 138 1,02 

Campo de Baixo 612 183 417 2,28 287 1,45 

Campo de Cima 672 196 269 1,37 244 1,10 

Casinhas 137 41 68 1,65 61 1,11 

Dragoal 246 73 108 1,47 95 1,14 

Farrobo 172 48 63 1,31 54 1,17 

Lapeira 560 172 227 1,31 208 1,09 

Lombas 32 9 56 6,22 44 1,27 

Matas 276 81 126 1,56 119 1,06 

Pé do Bico 112 34 61 1,79 58 1,05 

Pedras Pretas 94 32 91 2,84 67 1,36 

Ponta 107 32 57 1,78 54 1,06 

Salões 252 77 116 1,51 92 1,26 

Serra de Fora 77 23 39 1,70 38 1,03 

Tanque 127 42 75 1,79 71 1,06 

Vila Baleira 567 220 472 2,15 343 1,34 

População residual 36 13 23 1,77 20 1,15 

Fonte: (INE, 2001) 

De forma a permitir perspectivar as dinâmicas urbanas que se verificam na ilha de Porto 
Santo são apresentados no Quadro 6 alguns dados relativos à evolução do número de 
edifícios e de alojamentos, segundo estimativas do INE. 

Os dados apresentados são eloquentes quanto ao ritmo de construção e de crescimento do 
número de edifícios de habitação e de alojamentos familiares nas últimas duas décadas e 
meia.  

Entre 1981 e 2006 o número de edifícios quase duplicou e o número de alojamentos 
cresceu mais de duas vezes e meia. 
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Num período de vinte anos (1981-2001) o crescimento foi de 57,8% e de 88,4%, mas em 
apenas 5 anos (2001-2006), o número de edifícios cresceu quase 25% e o número de 
alojamentos cresceu perto de 40%. 

Tomando como referência o número médio de pessoas por família, que em 2001 era de 3,2, 
o número de novos alojamentos construídos entre 2001 e 2006 equivale a uma população 
de 3.174 pessoas. 

Relembrando que (ver acima ponto 2.2.1.1) numa perspectiva pessimista Porto Santo terá 
perdido população entre 2001 e 2006 e que, numa perspectiva optimista poderá ter crescido 
cerca de 250 a 300 pessoas, pode concluir-se que se vem assistindo a um significativo 
crescimento de habitações de segunda residência, para utilização própria ou para colocar no 
mercado. 

Quadro 6 – Estimativa (INE, 2007) de evolução do número de edifícios de habitação e alojamentos 

Ano 
Edifícios de 
habitação 

Alojamentos 
Familiares 

Total em 1981 1 295 1 327 

Total em 2001 2 044 2 500 

2002 93 176 

2003 88 204 

2004 111 279 

2005 127 203 

2006 81 130 

Total em 2006 2 544 3 492 

Evolução 1981-2006 96,4% 163,1% 

Evolução 1981-2001 57,8% 88,4% 

Evolução 2001-2006 24,5% 39,7% 

Fonte: (INE, 1981, 2001 e 2007) 

2.2.2 Aspectos socioeconómicos 

2.2.2.1 Emprego 

O Quadro 7 apresenta o volume de população activa empregada, as taxas de actividade e a 
distribuição da população activa empregada por sectores da actividade económica, em 
2001. Os valores apresentados correspondem à população residente, não coincidindo, 
portanto, com a população que exerce a sua actividade profissional em cada um dos 
concelhos, uma vez que haverá residentes num concelho que exercem a sua actividade 
noutro. No entanto, os referidos valores podem ser considerados como um indicador 
aproximado da estrutura do emprego nos concelhos analisados. 

A leitura do Quadro 7 permite constatar que Porto Santo e Funchal são os concelhos em 
que o sector primário tem apenas um papel residual na formação do emprego e em que o 
sector terciário apresenta a proporção mais elevada. 

Porto Santo apresentava a taxa de actividade mais elevada de toda a RAM, seguido de 
Santa Cruz e Funchal. 
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Quadro 7 – População activa empregada, taxas de actividade e distribuição da população activa 
empregada, por sector de actividade económica 

Região e concelhos 

2001 

População 
activa 

empregada 

Taxa de 
Actividade 

Sector 
Primário 

(%) 

Sector 
Secundário 

(%) 

Sector 
Terciário 

(%) 

Região Autónoma da Madeira 105 508 45,1 8,4 25,3 66,2 

Calheta 4 746 41,9 31,1 30,8 38,1 

Câmara de Lobos 13 936 41,3 9,4 39,6 51,0 

Funchal 47 005 47,5 1,5 18,9 79,6 

Machico 8 185 41,3 7,3 35,9 56,8 

Ponta do Sol 3 281 42,1 24,1 29,0 46,9 

Porto Moniz 1 160 41,3 30,3 22,2 47.5 

Ribeira Brava 4 946 41,0 10,3 37,3 52,4 

Santa Cruz 14 041 49,0 7,0 22,1 70,9 

Santana 3 793 44,8 41,0 17,5 41,5 

São Vicente 2 327 39,4 24,2 26,9 48,9 

Porto Santo 2 008 49,4 1,5 23,3 75,2 

Fonte: (INE, 2001) 

Em 2001, o número de desempregados era de 126 indivíduos e a taxa de desemprego 
atingia os 5,6%. 

Considerando os dados do Instituto Regional de Emprego, os desempregados residentes 
em Porto Santo totalizavam 131 indivíduos, em Janeiro de 2008, e 95 indivíduos, em 
Setembro de 2008, afectando mais as mulheres e, proporcionalmente, os indivíduos com 
menos de 25 anos. 

 

2.2.2.2 Poder de Compra 

Para análise do poder de compra, toma-se como referência o Indicador de Poder de Compra 
per Capita (IPC), construído pelo Instituto Nacional de Estatística. Este indicador é 
construído com base na análise de 20 variáveis, incluindo contribuições fiscais, rendimento 
colectável, valores de movimentos financeiros, indicadores de conforto, nível de instrução, 
equipamentos, número e dimensão das empresas, densidade populacional, entre outros. 

Tendo em conta a sua composição, pode considerar-se, de forma mais ampla, o IPC como 
um indicador geral do “desenvolvimento” socioeconómico e, em certa medida, sociocultural 
dos concelhos e um indicador da posição relativa de cada um em termos de 
desenvolvimento. 

O Indicador compara as regiões e os concelhos com um padrão de referência (Portugal = 
100), sendo os concelhos com maior IPC Lisboa (277,93) e Porto (198,48). O concelho com 
menor poder de compra é Celorico de Basto (41,77). 



João José Martins 

Plano de Urbanização da Frente de Mar Campo de Baixo / Ponta da Calheta 

Dimensão Social - Diagnóstico 

13 

No Quadro 8 são apresentados os valores do IPC na RAM e respectivos concelhos. Verifica-
se uma situação muito distinta entre, por um lado, os concelhos de Funchal e Porto Santo, 
com IPC superior à média nacional sendo, respectivamente, o 13º e 18º concelhos com 
maior poder de compra a nível nacional, e os restantes concelhos da RAM, com um poder 
de compra muito abaixo da média nacional. 

Quadro 8 – Poder de Compra per capita (ano de 2002) 

Região e Concelhos IPC 

Região Autónoma da Madeira 83,69 

Calheta 50,06 

Câmara de Lobos 44,35 

Funchal 120,78 

Machico 58,24 

Ponta do Sol 48,39 

Porto Moniz 54,34 

Ribeira Brava 55,07 

Santa Cruz 71,69 

Santana 45,22 

São Vicente 53,33 

Porto Santo 110,78 

Fonte: INE (2004) 

2.2.2.3 Actividades Económicas 

2.2.2.3.1 Estrutura empresarial e diversificação da estrutura produtiva 

Os dados apresentados nos Quadro 9 e 10 reportam-se às empresas e sociedades com 
sede social no concelho de Porto Santo pelo que não traduzem a totalidade da actividade 
empresarial existente, nomeadamente por parte de empresas com actividade em Porto 
Santo, mas com sede noutros concelhos, designadamente no Funchal. 

No entanto, os dados apresentados nos Quadro 9 e 10 permitem ter uma noção geral e 
sintética da estrutura empresarial do concelho de Porto Santo. 

Como pode observar-se no Quadro 9, a importância relativa do tecido económico e da 
actividade económica na ilha de Porto Santo, no contexto global da RAM, é muito diminuto, 
particularmente no que se refere ao volume de negócios. 

As empresas com forma jurídica de sociedade representam uma proporção (32,3%) próxima 
da média nacional (34%) mas muito mais baixa do que a média da RAM (56,8%). 

O número médio de trabalhadores por sociedade era de 4,1, e o volume de negócios médio, 
por sociedade, era de cerca de 215 mil euros. 
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Quadro 9 – Estrutura empresarial 

 RAM Porto Santo 

Número de empresas (2006) 25 070 572 (2,3%) 

Sociedades 14 231 185 (1,3%) 

Empresas em nome individual 10 839 387 (3,6%) 

Sociedades (2005)   

Volume de negócios (1) 14 347 457 39 704 (0,3%) 

Pessoal ao serviço 71 161 758 (1,1%) 

Sociedades da Indústria 
transformadora (2005) 

  

Volume de negócios (1) 537 055 1 418 (0,3%) 

Pessoal ao serviço 7 157 30 (0,4%) 

Fonte: (INE, 2007); (1) Unidade: milhares de euros. 

Analisando a distribuição do número de empresas e sociedades por subsectores e ramos e 
actividade económica (Quadro 10), verifica-se que os três pilares do tecido empresarial 
porto-santense são a construção, o comércio e o alojamento e restauração. 

A construção é o subsector com maior relevância ao nível do volume de negócios e da 
geração de emprego. 

O subsector do alojamento e restauração é o segundo no que respeita ao emprego e 
apenas o terceiro relativamente ao volume de negócios. 

A indústria transformadora tem um peso pouco relevante, inferior ao dos transportes, 
armazenagem e comunicação, e ao das actividades imobiliárias e serviços prestados às 
empresas. 

O sector primário tem um peso económico residual. Ainda assim, o INE registava em 2006, 
a presença de 26 viticultores em Porto Santo, com uma produção anual de 28.915 litros de 
mosto, correspondendo a 0,6% da produção total da RAM. 

Como se referiu, os dados apresentados nos Quadros 9 e 10 não traduzem toda a 
actividade empresarial e económica, designadamente a relativa a empresas não sedeadas 
no concelho. 

O INE disponibiliza também alguns dados referentes aos estabelecimentos existentes no 
concelho de Porto Santo. 

Estes dados indicam que o número total de pessoal empregado nos estabelecimentos 
ascende aos 1.306 indivíduos. 

Comparando a distribuição do pessoal ao serviço nos estabelecimentos com o pessoal ao 
serviço nas sociedades sedeadas em Porto Santo verifica-se que existem diferenças 
significativas apenas nos subsectores dos transportes e comunicações e do comércio, não 
existindo uma diferença relevante no subsector do alojamento e restauração. 

Relativamente aos transportes, a presença do aeroporto do Porto Santo, integrado na 
ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, será o maior factor a contribuir para o 
emprego no subsector. 
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Finalmente, considerando que a população activa empregada deverá ultrapassar os 2.000 
indivíduos, pode concluir-se que o peso empregador do sector público, seja ao nível 
autárquico seja ao nível dos serviços públicos desconcentrados é o mais determinante na 
formação do emprego local. 

Em síntese, os serviços públicos, a construção, o comércio, o turismo e os transportes 
constituem os sectores dinamizadores do emprego e economia locais. 

Quadro 10 – Número de empresas e de sociedades por ramos de actividade económica (2006), 
volume de negócios e pessoal ao serviço (2005) 

Ramos de Actividade 

Empresas Sociedades 

Número de 
Empresas 

% 
Número de 
Sociedades 

% 
Volume 

Negócios 
(1) 

% 
Pessoal 

ao 
Serviço 

% 

Agricultura, produção 
animal, caça e 
silvicultura, pesca 

16 2,8 1 0,5 (…)  (…) - 

Indústrias extractivas 2 0,4 - - - - - - 

Indústrias 
transformadoras 

27 4,7 13 7,0 1 418 3,6 30 4,0 

Produção e distribuição 
de electricidade, gás e 
água 

- - - - - - - - 

Construção 135 23,6 29 15,7 14 991 37,8 273 36,0 

Comércio por grosso e 
retalho 

142 24,8 48 26,0 9 705 24,4 95 12,5 

Alojamento e restauração 95 16,6 30 16,2 8 631 21,7 242 31,9 

Transportes, 
armazenagem e 
comunicação 

43 7,5 28 15,1 2 068 5,2 37 4,9 

Actividades financeiras 10 1,8 - - - - - - 

Actividades imobiliárias, 
alugueres e serviços a 
empresas 

55 9,6 21 11,4 1 861 4,7 15 2,0 

Administração pública, 
educação, saúde, outros 
serviços 

47 8,2 15 8,1 (…)  (…)  

Total 572 100,0 185 100,0 39 704 100,0 758 100,0 

Fonte: (INE, 2007); (1) Valores em milhares de euros; (…) Dados sujeitos a segredo estatístico. 

2.2.2.3.2 Turismo 

A análise do sector turístico é efectuada detalhadamente em capítulo específico do Relatório 
de Diagnóstico. Considerando a importância da actividade turística na economia local, 
efectua-se apenas uma breve abordagem, com base em dados estatísticos disponibilizados 
pelo INE, de forma a complementar a análise anterior. 

Oferta de alojamento, número de dormidas e número de hóspedes. 

No Quadro 11 são apresentados dados relativos a estabelecimentos hoteleiros classificados 
na Direcção-Geral de Turismo (ano de 2006), não cobrindo, portanto, a totalidade da oferta 
e dos fluxos turísticos efectivamente ocorridos.  
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Os dados indicados ilustram o facto de Porto Santo, em 2006, não constituir ainda um 
destino turístico importante no contexto da RAM. 

A principal especificidade consiste no número de turistas portugueses que constitui 14,7% 
do número de hóspedes registado na RAM e 65,9% dos hóspedes em Porto Santo.  

Quadro 11 – Indicadores de turismo relativos a estabelecimentos hoteleiros classificados na 
Direcção-Geral de Turismo (2006) 

 RAM Porto Santo 

Número de estabelecimentos  195 13 (6,7%) 

Hotéis 53 5 (9,4%) 

Pensões 53 3 (5,7%) 

Outros 89 5 (5,6%) 

Capacidade de alojamento 28 657 1 480 (5,2%) 

Número de dormidas 5 729 098 186 969 (3,3%) 

Número de hóspedes 1 064 319 58 515 (5,5%) 

Portugueses 262 088 38 545 (14,7%) 

Estrangeiros 802 231 19 970 (2,5%) 

Fonte: (INE, 2007); 

Factor de Dinamismo Relativo (FDR) 

Apesar de o subsector do alojamento e restauração não constituir, em 2006, o principal 
subsector de actividade económica, ficando aquém da construção e do comércio, a 
actividade turística e os fluxos que ela gera contribuem de forma relevante para a formação 
do poder de compra da população, como o ilustra o elevado Factor de Dinamismo Relativo 
(FDR) que se verificava em 2002. 

Este indicador, construído pelo INE, mede a influência dos fluxos turísticos no poder de 
compra da população residente.  

Um valor elevado indica que a importância dos fluxos turísticos na formação do poder de 
compra é elevado, quer por os rendimentos resultantes dos fluxos turísticos serem elevados 
quer por serem menos importantes ou escassas outras fontes de formação de rendimentos. 

Um valor baixo pode indicar que os fluxos turísticos são pouco relevantes ou que, sendo 
relevantes, o poder de compra que proporcionam se dilui no poder de compra 
proporcionado por outras fontes. É o caso de Lisboa (concelho com menor FDR) e Porto, 
por exemplo. 

Porto Santo apresentava um FDR de 2,6341, sendo o 8º concelho com FDR mais elevado a 
nível nacional, a seguir a 7 concelhos da região Algarve, evidenciando claramente a 
importância dos fluxos turísticos na formação do poder de compra da população. 

2.2.2.3.2 Tendências e dinâmicas socioeconómicas em curso 

Tecido empresarial 

Os dados analisados anteriormente revelam uma estrutura económica e um tecido 
empresarial com algumas debilidades e relativamente pouco diversificado. 
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No entanto, tem vindo a verificar-se uma significativa dinâmica de criação líquida de 
empresas e postos de trabalho, como é evidenciado pelos dados apresentados no Quadro 
12. 

Quadro 12 – Empresas – evolução de indicadores (1999-2006) 

 1999/2000 2005/2006 

Empresas 415 572 (+37,8%) 

Sociedades 48 185 (+285,4%) 

Pessoal ao serviço em 
sociedades 

149 758 (+408,7%) 

Volume de negócios das 
sociedades (1) 

7 526 39 704 (+427,6%) 

Fonte: (INE, 2000, 2007); (1) Unidade: milhares de euros 

Verificando a evolução dos principais subsectores (Quadro 13) é particularmente expressivo 
o crescimento do ramo da construção, o que é concordante com as análises feitas 
anteriormente relativamente à evolução do parque habitacional da ilha. 

No subsector do comércio o crescimento é também muito relevante. O subsector do 
alojamento e restauração é aquele em que se verifica menor crescimento, embora ainda 
assim bastante relevante. 

Quadro 13 – Sociedades – evolução dos principais subsectores (1999-2006) 

Subsectores 
Pessoal e volume de 

negócios 
1999/2000 2005/2006 

Construção 

Número de sociedades 3 29 (+866,7%) 

Pessoal ao serviço em 
sociedades 

20 273 (+1.265%) 

Volume de negócios das 
sociedades (1) 

789 14 991 (+1.800%) 

Comércio por grosso e 
retalho 

Número de sociedades 8 48 (+600,0%) 

Pessoal ao serviço em 
sociedades 

23 95 (+313,0%) 

Volume de negócios das 
sociedades (1) 

1 584 9 705 (+512,7%) 

Alojamento e 
restauração 

Número de sociedades 14 30 (+114,3%) 

Pessoal ao serviço em 
sociedades 

63 242 (+284,1%) 

Volume de negócios das 
sociedades (1) 

3 149 8 631 (+174,1%) 

Fonte: (INE, 2000, 2007); (1) Unidade: milhares de euros 

Actores sociais e iniciativas de desenvolvimento 

O final da década de 1990 e início da década de 2000 marcam um momento determinante 
na intervenção do Governo Regional no processo de desenvolvimento da ilha de Porto 
Santo. 
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Pela Resolução do Conselho do Governo nº 1809/97, de 18 de Dezembro, foi criada a 
Operação Integrada de Desenvolvimento do Porto Santo, como instrumento para o 
desenvolvimento integrado da ilha, considerado como de interesse público e regional. 

Na sequência desta Resolução é constituída, pelo Decreto Legislativo Regional nº 16/99/M, 
a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A. (SDPS), sociedade anónima de 
capitais exclusivamente públicos, como entidade gestora dos projectos e acções inseridos 
no âmbito da Operação Integrada de Desenvolvimento. 

A SDPS tem como tem como objecto social a concepção, execução e construção dos 
empreendimentos correspondentes à concretização da OID. 

A SDPS tem ainda poderes de agir como entidade expropriante de imóveis, e poderes para 
proceder à gestão técnica, administrativa e financeira das intervenções operacionais 
incluídas no Quadro Comunitário de Apoio para as intervenções estruturais comunitárias na 
ilha do Porto Santo. 

Detida maioritariamente pelo Governo Regional, a SDPS viria a contar com a participação 
do Município de Porto Santo no capital social. 

A SDPS tem vindo a promover um conjunto de empreendimentos, designadamente, campo 
de golfe de 18 buracos, um Centro Cultural e de Congressos, centro hípico e complexo de 
campos de ténis, uma zona lúdica e um estádio de desportos de praia na zona do Penedo 
do Sono, várias acções de revitalização urbanística do Centro Histórico de Vila Baleira, 
entre outros. 

A Associação Comercial e Industrial da Ilha de Porto Santo (ACIPS) viria a ser criada em 
Abril de 1994, com o objectivo de promover os interesses e a dinamização das actividades 
económicas locais. 

Reúne actualmente cerca de 120 associados e desenvolve várias iniciativas, entre as quais 
a realização anual da Expo Porto Santo / Nautitur, mostra de actividades económicas. 

Dispõe ainda de serviços de orientação técnica e jurídica e promove acções de formação 
profissional. 

Turismo 

É o sector em que se perspectiva maior dinâmica de crescimento. Para além do conjunto de 
empreendimentos que virão a surgir na área de intervenção do PUFMCB/PC, concretizou-se 
recentemente a existência de dois novos empreendimentos de tipo resort com classificação 
de 5 estrelas. 

Estas unidades (Colombo Resort e Pestana Porto Santo), situadas na frente de mar, vieram 

proporcionar um crescimento muito significativo da oferta de alojamento na ilha de Porto 
Santo que se situará actualmente na ordem das 3.500 camas. 
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2.2.2 Aspectos sociais e socioculturais 

2.2.2.2 Nível de instrução da população residente 

No Quadro 15 apresenta-se a distribuição da população residente por níveis de instrução, 
em 2001, comparando Porto Santo com a média da RAM e os principais concelhos urbanos 
da região. 

Os dados, referentes aos Censos de 2001, já não reflectem a situação actual que será mais 
positiva. Com as limitações inerentes a este facto pode verificar-se, porém, que a situação 
geral apontava um baixo para nível de instrução, o que aliás é característica de todo o 
território nacional. 

As taxas de analfabetismo eram ainda relativamente elevadas e a população com nível de 
instrução secundário ou superior não atingia os 30%, no Funchal, e os 25% no Porto Santo 
e Santa Cruz. 

Os indicadores relativos a Porto Santo são mais positivos do que a média da RAM e 
próximos dos indicadores do concelho de Santa Cruz e mais desfavoráveis do que os do 
concelho do Funchal. 

Quadro 15 – Nível de instrução da população residente (2001) 

Nível de Ensino RAM (%) Porto Santo (%) Funchal (%) Santa Cruz (%) 

Nenhum 17,4 14,0 13,2 15,0 

1º Ciclo do Ensino Básico 35,6 34,0 31,8 33,9 

2º Ciclo do Ensino Básico 13,2 17,6 12,3 13,9 

3º Ciclo do Ensino Básico 11,6 15,1 12,4 12,4 

Secundário 14,0 16,2 18,1 16,6 

Médio  0,5 0,3 0,8 0,4 

Superior 7,7 6,8 11,4 7,8 

Taxa de Analfabetismo 12,7 9,5 8,4 9,4 

Fonte: (INE, 2001) 

A ilha conta actualmente com três escolas do 1º ciclo do ensino básico e uma escola 
reunindo o 2º e 3º ciclos do ensino básico e o ensino secundário. 

O desenvolvimento do ensino público em Porto Santo constituiu um dos exemplos das 
dificuldades inerentes à dupla insularidade e à sua superação. Apenas em 1975/76, na 
sequência de movimentações e manifestações públicas da população se procedeu à 
instalação, ainda com carácter provisório, de graus de ensino superiores aos 4 anos de 
escolaridade básica. 

2.2.2.3 Actores locais 

Entendendo o conceito de actor social como o de agente com acção determinante na 
estruturação e dinâmica da vida social, nas suas diversas dimensões, os principais actores 
sociais colectivos, para além do Governo Regional, são os seguintes: 

- A Câmara Municipal de Porto Santo; 

- A Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo; 
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- A Junta de Freguesia de Porto Santo; 

- A comunidade educativa, designadamente as escolas públicas; 

- A Associação Comercial e Industrial de Porto Santo. 

Enquanto órgão de governo local, a Câmara Municipal constitui um actor central, quer ao 
nível da gestão do território quer das dinâmicas de desenvolvimento local e de expressão 
sociocultural.  

No contexto específico da “dupla insularidade” a Câmara Municipal do Porto Santo tende a 
polarizar também a expressão de uma certa afirmação, autonomia e reivindicação perante o 
poder regional. 

Não é alheio a esta situação o facto de Porto Santo ter sido, juntamente com o Machico, um 
dos municípios em que o partido político maioritário na Câmara Municipal já foi diferente do 
partido político maioritário no Governo Regional. 

Com a Operação Integrada de Desenvolvimento e a criação da Sociedade de 
Desenvolvimento do Porto Santo tem vindo a verificar-se uma articulação mais estreita e 
vertical Governo Regional/SDPS/Câmara Municipal nas estratégias de desenvolvimento 
local. 

A empresa municipal Areal Dourado – Eventos viria a ser criada com o objectivo de 
promover diversos eventos e iniciativas de animação ao longo do ano e sobretudo nos 
meses e Verão. 

Entre os actores institucionais, a Junta de Freguesia do Porto Santo é, pelas suas 
atribuições específicas, pelo facto da freguesia coincidir com a área do município e pela 
pequena dimensão populacional do território, um actor menos determinante. 

Para além das suas competências próprias tem desenvolvido iniciativas de âmbito cultural, 
como o Festival de Folclore, entre outras.  

Às escolas públicas cabe, naturalmente, um papel central na formação escolar e cívica dos 
jovens. Assume particular relevância a Escola 2/3 e Secundária Prof. Dr. Francisco de 
Freitas Branco, pelo facto de ser a única escola pública com responsabilidade de formação 
entre o 5º e o 12º ano de escolaridade. 

O Projecto Educativo desta escola evidencia preocupações inerentes à formação dos alunos 
e sua inserção na vida profissional e social, ao combate ao insucesso escolar (na casa dos 
20%), à necessidade de promoção de cursos profissionais de forma articulada. Os princípios 
da democraticidade, cidadania, autonomia e desenvolvimento constituem valores centrais 
deste Projecto Educativo. 

Ao nível da “sociedade civil” a ACIPS, já anteriormente referida aquando da análise 
socioeconómica, é a organização mais visível com expressão e alguma dinâmica de 
intervenção na vida local. 

No contexto das dinâmicas em curso, muito polarizadas em torno da SDPS/OID, a ACIPS 
tem vindo também a articular estreitamente a sua acção com a SDPS e a Câmara Municipal. 
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Sem prejuízo de uma análise mais aprofundada da realidade local, as dinâmicas ao nível da 
actividade associativa e de iniciativas da sociedade civil e dos cidadãos circunscreve-se à 
actividade de alguns grupos culturais e desportivos. 

Identificaram-se os seguintes grupos culturais: 

- Banda Filarmónica do Porto Santo; 

- Grupo de Folclore do Porto Santo; 

- Grupo de Cantares Populares do Porto Santo; 

- Associação Cultural e Social da Camacha; 

- Associação Cultural e Recreativa do Espírito Santo. 

A existência de uma banda filarmónica na ilha remonta à década de 1930. Depois de vários 
anos de interrupção, a Banda Filarmónica foi reorganizada, em 1986, por iniciativa da Casa 
do Povo local. Conta com cerca de 30 membros, marcando presença em diversos eventos 
na ilha e também noutros pontos da Região e do país. 

O Grupo de Folclore do Porto Santo foi fundado em 1963. Conta com cerca de 35 
elementos e tem como principal objectivo divulgar a cultura porto-santense, através das 
danças e cantares. Os trajes remontam a finais do século XVIII, princípios do século XIX. 

Para além das iniciativas em que participa na ilha, tem representado o Porto Santo e a 
Região em vários eventos a nível nacional e mesmo no estrangeiro. 

O Grupo de Cantares Populares do Porto Santo, fundado em 1996, é um grupo vocal e 
instrumental com cerca de 20 elementos que divulga temas musicais populares locais, 
regionais e nacionais. Algumas das canções do reportório foram recolhidas pelo grupo, na 
tradição local. 

O centro Cultural e Social da Camacha foi criado em 1995 e desenvolve várias iniciativas 
socioculturais, tal como a Associação Cultural e Recreativa do Espírito Santo que organiza a 
Marcha de Campo de Baixo nas festas de S. João. 

Na área desportiva, existem várias entidades, de base associativa, em actividade: 

- Clube Desportivo Porto-Santense (fundado em 1948, tem o futebol e o basquetebol 
como principais modalidades); 

- Porto Santo SAD (fundado em 2002, tem o hóquei em patins como principal 
modalidade); 

- Clube Naval do Porto Santo (fundado em 1948, tem a vela e a canoagem como 
principais modalidades); 

- Sporting Clube do Porto Santo (fundado em 1976, tem o ténis de mesa, o bilhar o 
futsal e o voleibol como principais modalidades); 

- Associação de Desportos de Porto Santo que dinamiza a prática desportiva e 
organiza várias actividades desportivas. 



João José Martins 

Plano de Urbanização da Frente de Mar Campo de Baixo / Ponta da Calheta 

Dimensão Social - Diagnóstico 

22 

2.2.2.4 Identidades socioculturais 

O tratamento adequado deste tema complexo implica uma análise mais detida e 
aprofundada sobre a realidade porto-santense que ainda não é possível traduzir no actual 
diagnóstico preliminar.  

Efectua-se, assim, uma primeira aproximação, procurando relevar os aspectos mais 
marcantes que foi possível identificar até ao momento. 

A identidade colectiva local estrutura-se em torno de quatro factores fundamentais: 

- O território; 

- Os recursos (praia, clima, paisagem, tranquilidade); 

- A cultura (modos de vida, produtos locais, tradições, costumes, a fala, as festas); 

- A história. 

O Território 

O Território constitui um factor identitário central. O facto de se tratar de um pequeno 
território insular afectado por uma dupla insularidade sedimentada ao longo da história, que 
de algum modo se expressa na expressão local “passar para lá do ilhéu da Cal”, constitui 
um factor marcante do ser-se porto-santense. 

A insularidade tem um efeito paradoxal. É origem, por um lado, de dificuldades e 
precariedades específicas que alimentam a oposição entre “nós” e os outros 
(“madeirenses”). Mas, por outro lado, é também um factor de afirmação, de autonomia e, 
sobretudo, de controlo efectivo e simbólico sobre o território. 

A apropriação e controlo do território por parte dos porto-santenses constituem um facto 
historicamente sedimentado que até hoje não foi significativamente alterado. 

As “intervenções exteriores”, seja ao nível económico seja ao nível do desenvolvimento 
urbano-turístico, não modificaram significativamente a relação com um território em que a 
ocupação humana se desenvolveu de forma moderada e relativamente equilibrada, sem 
mudanças sociais ou territoriais bruscas. 

Como se referiu anteriormente, aquando da análise demográfica, não há experiência 
histórica de mudança social rápida em Porto Santo. 

Neste contexto, a ilha mantém as características simbólicas de casa colectiva dos porto-
santenses, ou seja, do espaço onde podem existir dificuldades ou carências, mas que 
reconhecem como seu e que controlam. 

Para além do factor insularidade, as características do próprio território e do seu modo de 
apropriação constituem outras componentes deste factor identitário. 

Neste caso, a paisagem agreste e o mar são os elementos marcantes. 

A relação do porto-santense com o mar é também paradoxal. O mar é um elemento vital, 
uma componente histórica dos modos de vida e uma presença constante na frente sul, em 
função da configuração do território e do tipo de ocupação urbana.  
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No entanto, a relação directa com o mar, para além das actividades marítimas tradicionais e 
da dinâmica social em torno do “cais”, nunca se estabeleceu de uma forma profunda, nem 
ao nível urbanístico, nem da utilização da praia. “Para o porto-santense, ver o mar é tão 
importante como respirar” e “O porto-santense não vai à praia” são duas frases que tipificam 
esta relação paradoxal. 

Em suma, o território, nesta multiplicidade de matizes, constitui um factor identitário actual e 
actuante. 

Os recursos do território 

O clima ameno, as características paisagísticas da ilha e, sobretudo, a extensão da “praia 
dourada” são recursos constituintes da afirmação local dos valores que a ilha tem para 
oferecer. 

A estes recursos junta-se a “tranquilidade”, recurso intangível, mas elemento 
simultaneamente constituinte da qualidade de vida das populações locais e do melhor que 
há para oferecer ao visitante. 

A especificidade dos “sabores locais” de produtos como a uva, o melão e a melancia é outra 
manifestação da afirmação local daquilo que há de bom em Porto Santo.  

A Cultura 

Considerando aqui o conceito de cultura no seu sentido mais amplo, das práticas sociais, 
valores, usos, costumes e artefactos, associados a determinados modos de vida 
historicamente sedimentados, verifica-se que no Porto Santo e ao contrário do que acontece 
com o território, a cultura local constitui um factor identitário cuja base substantiva se 
encontra em perda, na medida em que se sustenta em memórias colectivas de modos de 
vida que foram desaparecendo e praticamente já não existem, nomeadamente:  

- O Porto Santo rural, dos produtos agrícolas locais, das dificuldades do trabalho da 
terra, dos instrumentos de trabalho, dos usos e costumes; 

- O Porto Santo dos arrais e barqueiros, expresso na saga dos barcos carreireiros que 
faziam as ligações entre Porto Santo e a Madeira; 

- O Porto Santo dos artesãos e do comércio tradicional; 

- O Porto Santo dos falares locais; 

- A exploração dos recursos (a cal, as águas). 

Estes modos de vida que se mantiveram durante décadas e até mesmo séculos 
desapareceram e os factores identitários a eles associados permanecem fundamentalmente 
na memória, nas representações e em reconstituições, sendo escassa a produção 
documental sobre estes temas. 

Algumas destas dimensões culturais têm sido objecto de tentativa de conservação e de 
recuperação, nomeadamente através da actividade dos grupos culturais e folclóricos, da 
conservação de alguns moinhos tradicionais, da musealização de aspectos da vida rural 
(Museu Cardina), da recuperação de actividades artesanais, da realização da festa das 
vindimas, dos temas representados nas marchas populares do S. João. 
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Verifica-se na última década, como se descreve mais adiante, um esforço direccionado para 
a realização de iniciativas que assinalem e marquem a identidade sociocultural porto-
santese. 

Não se verifica ainda, porém, uma estratégia sustentada, coerente e integrada de 
investigação, documentação e valorização da cultura local, de um modo substantivo, de 
forma a ultrapassar a mera folclorização e os inerentes riscos de cristalização de formas 
destituídas de conteúdo. 

A história 

Algo de semelhante poderá referir-se em relação à história da ilha, dimensão da identidade 
cultural que apenas por facilidade de análise se separa da anterior. 

Numa primeira análise, esta história, enquanto factor identitário, aparece ao visitante da ilha 
como um elemento pouco valorizado na sua globalidade e diversidade, e talvez 
excessivamente concentrado na (im)provável presença de Cristóvão Colombo na ilha. 

Embora anualmente se comemore o Dia do Achamento, essa comemoração é talvez 
demasiado formal, solene e oficial, com discursos e parada militar. 

A diversidade do passado histórico, dos descobrimentos às incursões dos corsários, do 
despovoamento ao repovoamento, do desenvolvimento e dificuldades dos modos de vida 
locais surgem como um manancial, em grande medida por valorizar, recuperar e reintegrar 
na identidade local. 

A Casa Museu Cristóvão Colombo tem desempenhado algum papel nesta dimensão, indo 
muito para além do “mito” e contextualizando bem os tempos históricos, mas falta 
claramente um pólo que de forma aprofundada, integrada e sustentada promova a 
investigação, a revalorização e divulgação da história e património cultural locais. 

A identidade sociocultural é um factor central de coesão e de afirmação de qualquer 
comunidade. Quando se trata de um destino turístico esta identidade adquire uma 
importância ainda maior, quer como elemento de valorização do próprio destino turístico, 
quer como factor que contribui para dotar as comunidades locais de maior capacidade de 
gerir a relação com o “outro” e a mudança social. 

O Porto Santo tradicional foi desaparecendo praticamente até meados da década de 1980. 
Mas permaneceu o território, nas suas características biofísicas, nas marcas da paisagem 
humanizada, na sua expressão urbanística. 

Depois de um interregno em que o Porto Santo parece ter ficado suspenso entre um 
passado “perdido” e um futuro por encontrar, desenha-se, a partir de finais da década de 
1990 e inícios da década de 2000, uma linha de rumo de um novo Porto Santo cuja 
alternativa de desenvolvimento assenta na sua constituição como destino turístico, nacional 
e internacional. 

E este novo rumo começa a marcar o território. Se o aeroporto constituiu durante décadas a 
única marca forte no território e que de algum modo simboliza a viragem entre o Porto Santo 
tradicional e as transformações do futuro, assiste-se na última década a uma sucessão de 
novas marcas que vão do campo de golfe aos novos resorts, passando pelo crescimento 

urbano acentuado em algumas áreas da ilha. 
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Os destinos turísticos de sol e praia com boas infra-estruturas hoteleiras existem em muitas 
latitudes, não são factores de modos de vida geradores de identidades próprias. Pelo 
contrário, a diferenciação dos destinos turísticos, para além das condições ambientais 
características e da qualidade dos equipamentos, assenta muito na afirmação e identidade 
sociocultural das suas populações. 

O Porto Santo do futuro enfrenta um desafio em que a massificação turística e 
descaracterização identitária, seja ao nível sociocultural seja ao nível do próprio território, 
constituem um risco real que pode e deve ser enfrentado, de forma a assegurar um 
desenvolvimento socialmente sustentável. 

2.2.2.5 Equipamentos e manifestações culturais 

O Centro Cultural e de Congressos e a Casa Museu Cristóvão Colombo, situados em Vila 
Baleira, são os principais equipamentos culturais existentes na ilha. A Biblioteca Municipal 
situa-se também em Vila Baleira. 

Na Camacha situa-se o Museu Cardina dedicado à preservação da memória do modo de 
vida rural. 

O Centro Cultural e de Congressos, de construção relativamente recente, tem sido o centro 
de algumas iniciativas, como o Festival de Cinema de Porto Santo ou a Bienal de Artes 
Plásticas. 

Ao longo do ano são organizadas algumas manifestações socioculturais públicas, como a 
Feira do Livro, o Festival de Folclore, o Festival Colombo que pretende comemorar a 
passagem do navegador pela ilha, e as comemorações do Dia do Achamento. 

Grande parte destes eventos iniciou-se na última década. 

O Festival de Colombo teve a 1ª edição em 1999; 

O Festival de Folclore teve a 1ª edição em 2002; 

O Ciclo de Cinema de Porto Santo iniciou-se em 2002; 

O Centro Cultural e de Congressos foi inaugurado em 2003; 

A Bienal de Artes Plásticas teve a 1ª edição em 2005; 

O Museu Cardina foi inaugurado em 2006. 

Verifica-se a preocupação de construir muitas destas iniciativas em torno das questões da 
identidade histórica e sociocultural local, mas ainda de forma pouco estruturada. 

2.2.2.6 Percepções locais sobre o desenvolvimento turístico 

No âmbito dos trabalhos preliminares de terreno desenvolvidos para a actual fase de 
diagnóstico procurou-se efectuar uma primeira abordagem exploratória, ainda muito 
limitada, no sentido de recolher opiniões da população local sobre o futuro desenvolvimento 
turístico da ilha. 

Foi efectuada cerca de uma dezena de entrevistas, incluindo pessoas ligadas à actividade 
turística, à actividade de transporte rodoviário, e simples elementos da população. Das 
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entrevistas realizadas, algumas de natureza mais dirigida, outras de natureza mais informal, 
foi possível detectar, simultaneamente, elementos de expectativa e preocupação que podem 
sintetizar-se nas seguintes afirmações-tipo: 

- O turismo é muito importante para a ilha, não há outra alternativa; 

- O desenvolvimento turístico em curso (Colombo Resort e Pestana Porto Santo) e 

outros empreendimentos previstos constituem uma oportunidade que não pode ser 
desperdiçada; 

- Os turistas não podem, porém, ficar fechados nos resorts, é importante que circulem 

pela ilha; 

- A construção de empreendimentos não pode impedir o acesso dos porto-santenses 
à praia; 

- A tranquilidade da ilha é um bem que não deve perder-se. 

3. Síntese 

Do diagnóstico efectuado podem extrair-se os seguintes elementos de síntese. 

1) Tendências “históricas” e características estruturais 

- Crescimento populacional, secular, moderado, regulado por saldos migratórios 
negativos; 

- População actual variando entre os 5.000 indivíduos (residentes) e os 20.000 
(residentes+população sazonal) no pico máximo da procura turística; 

- Crescimento urbano, secular, moderado; 

- Densidade populacional actual moderada; 

- Povoamento em baixa densidade; 

- Escassez de espaços públicos, designadamente de usufruto da frente de mar; 

- Reduzida dimensão, desenvolvimento e diversificação do tecido empresarial, muito 
centrado na construção, comércio, alojamento e restauração, transportes; 

- Fluxos turísticos com origem muito maioritária no mercado nacional; 

- Concentração do emprego na construção, no comércio e turismo e nos serviços 
públicos; 

- Baixo nível de desemprego; 

- Poder de compra per capita acima da média da região e acima da média nacional; 

- Forte dependência dos fluxos turísticos para a formação do poder de compra da 
população local; 
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- Nível de instrução da população residente relativamente baixo, mas acima da média 
da região; 

- Dinâmica cultural limitada; 

- Número relativamente reduzido de actores locais; 

- Dinâmicas participativas limitadas; 

- Identidades socioculturais centradas no território (apropriação e controlo; casa 
colectiva; ligação com o mar); 

- Memória colectiva centrada nos modos de vida tradicionais, desaparecidos ou em 
vias de desaparecimento, com risco de perda de identidade sociocultural. 

2) As tendências “históricas” e características estruturais configuram: 

- Dinâmicas sociais e territoriais pouco acentuadas, “equilíbrio”, “tranquilidade”; 

- Inexistência de experiência histórica de mudança social acelerada e, 
consequentemente, fragilidade perante a mudança e falta de instrumentos para gerir 
a mudança de forma sustentável. 

3) Tendências emergentes 

Para além de uma eventual retoma do crescimento populacional, que ainda não é possível 
confirmar com segurança, verifica-se que na última década e particularmente nos últimos 6-
8 anos, mais do que a uma tendência emergente, se assiste a uma dinâmica direccionada 
para determinados objectivos de desenvolvimento, com repercussões em várias dimensões 
da vida local: 

- Aceleração do crescimento urbano, sobretudo relativo a segundas residências; 

- Crescimento significativo do número de empresas, volume de negócios e emprego 
centrado nos subsectores da construção, comércio e turismo; 

- Transformações na oferta turística: golfe, novos resorts, aumento significativo da 
oferta de alojamento privilegiando o mercado internacional; 

- Desenvolvimento de infra-estruturas e equipamentos; 

- Desenvolvimento de iniciativas de animação turística e de eventos socioculturais e 
desportivos. 
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