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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento e estrutura do Relatório Ambiental 

O presente documento constitui o Relatório Ambiental (RA) do Plano de Urbanização (PU) da Frente de Mar 

Campo de Baixo – Ponta da Calheta, Porto Santo. 

A transposição para o direito nacional da Directiva 2001/42/CE, relativa à avaliação ambiental de planos e 

programas, foi efectuada através do DL n.º 232/2007, de 15 de Junho, e do DL n.º 316/2007, de 19 de Setembro, 

que altera o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial estabelecido no DL n.º 380/99, de 22 de 

Setembro, e que o republica. O DL n.º 316/2007 foi alterado pelo DL n.º 181/2009, de 7 de Agosto, e o DL 

n.º 380/99, foi alterado e republicado pelo DL n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro. 

Com base neste enquadramento legislativo, adoptou-se a seguinte estrutura para o RA do PU da Frente de Mar 

Campo de Baixo – Ponta da Calheta: 

1. Introdução; 

2. Principais objectivos do PU e relações com outros planos e programas pertinentes, em que se analisa o 

enquadramento do PU noutros documentos de âmbito mais abrangente e se avalia o modo como os 

objectivos estabelecidos nestes documentos são considerados no PU; 

3. Definição dos aspectos pertinentes a considerar no Relatório Ambiental, em que se indicam os factores 

relevantes do estado actual do ambiente e os problemas ambientais pertinentes para avaliar no 

Relatório; 

4. Estado actual do ambiente, em que se caracterizam os factores considerados mais relevantes na área 

de desenvolvimento do plano; 

5. Impactes ambientais e medidas de mitigação e potenciação, em que se avaliam os efeitos positivos e 

negativos do desenvolvimento do plano na área e se propõem medidas para evitar e minimizar os 

impactes negativos e potenciar os impactes positivos; 

6. Avaliação de alternativas, em que se justifica a solução adoptada pelo PU; 

7. Lacunas técnicas ou de conhecimento, em que se indica a informação em falta para a análise efectuada 

no RA e as consequências nas conclusões do estudo; 

8. Medidas de controlo, onde se propõem as acções de monitorização a desenvolver; 

9. Conclusões, onde se sintetiza a análise efectuada no RA. 

O RA inclui ainda anexos e, como documento autónomo, o Resumo Não Técnico (RNT). 
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1.2. Responsabilidade pelo Relatório Ambiental 

O Relatório Ambiental foi elaborado entre Janeiro de 2008 e Outubro de 2009, por Júlio de Jesus, eng.º do 

ambiente, com a colaboração de Inês Lourenço, eng.ª do ambiente. A presente versão foi revista e actualizada 

em Novembro de 2011. 

O Relatório Ambiental baseou-se em estudos sectoriais desenvolvidas por uma equipa multidisciplinar, indicada 

no Quadro 1.2.1. 

Quadro 1.2.1 - Equipa técnica do Relatório Ambiental 

Especialidade Técnicos Formação 

Coordenação Júlio de Jesus Eng.º ambiente 

Apoio à coordenação Inês Lourenço Eng.ª ambiente 

Enquadramento em planos e programas Cristina Almeida Economista 

Geomorfologia e dinâmica de litoral  César Andrade Geólogo 

Hidrogeologia Susana Prada Hidrogeólogo 

Recursos hídricos Jorge Froes Engenheiro 

Engenharia hidráulica e costeira Marius Sokolewicz Engenheiro 

Dinâmica costeira e território João Batista Engº Geólogo 

Habitats, fauna e flora António Domingos Abreu Biólogo Marinho 

 Cristina Abreu Biólogo 

 Roberto Jardim Biólogo 

 Ricardo Araújo Biólogo 

Socioeconomia João José Martins Sociólogo 

Ruído Palma Ruivo Engenheiro 

Património cultural João Albergaria Arqueólogo 

Paisagem Carlos Correia Dias Arqt.º. Paisagista 

 

1.3. Antecedentes 

A 1.ª Fase da elaboração do PU contou com uma interacção activa das equipas técnicas mencionadas no 

Quadro 1.2.1, bem como da Equipa do Plano e do responsável pelo Relatório Ambiental, que incluiu visitas 

conjuntas à área de intervenção do plano, sessões de trabalho em Lisboa e em Porto Santo e reuniões com a 

Câmara Municipal de Porto Santo. Esta metodologia estimulou uma abordagem interdisciplinar, enriquecedora 

das soluções adoptadas no PU. 
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A presente versão do Relatório Ambiental foi revista e actualizada tendo em conta as alterações introduzidas no 

PU na sequencia dos pareceres recebidos bem como do Parecer da Secretaria Regional do Ambiente e dos 

Recursos Naturais.  

1.4. Enquadramento e descrição sumária do PU 

1.4.1. Localização 

A área de intervenção do PU contempla grande parte da zona sul da ilha, contígua ao extenso areal, entre a 

ribeira de Cochino a nascente e a Ponta da Calheta a poente, sendo delimitada a norte pela Estrada Regional 

n.º 120 (Figura 1.4.2). 

1.4.2. Classificação do solo 

A área de intervenção do PU abrange duas classes de espaços, de acordo com a Planta de Ordenamento do 

Plano Director Municipal – PDM (Figura 1.4.1): espaços urbanos e espaços naturais. 

 

Figura 1.4.1 - Extracto da Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal 
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Figura 1.4.2 - Localização do PU (carta militar da série P821, folha n.º 14) 
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O n.º 1 do art. 28.º do Regulamento do PDM caracteriza os espaços urbanos, a que corresponde solo urbano, do 

seguinte modo: 

“Os espaços urbanos são caracterizados pelo elevado nível de infra-estruturação, existente ou 

previsto, equipamentos e densidade populacional que possuem, ou a prever e onde o solo se 

destina predominantemente à edificação. 

São delimitados pelos perímetros urbanos, originando espaços que pelas suas características 

fisiográficas, de localização e acessibilidade, se revelam apropriados para responder às 

necessidades de crescimento e mobilidades da população, permitindo programar o 

desenvolvimento da estrutura urbana emergente. O conjunto dos espaços urbanos e subclasses 

que comporta, determina os perímetros urbanos, delimitados na planta de ordenamento. Os 

espaços urbanos dividem-se, quanto às características de edificação e uso funcional nos seguintes 

sub-espaços: 

- Áreas urbanas consolidadas; 

- Áreas urbanas a preservar; 

- Área urbanas a reabilitar; 

- Áreas urbanas de expansão e colmatagem; 

- Espaços Industriais; 

- Verde Urbano; 

- Áreas de Equipamentos; 

- Espaços naturais em meio urbano.” 

Na área de intervenção do PU, os Espaços Urbanos existentes integram dois sub-espaços: “Áreas urbanas a 

reabilitar”, entre as Ribeiras de Cochino e Salgado, e “Áreas urbanas de expansão e colmatagem”.  

Na área de intervenção do PU existem Espaços Naturais, definidos no n.º 3 do art. 28.º do Regulamento do PDM 

do seguinte modo: 

Os espaços naturais abrangem a estrutura biofísica fundamental que assegura o funcionamento 

ecológico do território do concelho. 

Os espaços naturais, de acordo com este artigo do Regulamento do PDM, dividem-se em: 

 Zonas naturais de uso interdito; 

 Zonas naturais de uso fortemente condicionado; 

 Zonas naturais de uso condicionado; 

 Zonas naturais de uso recreativo. 

Os espaços naturais na área de intervenção do PU são constituídos por “zonas naturais de uso recreativo” 

(praias) e pelas linhas de água principais: ribeiras de Cochino e Salgado. 
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O PDM não definiu a qualificação do solo numa extensa área situada entre os Espaços Naturais e os Espaços 

Urbanos, definida como a Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) n.º 11 (art. 29º), remetendo para 

a futura regulamentação do Plano de Ordenamento da Orla Costeira, que até à data não foi aprovado. 

1.4.3. Estrutura Ecológica e Espaços Verdes Urbanos 

A Estrutura Ecológica proposta no PU, não sendo uma categoria de espaço em si mesma, constitui-se como um 

conjunto de espaços naturais e culturais, que podem integrar o solo rural ou o solo urbano.  

O conceito de estrutura encerra o estabelecimento de redes de espaços naturais, articulados entre si, e que no 

caso do presente PU são formados pela Rede Hídrica e pelo Sistema Dunar com a respectiva faixa de 

salvaguarda. 

A estrutura ecológica inclui as seguintes categorias de espaços: 

 Espaço cultural;. 

 Espaço de Areal; 

 Espaço de Lajedo; 

 Corredores de Activação Ecológica. 

Os espaços culturais são constituídos por uma faixa de salvaguarda do sistema dunar. Estes espaços são 

áreas non aedificandi, mas nas quais se admite a permanência das construções preexistentes e a instalação de 

acessos pedonais, em passadiços sobrelevados em madeira e apoios ao uso balnear, obrigatoriamente 

sobrelevados e em madeira. Nestes espaços são objecto de protecção as sebes vivas e as paliçadas tradicionais 

em canas, a vinha existente e a comunidade de Phagnalon lowei (endemismo do arquipélago da Madeira). 

Os espaços de areal e de lajedo são igualmente áreas non aedificandi, com interdição de edificação e 

impermeabilização do solo, protecção das formações geológicas preexistentes e nos quais se aplicará o quadro 

normativo e as regras de gestão constantes do DLR n.º 32/2008/M, de 13 de Agosto, que criou a Rede de Áreas 

Marinhas Protegidas de Porto Santo, e do respectivo Plano de Ordenamento e Gestão, aprovado pela Resolução 

n.º 1259/2009, de 2 de Outubro. 

Os corredores de activação ecológica têm como objectivo “assegurar os meios necessários para a existência 

de fluxo genético, a manutenção a longo prazo das comunidades vegetais e animais, bem como a manutenção 

das características paisagísticas desta zona”. Esta subcategoria integra as duas ribeiras existentes e as linhas de 

água propostas. 

Os espaços verdes incluem duas subcategorias: os corredores de activação ecológica, já referidos, e os 

espaços verdes de enquadramento. 

Os espaços verdes de enquadramento, que se encontram assinalados na planta de zonamento, destinam-se a 

enquadrar a rede viária, os parques de estacionamento ou na separação entre outros espaços. O Regulamento 

interdita a edificação nestes espaços ou a impermeabilização do solo e inclui regras relativas à utilização de 

espécies vegetais e ao revestimento do solo. 
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1.4.4. Espaços de património  etnográfico e arquitectónico 

Esta categoria de espaços inclui elementos do património etnográfico e arquitectónico (eira, fornos de cal, poços, 

noras, bases de moinhos, edifício do Inatel e conjunto edificado tradicional composto por casa, eira e tanque) e 

tem como objectivos: 

 A integração num plano municipal de salvaguarda patrimonial; 

 A recuperação na perspectiva da sua valorização social e a integração nos projectos de desenho 

urbano e paisagismo dos locais em que se inserem; 

 A reabilitação arquitectónica e paisagística do conjunto tradicional; 

 A conservação das características arquitectónicas do edifício do Inatel (ET 7a). 

1.4.5. Propostas de ocupação 

No solo rural, para além dos espaços que integram a estrutura ecológica referidos em 1.4.3, apenas existe uma 

proposta relativa ao espaço de miradouro, na Ponta da Calheta. Este espaço deve ser objecto de um projecto 

de requalificação, que privilegie a mobilidade pedonal e permita a construção de um apoio destinado a 

instalações sanitárias públicas e cafetaria, com a área máxima de 100 m2. 

No solo urbano, os espaços de ocupação urbana e turística são os seguintes: 

 Espaços residenciais urbanizados (identificados com os códigos ER 1 a ER 11), que se destinam a 

uso predominantemente residencial; 

 Espaços turísticos urbanizados (identificados com os códigos ET 1 a ET 7), que são as áreas 

turísticas existentes ou com vocação predominantemente turística; 

 Espaços mistos urbanizados (identificados com os códigos EM 1 a EM 3), que admitem 

indiferenciadamente os usos residencial, turístico e cultural; 

 Espaços de património etnográfico e arquitectónico, urbanizados e urbanizáveis (identificados com os 

códigos EPR – a reabilitar e EPC –a conservar); 

 Espaços residenciais urbanizáveis (identificados com os códigos ER 1 a ER 4); 

 Espaços turísticos urbanizáveis (identificados com os códigos ET 1 a ET 8); 

 Espaços mistos urbanizáveis (identificados com os códigos EM 1 e EM 2); 

 Espaços centrais (identificados com os códigos EC 1 a EC 4). 

Actualmente existem, na área do PU, 857 camas turísticas e 1527 camas residenciais (a maioria das quais de 

uso sazonal). 

O PU prevê uma capacidade de crescimento de 9451 camas turísticas, o que dá um total de 10 308 camas 

turísticas. O Relatório do PU recomenda que, em sede de revisão do Plano de Ordenamento Turístico (POT), 

seja considerado o valor de 10 500 camas turísticas. 
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No que se refere às camas residenciais, o PU prevê uma capacidade de crescimento de 1.982 camas, 

conduzindo a um total de 3.509 camas. A relação camas turísticas/camas residenciais, na área do PU, passa de 

36% / 64% na actualidade para 75% / 25% no horizonte do plano (2019). 

Relativamente à ilha de Porto Santo, actualmente com 2180 camas turísticas e 17 730 camas residenciais (das 

quais 10 145 de uso sazonal), o Relatório do PU estima como capacidade máxima um total de 14 525 camas 

turísticas e de 47 189 camas residenciais (das quais 25 675 de uso sazonal). No entanto, o Relatório do PU 

apenas considera que serão atingidos, no ano horizonte do plano, 8000 camas turísticas e 23 000 camas 

residenciais. 

1.4.6. Acessibilidades e rede viária 

O Plano prevê a reconfiguração da ER120, através do alargamento do passeio localizado no lado sul da via, da 

relocalização da ciclovia e da implantação de três rotundas (rotundas 1, 2 e 5) nas articulações principais.  

No lado poente da área de intervenção do PU prevê-se a criação de uma via de acesso aos resorts e que se 

articula com acessos a bolsas de estacionamento. 

O plano prevê ainda a criação de um novo acesso à praia, bem como a articulação deste acesso com uma malha 

viária da centralidade proposta. 

Os estudos de acessibilidade desenvolvidos no âmbito do plano consideram a construção de uma nova via 

distribuidora (via panorâmica), que funcionará como variante à estrada marginal, garantindo um acesso rápido e 

com nível de serviço adequado entre os novos “resorts” e a cidade e aeroporto, e permitirá ainda uma melhor 

ligação aos campos de golfe por esta nova via. 

Prevê-se ainda: 

 a redução da velocidade na via marginal de forma a diminuir o tráfego de atravessamento nesta via, 

conferindo-lhe uma função de acesso local e não de via distribuidora – o tráfego de atravessamento 

entre a cidade e a Ponta da Calheta deverá utilizar a via panorâmica para este efeito, libertando a via 

marginal para deslocações de cariz mais local (acessibilidade aos empreendimentos e ocupações de 

solo adjacentes); 

 a definição dos acessos aos novos “resorts” e estacionamentos associados às zonas atractoras 

(praias, zonas comerciais, etc.). 

Foi possível identificar que a via marginal (parte da ER120) será uma forte candidata a um serviço de transporte 

colectivo de elevada frequência (tipo “vai-vem” com mini-bus), permitindo a ligação entre as praias, os 

principais estabelecimentos hoteleiros e Vila Baleira. Com o desenvolvimento urbanístico previsto na área do PU, 

a sul da via marginal, onde o número de residências e a capacidade hoteleira sofrerão uma forte expansão, o 

serviço deverá ter condições para ser atractivo e ter um nível de utilização elevado. 

A análise realizada, dependente do cenário de procura considerado, baseou-se no Cenário 50% para mostrar o 

impacte considerado na carga de tráfego, verificando-se que a redução de tráfego automóvel no eixo servido 

pela futura carreira TC (ER120 + via panorâmica) se aproxima dos -20%, com impactes superiores (que se 

aproximam dos -30%) em troços específicos da marginal. Estes impactes poderão ser ainda mais fortes se se 

optar por tornar este transporte grátis, podendo criar-se carreiras complementares de ligação dos resorts 

turístícos ao Golfe e ao porto e aeroporto, por exemplo. 
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Trata-se, portanto, de uma medida com efeitos muito positivos nos troços mais carregados da rede viária, sendo 

ainda um passo importante na procura de um sistema de transportes favorável em termos ambientais e 

susceptível de criar condições de vivência social menos penalizadoras do que se se optasse por suportar todas 

as necessidades de transporte no automóvel. 

Essas políticas deverão passar pela gestão da oferta e custo do estacionamento, procurando desincentivar o 

uso do automóvel para deslocações em que existam alternativas mais ecológicas (vai-vem TC, ou bicicletas), o 

que se consegue limitando o número de lugares disponíveis, tarificando a sua utilização, e localizando o 

estacionamento em zonas menos próximas do destino final (nomeadamente quando se tratam de deslocações 

para as praias ou centro da cidade), obrigando a percursos pedonais complementares. 

Outra política a implementar é a de incentivo à utilização de modos suaves (andar a pé ou de bicicleta), 

incentivo esse que passará pela criação de pistas cicláveis e percursos pedonais de elevada qualidade 

paisagística, e que pode ser ainda maximizado pela disponibilização de um serviço de oferta/aluguer de 

bicicletas em pontos-chave da rede viária, por forma a que seja fácil e prática a utilização deste modo de 

transporte. 

1.4.7. Estacionamento 

Na área do PU existem actualmente quatro Parques de Estacionamento (Ponta da Calheta, a poente do Inatel, 

junto à ribeira Salgado e junto à ribeira Cochino).  

O PU propõe a reformulação e ampliação de dois parques de estacionamento (P3 e P4) no solo urbanizado. 

1.4.8. Infra-estruturas 

No Anexo 1 apresenta-se o relatório relativo a infra-estruturas urbanísticas – energia, água, resíduos e 

telecomunicações, no qual se abordam as questões do abastecimento de água e da drenagem das águas 

residuais na área do PU. 

Em termos de energia eléctrica, a rede pública de electricidade tem capacidade para fazer face aos novos 

consumos, sendo provavelmente necessário reforçar o sistema electroprodutor, da responsabilidade da 

EEM – Empresa de Electricidade da Madeira. O abastecimento de energia poderá também ser parcialmente 

complementado com recurso a fontes de energia alternativas, tais como colectores solares térmicos, painéis 

fotovoltaicos, geotermia e biomassa. 

Prevê-se a instalação de uma rede pública de gás na área do PU, de modo a possibilitar o abastecimento actual 

com gás de petróleo liquefeito e a facilitar, no futuro, a introdução de gás natural. 

A água a disponibilizar na área do PU será utilizada para consumo urbano e para rega ou outras actividades 

menos exigentes em termos de qualidade da água (lavagem de pavimentos, abastecimento de piscinas, de 

autoclismos, entre outros). 

O fornecimento de água potável exige uma garantia de abastecimento elevada, em quantidade e qualidade, e 

será assegurado pelos sistemas de abastecimento público. Actualmente, a água potável na ilha do Porto Santo 

provem da central dessalinizadora que terá capacidade para garantir o abastecimento à população prevista com 

a concretização do PU. 
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Alguns dos empreendimentos já existentes ou previstos na área do PU incluem centrais dessalinizadoras 

próprias. No entanto, a análise técnica e económica desta solução não a identifica como viável. 

A única intervenção que, nesta fase, se considera necessária efectuar na rede de abastecimento de água potável 

é reforçar a capacidade de armazenamento na área oeste do PU (zona de expansão), de modo a fazer face aos 

normais picos de consumo. 

A rede de abastecimento para combate a incêndios está associada à rede de abastecimento de água potável. 

Para o abastecimento de água não potável (rega e afins) à área do PU prevê-se o recurso a: 

 cisternas particulares de armazenamento de água das chuvas e de água pública dessalinizada (esta é 

necessária para minimizar o efeito do excesso de sais das águas colectadas das chuvas, que se 

verifica na ilha); 

 efluentes domésticos tratados. 

A drenagem das águas residuais será assegurada por um sistema do tipo separativo, constituído por duas 

redes de colectores distintas: uma rede de drenagem de águas residuais domésticas e uma rede de drenagem 

de águas pluviais. 

A recolha das águas residuais domésticas na área do PU está a cargo da Câmara Municipal e o seu tratamento 

e destino final são da responsabilidade da empresa IGA – Investimentos e Gestão da Água, S.A. A ilha de Porto 

Santo dispõe de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR da Ponta), dotada de tratamento 

terciário e com possibilidade de aumentar a sua capacidade de tratamento em mais 50%, passando a servir uma 

população de 30 000 pessoas. 

De acordo com os cenários de ocupação previstos para a ilha de Porto Santo, esta capacidade de tratamento 

não será suficiente no futuro, pelo que será necessária uma segunda fase de ampliação da ETAR da Ponta ou, 

caso se justifique, a construção de uma nova ETAR pública, neste caso na proximidade do PU. 

As redes de drenagem das águas pluviais serão constituídas por pequenos troços de colectores e sumidouros, 

com ligação às zonas mais baixas. Deste modo, pretende-se evitar a concentração dos caudais colectados, 

promovendo o equilíbrio ambiental. 

No que se refere aos resíduos, os circuitos existentes para as várias fracções de resíduos sólido urbanos (RSU) 

produzidos encontram-se bem definidos e em funcionamento. A nível da área do PU deverão ser implementadas 

as soluções mais favoráveis para cada situação específica. 

Uma vez que praticamente todos os resíduos são encaminhados para a estação de tratamento de resíduos 

sólidos (ETRS) da Meia Serra, na ilha da Madeira, ou directamente para o continente, no caso dos resíduos 

recicláveis, o aumento de população no cenário de vigência do plano, não põe em causa a capacidade do centro 

de transferência existente. No entanto, o aumento da produção de resíduos verdes, com a ocupação progressiva 

prevista, poderá viabilizar a construção de uma unidade de compostagem na ilha de Porto Santo, permitindo 

ainda a incorporação de resíduos orgânicos, diminuindo a necessidade de transporte para a ilha de Madeira, e 

permitindo a criação de adubos que poderão ser posteriormente nos espaços ajardinados da ilha. 

No que respeita às telecomunicações, deverá ser instalada uma rede de fibra óptica, de modo a garantir todos 

os sistemas de comunicação e de informação necessários. 
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1.4.9. Síntese 

No Quadro seguinte apresenta-se a relação dos vários espaços descritos com as disposições propostas no 

Regulamento do PU. 

Classes de espaço e infra-estruturas Artigos do Regulamento 

Estrutura Ecológica – Espaço cultural Art. 14.º, 22.º, 32.º 

Estrutura Ecológica – Espaço de Areal Art. 13.º 

Estrutura Ecológica – Espaço de Lajedo Art. 13.º 

Estrutura Ecológica –Corredores de Activação Ecológica Art. 23.º, n.º 2 e 3; Art. 34.º, n.º 2 a 5; Anexo IIII 

Espaço de miradouro Art. 15.º 

Espaços de património etnográfico e arquitectónico Art. 24.º e 34.º 

Espaços residenciais urbanizados Art. 25.º 

Espaços turísticos urbanizados Art. 26.º 

Espaços mistos urbanizados Art. 27.º 

Espaços residenciais urbanizáveis Art. 35.º 

Espaços turísticos urbanizáveis Art. 36.º  

Espaços mistos urbanizáveis Art. 37.º 

Espaços centrais Art. 38.º 

Espaços verdes de enquadramento Art. 23.º, n.º 4; Art. 33.º, n.º 6; Anexo III 

Rede viária Art. 28.º, n.º 2 e 3; Art. 39.º, n.º 2, 3 e 4 

Parques de estacionamento Art. 28.º, n.º 4 e 5; Art. 39.º, n.º 5 e 6 

Infra-estruturas de abastecimento de água, de saneamento, de 
electricidade e de telecomunicações, gás e drenagem pluvial 

Art. 28.º, n.º 6; Art. 29.º; Art. 30.º; Art. 39.º, n.º 7; 
Anexo II 
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2. PRINCIPAIS OBJECTIVOS DO PU E RELAÇÕES COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

PERTINENTES 

2.1. Objectivos do PU 

Os objectivos do PU da Frente de Mar Campo de Baixo são os seguintes: 

 definir os parâmetros e as condições de realização de um conjunto de novos empreendimentos 

turísticos, de uma área residencial e de duas novas centralidades de serviços de apoio local; 

 definir o modelo de acessos, a ocupação e a gestão da frente de praia; 

 estabelecer medidas de requalificação ambiental e urbanística da área de intervenção, incluindo a 

reformulação da rede viária. 

2.2. Enquadramento noutros programas e planos 

O PU da Frente de Mar Campo de Baixo tem enquadramento noutros planos e programas de âmbito mais 

abrangente, sendo de salientar: 

 o Programa de Governo para a Região Autónoma da Madeira – RAM (2007-2011); 

 o Plano de Desenvolvimento Económico e Social (PDES) da RAM (2007-2013); 

 o PDM de Porto Santo. 

O conteúdo destes instrumentos é sumarizado nos subcapítulos seguintes. 

2.2.1. Programa de Governo para a RAM (2007-2011) 

Ao nível do Programa de Governo para a Região Autónoma da Madeira (2007-2011), a análise focalizar-se-á, 

num breve enquadramento, nos objectivos e instrumentos definidos, para o desenvolvimento dos sectores mais 

tradicionais e com potencial - num quadro de crescimento da oferta/procura turística - a médio prazo para o Porto 

Santo como sejam a agricultura, a pesca, os bordados e o artesanato e o comércio, numa lógica de diferenciação 

qualitativa para a actividade turística da região, bem como os aspectos relacionados com a promoção e o 

desenvolvimento da qualidade e desenvolvimento local, o empreendorismo e a inovação, a internacionalização e 

os incentivos e promoção de condições favoráveis ao investimento. 

2.2.1.1. Agricultura 

A agricultura é considerada como uma actividade nuclear na região, por se considerar potenciadora de riqueza 

para os agentes nela envolvidos, sendo mesmo uma actividade indispensável no futuro. Consequência da sua 

importância estratégica no que respeita à criação de valor acrescentado e gerador de emprego, consubstancia a 

sua relevância regional nas suas funções: 
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 ambiental responsável pela paisagem rica e diversificada, pela biodiversidade, pela conservação dos 

solos, pela defesa das linhas de água e pela ocupação do território); 

 social (proporciona uma ocupação económica aos agricultores, complementa os rendimentos de 

muitas famílias ajudando assim a combater o desemprego); 

 económica (abastecedora dos mercados locais reduzindo os fluxos vindos do exterior, bem como a 

contribuição as exportações de produtos de reconhecida qualidade). 

Nesses pressupostos definiu-se como objectivo primordial do Governo aumentar o rendimento dos agricultores, 

condição tida como indispensável para impedir o abandono dos campos e para atrair novos agricultores, novos 

agentes e novas empresas e, assim, assegurar a presença e o crescimento do sector na região. 

A estratégia preconizada no programa do Governo visa o incremento dos níveis de sustentabilidade e 

multifuncionalidade agrícola e rural na região, através de medidas que permitam o acréscimo da competitividade 

da produção local tradicional. 

Os objectivos prendem-se assim com: 

 o aumento da competitividade na agricultura e na silvicultura através do apoio à reestruturação, ao 

desenvolvimento, à qualidade e à inovação; 

 o melhoramento do ambiente e da paisagem rural através do apoio à gestão do espaço rural; 

 a promoção de uma melhor qualidade de vida nas zonas rurais e a consequente diversificação das 

actividades económicas; 

 a articulação dos vários instrumentos das políticas rurais e agrícolas disponíveis na região, sejam eles 

programáticos e de gestão ou financeiros de natureza regional, nacional e comunitária; 

 a maximização dos pontos fortes e a minimização das dificuldades estruturais do sector através da 

aplicação criteriosa dos fundos comunitários dirigidos ao investimento, como o FEADER, e ao 

rendimento, como o POSE; 

 a actuação na formação e na qualificação profissional com vista à promoção de uma agricultura 

orientada para a diferenciação e para a qualidade; 

 a promoção de uma crescente articulação entre os centros de experimentação e demonstração, as 

instituições científicas (como a Universidade da Madeira) e os produtores, de modo a promover as 

soluções técnicas que, face às necessidades do mercado, mais valor acrescentam à produção agro-

pecuária regional; 

 o reforço da organização dos mercados e o aumento da segurança e da qualidade da produção agro-

alimentar; 

 a valorização dos produtos, da imagem e da identidade da agricultura, na medida em que a 

valorização da agricultura regional passa pela promoção dos produtos tradicionais madeirenses, 

frescos ou transformados, com a utilização de uma única marca para aqueles produtos cuja qualidade, 

reputação e carácter genuíno possa ser certificado e rigorosamente controlado.  

Finalmente importa referir que no Programa do Governo se considera (…) de extrema importância para o 

desenvolvimento da Madeira o reforço da identidade que é conferida pela dimensão histórica e cultural da 

agricultura, não só pelas culturas emblemáticas que remontam aos primeiros tempos do povoamento, mas 

também pelo património paisagístico conquistado ao longo de cinco séculos. Atribuindo-se á agricultura e ao 
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mundo rural uma relevante importância no respeitante ao desenvolvimento sustentável da RAM pelo seu papel 

no (…) desempenho de actividades essenciais em termos de ocupação humanizada do território, de utilização 

económica e social de importantes potencialidades regionais, de afirmação e consolidação da identidade da RAM 

e de valorização específica de outros relevantes sectores de actividade regional donde se destacam, 

naturalmente, o turismo e a cultura. 

Especificamente no que respeita ao sector do vinho da Madeira – central e estratégico das políticas de 

Desenvolvimento Rural regionais pelo seu carácter de produto diferenciador da região – prevê-se o 

desenvolvimento de iniciativas que visam aumentar a qualidade do produto e melhorar os processos e o trabalho 

de todos os intervenientes na sua produção (o apoio técnico aos viticultores, entre outras medidas aumentar a 

qualidade das uvas e, consequentemente, fazer crescer o rendimento obtido no sector), através da 

reestruturação e reconversão das vinhas e promoção do vinho, através de: 

 implementação de programas de apoio a estes investimentos e à produção; 

 acções de emparcelamento rural, nomeadamente, com a criação de parques agrícolas ou apoio 

directo a projectos privados que potenciem o reordenamento agrário; 

 acções de estudo e caracterização das castas regionais com o objectivo da  transmissão desses 

conhecimentos aos viticultores e do seu melhoramento, através de criação de campos experimentais 

com base num protocolo com universidades portuguesas e/ou estrangeiras; 

 apoios à expedição para o mercado regional; 

 forte promoção feita regional, nacional e internacionalmente.  

2.2.1.2. Pescas 

O sector das pescas na economia regional representa apenas 1% do PIB regional (valores de 2003). Contudo, o 

mesmo rácio em termos nacionais, ou europeus, ronda os 0,3%, determinando assim um peso relativo 

significativo na estrutura económica regional por comparação com as estruturas económicas nacional e 

europeia.  

Considerando também o conjunto de actividades que se podem estabelecer a jusante e a montante da pesca, 

designadamente a distribuição e comercialização, a indústria de transformação e as actividades de reparação e 

manutenção da frota de pesca, bem como a sua utilidade estratégica na dieta alimentar das populações locais e 

na diversificação da oferta gastronómica para o sector turístico regional, tornam o sector um importante elemento 

da actividade económica da RAM. 

Genericamente, a actual política para as pescas na RAM, assenta na promoção da competitividade, na gestão 

sustentável dos seus recursos, na diversificação da produção do pescado, na valorização dos produtos de pesca 

e da aquicultura, na promoção da qualificação dos seus activos e no recurso ao uso das novas tecnologias e à 

investigação experimental como meio de diferenciação e de aumento da competitividade regional em termos 

económicos. 

Para a operacionalização destes desígnios, prevê-se a continuação do processo de reestruturação (renovar, 

modernizar e construir novas embarcações) da frota regional e da modernização do sector, com o objectivo de 

melhorar a produtividade e a competitividade do sector e a gestão eficiente dos stocks. 

Quanto à infra-estruturas e à investigação aplicada, prevê-se a construção e investimentos nas seguintes 

vertentes: 
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 num novo porto de pesca em Câmara de Lobos, onde está prevista a reinstalação da maior parte das 

infra-estruturas existentes no Funchal e de outras que se prevêem necessárias ao sector, mas ainda 

não existentes; 

 numa lota; 

 num entreposto frigorífico; 

 em instalações adequadas à alagem e varagem de embarcações, com possibilidade de acolher 

actividades de construção, reparação e manutenção de pesca; 

 em locais para manuseio e guarda de apetrechos de pesca e marítimos; 

 numa área para actividades industriais ligadas ao sector; 

 no apoio às actividades, de iniciativa privada, que desenvolvam projectos, com particular incidência na 

produção de novas espécies de alto valor acrescentado e destinada sobretudo para o mercado 

externo, uma vez que a produção regional tende a superar a capacidade de consumo do mercado 

interno; 

 promoção de acções orientadas para o repovoamento e recuperação dos habitats costeiros, em 

conjugação com o desenvolvimento da aquicultura, e o incremento da pequena pesca costeira e sua 

articulação com o desenvolvimento de actividades de lazer ligadas ao mar. 

No sector industrial, para fazer face às necessidades do sector, e em particular na aquisição de matéria-prima, o 

Governo Regional manterá a disponibilidade de apoiar financeiramente os industriais, através essencialmente do 

POSEIMA, em eventuais recursos à importação, assim como complementar este apoio com medidas adequadas 

à manutenção do nível de actividade industrial existente. 

2.2.1.3. Bordados e artesanato 

A valorização das actividades mais tradicionais - bordado, tapeçaria e artesanato - fundamentais para a 

afirmação turística e cultural da região - é fundamental para garantir a sobrevivência de um sector que enfrenta 

dificuldades originadas pela forte concorrência de produtos similares e pelas condições de trabalho desumanas 

auferidas noutras partes do globo. 

A política regional para este sector tem como metas: 

 a reorganização estrutural do sector; 

 a modernização dos locais de venda; 

 a reorganização e o desenvolvimento dos circuitos de distribuição nacionais e internacionais; 

 a promoção de novos modelos de gestão para a concretização de boas práticas de gestão e de 

comercialização dos produtos; 

 a realização de eventos com impacto económico e social; 

 o reforço da fiscalização dos agentes envolvidos; 

 a promoção de acções de formação e de ensino profissional; 
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 manter o esforço de melhoria das condições remuneratórias das Bordadeiras, em articulação com o 

robustecimento do sector empresarial, nomeadamente promovendo a sua concentração em  

empresas de maior dimensão; 

 a defesa e a valorização do artesanato regional; 

 o incentivo às acções promocionais e á exportação; 

 incentivar a diferenciação qualitativa, mantendo os níveis de investimento associados ao bordado, 

tapeçaria e artesanato para que esses trabalhos despertem renovado interesse, não só nos turistas e 

visitantes, como também na população local com vista ao aumento das possibilidades de 

comercialização dos produtos tradicionais. 

2.2.1.4. Comércio 

Considerando que o comércio na actividade económica de Porto Santo, importa referenciar as tendências que 

envolvem o sector na região, assim: 

 O sector do comércio contribui actualmente com 13,27% para a formação do PIB regional, absorvendo 

cerca de 13% da população activa. Contribui com 8% da Formação Bruta de Capital Fixo e com 13% 

do volume de remunerações das famílias. A contribuição do sector no volume de negócios total é de 

43%, detendo 28% das empresas regionais; 

 O sector tem sido confrontado com novos desafios, desde a abertura de médias e grandes superfícies, 

até ao aparecimento de diferentes formas de comércio, como é o caso do franchising, do comércio 

electrónico e da especialização de estabelecimentos comerciais, o que implicou uma alteração 

profunda nos hábitos de compra dos consumidores e a necessidade das empresas existentes 

encontrarem mecanismos para responder às transformações do comércio, seja no sentido de um 

esforço acrescido de modernização e de reforço dos seus factores de competitividade; 

 No sentido de se enfrentar a concorrência acrescida algumas das empresas têm (i) desenvolvido 

projectos de modernização dos seus estabelecimentos, associando a formação profissional dos seus 

colaboradores (ii) adoptado novos conceitos no fornecimento de serviços. 

 Para ultrapassar as fragilidades do sector devem ser aproveitados os seus pontos fortes numa lógica 

de actuação estratégica integrada, em que deverão intervir diversas entidades, nomeadamente o 

Governo Regional, as Câmaras Municipais e as Associações Empresariais. 

 De entre os objectivos específicos para o sector definidos no programa do governo destacam-se: 

 A valorização dos produtos regionais da RAM; 

 A optimização das vantagens resultantes dos significativos benefícios ao abastecimento em 

aplicação do regime comunitário POSEI, instituído para a Região Ultraperiférica da Madeira; 

 Melhoria dos níveis de informação das empresas com vista a contribuir para o 

desenvolvimento empresarial da RAM 

 De entre as medidas a implementar destacam-se: 

 Fomentar a qualificação do sector tendo em vista incrementar os níveis de qualidade da 

actividade comercial; 

 Promover a certificação comercial; 
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 Melhorar as competências dos recursos humanos no sector do comércio, em particular, nas 

áreas da gestão e do atendimento; 

 Fomentar acções de animação de rua e campanhas de comunicação 

 apelativas, que gerem maior atractividade pelo comércio tradicional; 

 Apoiar as iniciativas inerentes à implementação e promoção da marca Madeira; 

 Potenciar uma imagem positiva do comércio tradicional, fazendo salientar as suas 

potencialidades, como forma de atracção de investimentos para o sector; 

 Colaborar com as estruturas associativas empresariais na implementação de acções que 

promovam o estímulo da inovação e da aplicação dos factores dinâmicos da 

competitividade nas empresas, bem como o desenvolvimento e empregabilidade do 

potencial humano, criando uma envolvente facilitadora do desenvolvimento empresarial; 

2.2.1.5. Qualidade e desenvolvimento local 

Os esforços de desenvolvimento da qualidade centram-se nas pessoas e nas organizações, através dos 

seguintes objectivos específicos: 

 promover uma cultura da qualidade, exigência, optimismo e colaboração aos mais diferentes níveis, do 

cidadão (campanhas de sensibilização centrada na promoção de uma cultura da Qualidade através de 

diversas iniciativas, nomeadamente, sensibilização nas escolas, criação de prémios e realização de 

concursos), das empresas e dos Serviços Públicos; 

 criação de uma plataforma regional de suporte à Qualidade no que respeita à implementação de 

Sistemas de Gestão da Qualidade e de adopção, pelos organismos públicos regionais, de boas 

práticas (efeito demonstrador na Administração Pública ao nível da qualidade, modernização e 

simplificação). 

Através, designadamente de: 

 criação de um Gabinete de Coordenação da Qualidade na RAM, com responsabilidades de gestão 

integrada das intervenções no domínio da Qualidade, sua monitorização e desenvolvimento (que 

integre o Conselho Regional da Qualidade e a criação do Observatório da Qualidade na RAM); 

 Elaborar e divulgar um documento com os princípios básicos e linhas orientadoras da política da 

qualidade na RAM; 

 Criar o portal da qualidade; 

 Promover a certificação de produtos e serviços; 

 Implementar processos electrónicos de partilha e de circulação de dados (com lógicas de workflow e 

digitalização de informação), com vista a constituir um exemplo de modernização e simplificação da 

Administração Pública. 

No respeitante à promoção do desenvolvimento local como um objectivo prioritário, mantém-se uma forte aposta 

nas Sociedades de Desenvolvimento e na empresa destinada ao lançamento e à gestão de parques 

empresariais na região, como importantes instrumentos para a promoção de um desenvolvimento harmonioso, 

ordenado e equilibrado do território. 
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2.2.1.6. Internacionalização 

Pretende-se contornar os estrangulamentos da economia da RAM, decorrentes da sua situação geográfica 

ultraperiférica (afastamento das principais metrópoles europeias ao nível dos bens e serviços comunitários, em 

conjunto com a relativa escassez de recursos próprios, traduz-se em dificuldades ao aprovisionamento da 

Região e uma dependência externa considerável / a reduzida dimensão do mercado da Região coarcta o 

desenvolvimento empresarial ao nível do escoamento de bens e serviços), através dos seguintes objectivos 

específicos: 

 Potenciar as empresas regionais nos seus factores dinâmicos de competitividade como a 

internacionalização e a externalização, levando-as a ultrapassar o constrangimento da exiguidade do 

mercado regional; 

 Sensibilização dos agentes económicos para o aproveitamento das suas potencialidades de 

externalização/internacionalização e dos apoios financeiros existentes. 

2.2.1.7. Empreendorismo e inovação 

Procura-se sensibilizar as camadas mais jovens da população que frequentam os estabelecimentos de ensino da 

Região para o empreendorismo, mais concretamente para os diversos aspectos técnicos e comportamentais que 

lhe são intrínsecos, através do: 

 fomento de um “eco sistema” e de uma cultura empreendedora na RAM que possibilite levar à prática 

e ao crescimento diversos projectos empresariais; 

 cruzamento e interligação entre as actividades de I&D da Universidade da Madeira, bem como de 

outros centros regionais geradores de conhecimento com potencial de exploração comercial, 

reforçando-se desta forma o papel e a importância da transferência de tecnologia. 

No que respeita à inovação, canalizar-se-ão esforços para: 

 um crescente envolvimento dos actores económicos na importância da inovação na geração de valor 

acrescentado nos produtos e serviços fornecidos; 

 a promoção da Propriedade Industrial com vista ao reforço da competitividade das empresas regionais 

numa sociedade do conhecimento onde os activos intangíveis das empresas assumem um papel de 

crescente relevância; 

 uma aposta crescente na expansão das actividades das micro empresas inovadoras regionais para o 

restante mercado português, e até na internacionalização das mesmas, quando estas se apresentem 

com dinamismo e capacidade competitiva para tal, através de ligações B2B (business to business) 

potenciadas com o efeito de redes às quais o CEIM pertence, bem como através de programas de 

estágios para jovens empreendedores com projectos empresariais já concretizados e com potencial 

de actuação em outros mercados; 

 um reforço das iniciativas de formação aos jovens empreendedores com projectos empresariais já 

concretizados em áreas especificas relacionadas com a gestão de empresas inovadoras e/ou de base 

tecnológica; 

 o estímulo a uma maior utilização, por parte das micro empresas regionais, das NTIC (novas 

tecnologias de informação e comunicação) como elemento catalisador da eficiência e competitividade 

das mesmas. 
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2.2.1.8. Incentivos e promoção de condições favoráveis ao investimento 

Promoção da operacionalização de: 

 Instrumentos de engenharia financeira, nomeadamente: 

 Fundo Garantia Mutua 

 Fundo Contragarantia 

 Micro-crédito 

 Dinamização e reforço do Fundo Capital de Risco “Madeira Capital” 

 Gestão integrada desses mecanismos de investimento/financiamento e de engenharia financeira, 

privilegiando e apoiando intervenções que contemplem: 

 Empreendedorismo 

 Inovação Empresarial 

 Desenvolvimento Tecnológico 

 Sociedade do Conhecimento 

 Tecnologias de Informação e Comunicação 

 Qualidade, Ambiente e Energia 

 Internacionalização 

 Captação de Investimento Directo Estrangeiro 

 Requalificação Urbana 

 Sobrecustos (RUP’s) 

 Investimentos estruturantes 

 Formas de melhor articulação e aprofundamento do relacionamento com Organismos, como por 

exemplo as Associações Empresarias, sendo exemplo a criação do Gabinete de Projectos 

Estruturantes e de Promoção Empresarial (GPEPE), que visa promover de forma activa as condições 

propícias e os apoios necessários, para a realização de projectos estruturantes na Região, de 

iniciativa privada, de origem nacional ou estrangeira, independentemente da actividade (sector 

secundário e terciário) e da natureza jurídica do investido, desde que estes investimentos sejam 

geradores de riqueza para a Região e que sejam geradores de elevado valor acrescentado e 

potenciadores dos recursos e das capacidades endógenas. 

2.2.2. Plano de Desenvolvimento Económico e Social da RAM (2007 – 2013) 

O Plano de Desenvolvimento Económico e Social (PDES) para o período 2007-2013 é o documento onde se 

definiu a estratégia de desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira para o próximo ciclo de intervenções 

comunitárias. 

Neste Plano estão definidas as prioridades da Região nas diversas áreas de interesse público para o período 

2007-2013, tendo em vista o desígnio estratégico assumido pela RAM de, no horizonte 2013, manter ritmos 
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elevados e sustentados de crescimento da economia e do emprego, assegurando a protecção do ambiente, a 

coesão social e o desenvolvimento territorial. 

Assim, as prioridades no PDES (2007-2013) são: 

 prioridades estratégicas: 

 Inovação, empreendedorismo e sociedade do conhecimento; 

 Desenvolvimento sustentável – dimensão ambiental; 

 Potencial humano e coesão social; 

 Cultura e património; 

 Coesão territorial e desenvolvimento equilibrado. 

 prioridades temáticas: 

 Turismo; 

 Agricultura e desenvolvimento rural, pesca, indústria, comércio e serviços; 

 Infra-estruturas públicas e equipamentos colectivos; 

 Governação regional e sub-regional. 

Os objectivos: 

 Assegurar níveis elevados e sustentados de crescimento económico e do emprego através da 

consagração, na Região Autónoma da Madeira, do novo paradigma das políticas de desenvolvimento 

baseadas na inovação, no empreendedorismo e na sociedade do conhecimento; 

 Assegurar, a todo o tempo, a sustentabilidade das finanças públicas regionais, de modo a 

salvaguardar e aprofundar a autonomia financeira regional; 

 Promover o desenvolvimento sustentável da Região Autónoma da Madeira, conciliando a promoção 

do bem-estar social e económico com a protecção e o aproveitamento racional dos valores e recursos 

naturais endógenos que sustentam a qualidade de vida e o progresso das populações; 

 Garantir o aumento significativo dos níveis educativos e formativos da população da Região Autónoma 

da Madeira e, simultaneamente, aumentar a coesão social; 

 Valorizar a cultura e o património, assegurando a afirmação sustentada da identidade regional; 

 Aumentar a coesão territorial na Região Autónoma da Madeira, propiciando condições de equidade 

económica, social e territorial no acesso aos bens, serviços, equipamentos e resultados do progresso 

alcançado. 

As dimensões estruturantes: 

Pretende-se que a implementação desta estratégia de desenvolvimento, bem como da sua monitorização, seja 

possível assegurar no horizonte 2013 a concretização das seguintes dimensões estruturantes das políticas 

públicas regionais: 

 Um modelo de organização e de gestão do território regional estabilizado; 
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 Um modelo de desenvolvimento económico que concilie a consolidação dos sectores predominantes 

da economia regional com o estímulo à diversificação de actividades relevantes, a promoção da 

qualidade e o pleno envolvimento dos agentes privados; 

 Um modelo de desenvolvimento social que satisfaça as necessidades individuais, familiares e 

colectivas dos cidadãos e responda às exigências dos agentes económicos; 

 Um modelo de administração pública que assegure a eficiência, a eficácia e a qualidade da 

governação regional. 

2.2.2.1. Objectivos e orientações estratégicas no âmbito da prioridade temática “agricultura e desenvolvimento 

rural” 

 Desígnio: agricultura orientada para a diferenciação e para a qualidade 

 Estratégia: apoio e a valorização da agricultura, nas suas diversas vertentes, e do espaço rural.  

 Objectivos estratégicos:  

 Formação, qualificação e profissionalização; 

 Modernização e reforço da competitividade do espaço rural; 

 Reforço da organização dos mercados; 

 Reforço da segurança e da qualidade da produção agro-alimentar; 

 Valorização dos produtos, da imagem e da identidade da agricultura. 

 Do conjunto de medidas identificadas para o sector destacam-se duas: 

 Diversificação da economia rural, através do apoio, nomeadamente, à criação de 

microempresas, à diversificação de actividades não agrícolas na exploração agrícola, ao 

incentivo ao turismo, e da promoção da protecção e gestão do património natural, bem 

como medidas de formação profissional; 

 Melhoria da qualidade de vida rural nas zonas rurais, nomeadamente através da renovação 

e desenvolvimento de pequenos aglomerados populacionais e conservação e 

modernização do património rural. 

2.2.2.2. Objectivos e orientações estratégicas no âmbito da prioridade temática “pescas e aquicultura” 

 Desígnio: modernizar, valorizar e qualificar.  

 Estratégia: modernização das embarcações, lotas, circuitos de comercialização e unidades de 

produção de aquicultura e promoção de parcerias estratégicas com países terceiros com recursos 

disponíveis com os objectivos de rentabilizar a actividade e fornecer a indústria transformadora local.  

 Objectivos estratégicos: 

 Valorizar os produtos da pesca e da aquicultura numa prespectiva da qualidade; 

 Promover a cooperação empresarial; 

 Promover a competitividade do sector das pescas e da aquicultura, e em particular da frota 

de pesca regional; 



 

 

Relatório Ambiental do PU da Frente de Mar Campo de Baixo-Ponta da Calheta, Porto Santo 

Relatório 

31/59 

 Promover uma gestão sustentável dos recursos; 

 Promover a qualificação dos activos da pesca numa perspectiva de aumento da 

produtividade da actividade; 

 Promover o recurso às novas tecnologias e à investigação experimental. 

2.2.2.3. Objectivos e orientações estratégicas no âmbito da prioridade temática “indústria, comércio e serviços” 

 Desígnio: valorização das actividades tradicionais  

 Estratégia: apoio e promoção do bordado, tapeçaria e artesanato tendo em atenção não apenas a 

importância específica deste sector de actividade regional mas, também, o seu relevante contributo 

para a afirmação da identidade da RAM e os seus impactos apreciáveis noutras actividades 

significativas à escala regional, com relevo para o turismo. 

 Objectivos estratégicos:   

 Valorizar, preservar e promover o artesanato regional; 

 Promover e divulgar a qualidade do artesanato regional, aumentando a notoriedade da 

marca junto dos retalhistas e consumidores; 

 Incentivar a modernização das actividades tradicionais através da reestruturação e da 

concretização de novas formas de gestão e de marketing; 

 Promover a qualificação dos recursos humanos afectos às actividades tradicionais. 

2.2.2.4. Objectivos e orientações estratégicas no âmbito da prioridade temática “desenvolvimento empresarial” 

 Desígnio: modernizar o modelo económico de especialização regional, (particularmente dirigidas ao 

sector das indústrias transformadoras); 

 Estratégia: consolidação da base económica regional e do fortalecimento do tecido empresarial da 

RAM, contribuindo para a coesão económica, social e territorial da RAM. 

 Objectivos estratégicos: 

 Potenciar actividades tradicionais e novos complexos de actividades emergentes, mediante 

o reforço de serviços e de animação empresarial; 

 Reforçar os níveis de racionalidade e coerência dos sistemas de incentivos e melhorar as 

condições de articulação das elegibilidades, da gestão e da regulação. 

 Do conjunto de medidas identificadas para o sector destacam-se: 

 Promover iniciativas empresariais e favorecer estratégias empresariais inovadoras e 

competitivas (Sistemas de incentivos fiscais e financeiros, empreendedorismo); 

 Consolidar e alargar as formas de financiamento das empresas (capital de risco, capital 

semente, garantia mútua, “business angels”, microcrédito, etc.), que integra a promoção da 

competitividade e da coesão para o crescimento sustentável, através da criação de novas 

fontes de financiamento às pequenas e médias empresas. 

 Melhorar a envolvente empresarial (acções a empreender pela Administração Pública 

visando a obtenção de economias externas, criação de interfaces entre o sector público e o 
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privado, a promoção de parcerias, o apoio à internacionalização, e a cativação do 

investimento directo estrangeiro na RAM), que visa, em especial, promover a 

competitividade e a coesão para o crescimento sustentável, através da aposta na criação 

de instrumentos facilitadores da acção empresarial. 

 Promover as áreas estratégicas de desenvolvimento que promovam a competitividade e a 

coesão para o crescimento sustentável, através de acções integradores da iniciativa 

empresarial e a disponibilização de outros tipos de apoios, para além dos estritamente 

financeiros, assegurando elegibilidades mais alargadas e adaptadas às características 

específicas dos projectos. 

2.2.2.5. PDES 2007-2013: Recursos financeiros 

Os recursos financeiros necessários estimados para os investimentos a concretizar, na região, no âmbito do 

PDES, desagregados de acordo com as prioridades estratégicas e temáticas definidas, são os seguintes: 

Quadro 2.2.1 - Investimentos por Prioridade - 2007-2013 (milhões de euros) 

Prioridade PDES Investimento total % 

1- Inovação, empreendedorismo e sociedade do conhecimento 200 8,0 

2- Desenvolvimento sustentável – dimensão ambiental 430 17,2 

3- Potencial humano e coesão social 710 28,4 

4- Cultura e Património 110 4,4 

5- Coesão territorial e desenvolvimento equilibrado 215 8,6 

6- Turismo 210 8,4 

7- Agricultura e desenvolvimento rural, pesca, indústria, comércio e serviços 240 9,6 

8- Infra-estruturas públicas e equipamentos colectivos 340 13,6 

9- Governação regional e sub-regional 45 1,8 

 

2.2.2.6. Modelo de Governança 

Conscientes de que para a concretização dos objectivos em todas a áreas do PDES, configuram-se novos 

desafios à administração pública da Região, foi dada particular relevância ao modelo de governação regional, 

genericamente nos termos seguintes: 

 Desígnio: assumir a qualidade, a eficiência e a eficácia da governação regional e sub-regional como 

vectores de actuação fundamentais no período de vigência do PDES. 

 Estratégia: aperfeiçoar e modernizar o sistema administrativo da Região para vencer o desafio da 

qualidade na Administração Pública e aumentar os seus níveis de eficiência e eficácia. 

As principais entidades catalisadoras da rentabilização do potencial endógeno e de suporte à actividade 

empresarial na região: 

 Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo; 



 

 

Relatório Ambiental do PU da Frente de Mar Campo de Baixo-Ponta da Calheta, Porto Santo 

Relatório 

33/59 

 Câmara Municipal de Porto Santo; 

 Associação Comercial e Industrial de Porto Santo – Câmara de Comércio; 

 Agência de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira; 

 Centro de Empresas e Inovação da Madeira (CEIM); 

 Centro de Ciência e Tecnologia da Madeira (CITMA); 

 Centro Internacional de Feiras e Congressos do Madeira Tecnopólo (CIFEC); 

 Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) 

2.2.2.7. A aposta na qualidade 

Em todos os domínios referidos, a qualificação, a valorização e a modernização estão sempre presentes como a 

grande aposta na estratégia de desenvolvimento económico e social da Região e de Porto Santo. 

2.3. Plano Director Municipal de Porto Santo 

O PDM de Porto Santo, aprovado pela Assembleia Municipal de Porto Santo em 2 de Junho de 1999, foi 

ratificado pela Resolução n.º 856/99 do Governo Regional, de 16 de Junho. 

O Regulamento do PDM apresenta como objectivo (art. 1.º) “contribuir para um modelo coerente de 

desenvolvimento do concelho mediante a definição das orientações gerais do planeamento e da gestão 

urbanística”. 
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3. DEFINIÇÃO DOS ASPECTOS PERTINENTES A CONSIDERAR NO RELATÓRIO AMBIENTAL 

A definição dos aspectos pertinentes do estado actual do ambiente e dos problemas ambientais pertinentes para 

o plano, a considerar no Relatório Ambiental, deve ser feita tendo em atenção a ocupação prevista no PU, 

descrita no subcapítulo 1.4 e as características ambientais da área. 

No quadro seguinte indicam-se os factores ambientais referidos na legislação sobre avaliação ambiental de 

planos e programas (n.º 1, e), art. 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007) e a justificação da sua pertinência no caso do 

PU da Frente de Mar Campo de Baixo-Ponta da Calheta. 

Quadro 4.1 - Definição dos aspectos pertinentes a considerar no Relatório Ambiental (entre parênteses os subcapítulos do 
Relatório Ambiental em que são considerados) 

Factores ambientais referidos na legislação Factores a considerar no Relatório Ambiental do 
PU da Frente de Mar Campo de Baixo-Ponta da Calheta 

Biodiversidade, fauna, flora Sim (4.3, 6.3, 7.3). 

População Sim (4.4, 6.4, 7.4). 

Saúde humana Sim (ruído: 4.5, 6.5, 7.5 e água: 4.2, 6.2, 7.2). 

Solo Sim, na componente de geologia e geomorfologia (4.1, 6.1, 7.1). 

Água Sim (4.2, 6.2, 7.2) 

Atmosfera Não, porque se considera não existirem impactes relevantes na 
qualidade do ar. 

Factores climáticos Não, porque se considera não existirem quaisquer impactes 
microclimáticos. 

Relativamente às alterações climáticas, algumas das medidas previstas 
contribuirão para a redução das emissões de gases com efeito de estufa; 
no entanto, a consideração dessas medidas não justifica que os factores 
climáticos constituam objecto de consideração específica no Relatório 
Ambiental. 

As questões relativas à subida do nível do mar, uma das consequências 
das alterações climáticas, foi tida em consideração na delimitação da 
faixa de salvaguarda. 

Património cultural, incluindo o património 
arquitectónico e arqueológico 

Sim (4.6, 6.6, 7.6). 

Paisagem Sim (4.7, 6.7, 7.7). 

 

Apesar de não se considerar que a atmosfera constitua um aspecto pertinente a analisar no Relatório Ambiental, 

deverão ser adoptadas medidas de gestão ambiental, quer na fase de construção quer na fase de exploração, 

que previnam a ocorrência de impactes negativos neste factor. Essas medidas de gestão devem ser acauteladas 

nos processos de licenciamento e, em particular, nos Estudos de Avaliação Ambiental, previstos no Regulamento 

do PU. 
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A dinâmica costeira foi objecto de estudo específico no âmbito do PU, realizado por uma equipa da 

Universidade da madeira e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (César Andrade, Maria 

Conceição Freitas, Rui Taborda e Susana Prada). Esse estudo incluiu a análise quantitativa da evolução da linha 

de costa, a partir do tratamento com software adequado da informação cartográfica e topohidrográfica disponível. 

“Os resultados obtidos mostram elevada mobilidade da linha de costa não se observando, porém, persistência da 

intensidade ou do sinal das evoluções, no tempo e no espaço.” 

“A evolução global da baía desde 1842 até ao presente sugere uma tendência erosiva, de reduzida magnitude 

(0,15 m/ano), a que corresponde um recuo médio de 25 m em 166 anos. (...) Se se considerar o período 

posterior a 1937, extrai-se outra tendência, também de pequena intensidade (0,16 m/ano), mas de sinal oposto 

(acreção).” 

“Não é fácil compatibilizar estes resultados com a memória de muitos dos habitantes do Porto Santo, que associa 

aos anos 40-70 uma extensão transversal de areal superior à actual. Todavia, esta informação deve ser avaliada 

com prudência, uma vez que pode reflectir a influência da variabilidade de micro- e meso-escala, que mascara e 

domina a tendência secular, e também pela natureza subjectiva da memória, que filtra os acontecimentos 

passados, retendo selectivamente experiências mais positivas e construindo o cenário familiar dos “bons velhos 

tempos.” 

“A análise de documentação fotográfica (imagens de terreno) respeitante à primeira metade do séc. XX 

(Photographia Museu Vicentes, Funchal, cedida por J. Baptista em 2008) sugere uma configuração do dispositivo 

morfológico costeiro muito semelhante ao que se observa hoje, nomeadamente no que respeita à largura da 

praia (a variação da largura visível nas fotografias é compatível com a actual), à actuação da base da duna 

frontal pelas ondas, à presença de substrato rochoso aflorante na parte baixa da praia, à existência de um 

cordão dunar frontal estreito e vegetado na região central da baía, à presença de estruturas de deflação eólica 

com exposição de cascalheiras (perto da Calheta) e à ocupação por edificado no limite superior da praia na 

região de Vila Baleira. Estas observações excluem um cenário de acreção permanente e são compatíveis com 

cenários de estabilidade ou erosão de reduzida magnitude.” 

Sem prejuízo da proposta de um programa de monitorização da morfologia do sistema praia-duna 

(subcapítulo 8.1), considera-se que o factor dinâmica costeira não justifica ser analisado no âmbito do PU, uma 

vez que não se prevêem impactes significativos das propostas do Plano neste factor. 
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4. ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE 

4.1. Geologia e geomorfologia 

Nos Anexos 2 e 3 apresentam-se os relatórios relativos à geologia e geomorfologia costeira, dinâmica costeira e 

hidrogeologia e aos estudos geológicos, hidrogeológicos, geofísicos e de avaliação da dinâmica do litoral. 

A área de estudo abrange as seguintes formações principais, todas do Quaternário: 

 eolianito calcoarenítico (EC), constituído por areia calcária, com níveis intercalados de solo 

argilogresoso;  

 eolianito calcoarenítico - Lajedo (ECL), corresponde à formação EC na zona de praia, é localmente 

designado por lajedo e constitui uma antiga plataforma de abrasão; nalguns locais da plataforma 

rochosa existem cavidades denominadas marmitas; pontualmente, esta formação está coberta por 

areias de praia; 

 beach rock (BR), corresponde a um depósito conglomerado de rochas vulcânicas ligadas por um 

cimento de carbonato de cálcio; presente na zona da Ponta da Calheta, onde foram cartografadas 

pequenas manchas; 

 eolianito calcoarenítico com crostas calcárias (ECcc), na qual se observam planos de estratificação; 

 depósito de praia (Ap), formada por uma mistura de areia carbonatada biogénica e fragmentos de 

rocha vulcânica, de granularidade fina a muita grossa (diâmetro médio de 0,25 a 4 mm); 

 cascalheira de praia (CP), constituída por seixo, calhau e burgau; 

 depósitos dunares (DD), ocorrendo num cordão constituído por dunas primárias e secundárias; 

 crostas calcárias (CC), que incluem concreções riziformes localmente conhecidas como “paus 

fósseis”, “bonecas” e “branqueiros”. 

As extracções de areias de duna e praia para a construção civil, nos anos 60 a 80 do século passado, causaram 

modificações importantes no cordão dunar, com formação de depressões eólicas. 

Foram também cartografadas as unidades de solos presentes, nomeadamente Fluvic-Calcaric Cambisols (CMcf) 

e Fluvic-Calcaric Vertic Cambisols (CMvcf). 

A caracterização efectuada permitiu as seguintes conclusões: 

 os calcoarenitos (EC), a escavar no âmbito das construções previstas no Plano, poderão ser usados 

no revestimento de paredes, na construção de muros e nos arranjos exteriores (“jardins de pedra”); os 

exemplares com maior interesse científico poderão ser guardados em espaços museológicos; 

 o lajedo (ECL) constitui, pelo seu carácter escorregadio quando coberto com algas, uma condicionante 

no acesso ao mar; esta formação é muito importante na dissipação da energia das ondas e na 

salvaguarda da praia e do cordão dunar; 
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 as areias resultantes de escavações poderão ser usadas na recuperação das depressões existentes 

no cordão dunar provocadas por extracções de areia no passado; 

 o depósito CP de seixos, calhaus e burgaus, existente junto à base da duna nalgumas praias (Calheta, 

Ribeiro Salgado, Fontinha e entre a foz da ribeira do Tanque e a foz da ribeira do Touro) deve ser 

conservado; 

 os solos agrícolas são raros e deveriam ser armazenados para futura utilização. 

A área do PU é constituída por uma planície costeira inclinada para o mar, arenosa a areno-lodosa, marginada 

por um sistema de praia-duna frontal activo. 

A praia, de areia essencialmente bioclástica média a fina, é de baixa energia, reflectiva, e integralmente actuada 

em preia-mar de águas vivas equinociais, desde que as ondas excedam 1 m. As dunas, de areia fina e cortadas 

por corredores eólicos, formam um cordão duplo perturbado por actividade antrópica e mostram sintomas de 

reactivação, a sotavento, e escarpamento, a barlavento. 

O estudo da agitação marítima indica elevada variabilidade sazonal e interanual da altura e da direcção das 

ondas, e sugere transporte residual de areias (longitudinal) reduzido (≤ 10 000 m3/ano para sudoeste), embora 

as trocas sedimentares transversais e longitudinais sejam importantes.  

A evolução global da baía entre 1842 e o presente é compatível com uma tendência erosiva de reduzida 

magnitude (0,15 m/ano) que deve ser interpretada no contexto de uma elevada mobilidade sazonal e interanual 

com variações de ordem de grandeza superiores, não se observando persistência da intensidade ou do sinal 

destas evoluções no tempo e no espaço. 

Esta tendência e as perdas sedimentares implícitas são explicáveis no contexto: a) da multiplicação de obras de 

retenção e de correcção torrencial na rede hidrográfica afluente à praia que diminuíram a carga sólida 

proveniente da erosão hídrica dos depósitos eolianíticos; b) do reajuste do perfil de equilíbrio da cunha litoral 

decorrente da elevação secular do nível médio do mar, induzindo perdas sedimentares da praia/duna para a 

plataforma insular; c) de eventuais perdas de areia por deriva litoral através do Boqueirão de Baixo. 

A área de intervenção do PU caracteriza-se por elevada sensibilidade e encontra-se ainda pouco 

intervencionada, criando uma oportunidade para concretizar um modelo de ocupação sustentada. 

4.2. Água 

O relatório relativo a infra-estruturas urbanísticas – energia, água, resíduos e telecomunicações e os relatórios 

relativos a geologia, geomorfologia costeira, dinâmica costeira e hidrogeologia e a estudos geológicos, 

hidrogeológicos, geofísicos e de avaliação da dinâmica do litoral, de relevância para o presente sub-capítulo, são 

apresentados nos Anexos 1, 2 e 3, respectivamente. 

Foram identificadas cinco bacias hidrográficas na área do PU, com áreas compreendidas entre 0,58 km2 e 

3,36 km2. A bacia mais a oeste, na zona de expansão do PU, é a que apresenta maiores problemas de erosão, 

com as zonas mais altas da bacia bastante ravinadas. 

Na ilha de Porto Santo existe uma escassez crónica de água. Em termos de balanço hídrico, os recursos 

hídricos potenciais totais (superficiais e subterrâneos) na ilha são inferiores às necessidades hídricas para o 

abastecimento urbano, agricultura e rega do campo de golfe. Para colmatar esta carência, encontra-se em 
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funcionamento a Central Dessalinizadora e a ETAR da Ponta (cujos efluentes tratados são utilizados actualmente 

para a rega do campo de golfe). 

Em termos de recursos hídricos subterrâneos, as condições climáticas e litológicas são desfavoráveis ao 

processo de recarga, não permitindo a existência de aquíferos importantes. 

Mesmo assim, existem captações na ilha de Porto Santo, sendo a área central a mais produtiva em termos de 

águas subterrâneas. Identificaram-se cerca de vinte poços e noras na área do PU, bem como cinco furos, um 

dos quais em utilização no sistema público de rega, e duas galerias de caudal reduzido, em utilização por 

privados. Identificaram-se ainda sete nascentes, de caudais extremamente baixos, situadas nas cabeceiras de 

bacias que atravessam a área do PU. 

A modelação tridimensional efectuada a partir de prospecção geofísica com resistividade eléctrica permitiu 

determinar a influência da cunha de intrusão salina (e a fronteira entre a água doce e a água salgada), 

fornecendo informação importante, embora requeira estudos adicionais, para a utilização das águas 

subterrâneas. 

As análises efectuadas às águas subterrâneas permitem concluir que estas apresentam, em geral, fraca 

qualidade para consumo humano. 

Em relação às águas superficiais, os cursos de água presentes na ilha são ribeiros de carácter torrencial que 

asseguram o escoamento ocasional, sempre breve, após as maiores chuvadas que ocorrem de Outubro a 

Março. 

A rede de drenagem apresenta, na área que interessa ao Plano, dois tipos distintos: 

 na encosta sudeste do Pico de Ana Ferreira tem características do tipo radial, de alta densidade e 

integra sulcos, ravinas, córregos e barrancos, determinando uma activa modelação do terreno; 

 entre o Cabeço da Ponta e a Ponta da Calheta, existe um conjunto de sulcos, ravinas e 

abarracamentos de erosão que foram canalizados por baixo da ER120 e que drenam para a área do 

Plano. 

Existem duas linhas de água principais – Ribeiro Cochino e Ribeiro Salgado. As restantes linhas de água 

perdem-se na zona sublitoral. 

Algumas das pequenas linhas de águas que drenam para sul, onde se inclui a área do PU, não chegam a atingir 

o litoral, infiltrando na zona sub-litoral. 

Em termos de risco, salienta-se a erosão hídrica do solo, por se tratar de um fenómeno muito intenso e que 

abrange praticamente toda a ilha. Este fenómeno deve-se ao facto das áreas com vegetação autóctone e 

reflorestadas serem diminutas face à totalidade da área da ilha. 

Outro problema é o transporte sólido nas linhas de água, que tem implicações na segurança das populações 

ribeirinhas. Na área do PU identificam-se duas ocorrências onde se verifica erosão ravinosa severa – o ribeiro 

Salgado e o ribeiro da Ponta, ambos com foz na costa sul da ilha. Este problema poderá ser reduzido através da 

continuação da implementação de obras de correcção torrencial e de acções de reflorestação. 
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4.3. Biodiversidade 

4.3.1. Introdução 

No Anexo 4 apresenta-se o relatório relativo à ecologia – fauna e flora terrestres e marinha. 

4.3.2. Flora e vegetação 

Na área do PU identificam-se dois tipos principais de vegetação: 

 a litoral, que se desenvolve na zona dunar primária; 

 a ruderal herbácea e arbustiva, que se desenvolve maioritariamente nos campos agrícolas 

abandonados, entre a duna primária e a estrada regional. 

De um modo geral, a vegetação da área do PU é composta por comunidades arbustivas de pequeno porte e 

plantas herbáceas perenes e anuais, constituindo comunidades vegetais ruderais com presença de neófitos 

(plantas introduzidas). As comunidades vegetais ruderais mais importantes são as de Phragmites australis, 

Phagnalon lowei e Frankenia laevis. 

As comunidades vegetais indígenas ocorrem principalmente na zona dunar e são as seguintes: 

 Salsolo kali-Cakiletum maritimae Costa & Mansanet 1981; 

 Polygono maritimae-Euphorbietum paraliae Jardim, Sequeira, Capelo, Aguiar, J.C. Costa, Espírito-

Santo & Lousã 2003; 

 Euphorbio paraliae-Lotetum glauci Jardim, Sequeira, Capelo, Aguiar, J.C. Costa, Espírito-Santo & 

Lousã 2003; 

 Lotetum loweani Jardim, Sequeira, Capelo, Aguiar, J.C. Costa, Espírito-Santo & Lousã 2003. 

Na área do PU observam-se ainda campos agrícolas abandonados e campos agrícolas com vinha. 

Foram identificados, na área do PU, 164 taxa de plantas vasculares (espermatófitos). Destes, o endemismo 

Phagnalon lowei (= P. bennettii), incluído no Anexo B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, 24 de Fevereiro, embora considerado raro no arquipélago 

da Madeira, é ainda comum na ilha de Porto Santo. 

Quanto aos restantes endemismos identificados: 

 três são considerados vulneráveis (Crepis noronhaea, Lotus loweanus e Lotus macranthus); 

 dois (Crepis divaricata e Urtica portosanctana) são considerados raros; 

 dois (Mathiola maderensis e Micromeria thymoides subsp. thymoides) são considerados não 

ameaçados. 

Foram ainda identificadas espécies exóticas na área do Plano, sendo de salientar o Carpobrotus edulis e o 

Arundo donax, pelo seu maior carácter invasor. Dado que esta última espécie se encontra dispersa na área do 

PU e que permite a fixação de dunas, não se recomenda a sua erradicação. 
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Apenas se identificou um habitat prioritário na área do PU, de acordo com o Anexo B-I do Decreto-Lei 

n.º 140/99. Trata-se do habitat dunas fixas com vegetação herbáceas (2130*). Este corresponde às 

comunidades vegetais endémicas Euphorbio paraliae-Lotetum glauci e Lotetum loweani, que ocorre nas 

plataformas areníticas elevadas. 

4.3.3. Fauna 

4.3.3.1. Moluscos terrestres 

Na área do PU foram identificadas dez espécies de moluscos terrestres. Destas, três correspondem a espécies 

introduzidas e sete dizem respeito a endemismos. 

A maioria das espécies identificadas enquadra-se sob o estatuto DD (dados insuficientes), de acordo com os 

critérios de conservação da IUCN – International Union for Conservation of Nature (2001), ou seja, não se dispõe 

de informação para a avaliação rigorosa do grau de ameaça e da abundância e/ou distribuição desta espécie. 

4.3.3.2. Avifauna 

Foram observadas treze espécies na área do PU, nenhuma das quais com distribuição exclusiva da ilha de 

Porto Santo. O parecer da Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais refere que, de acordo com 

dados da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), são quinze as espécies de aves que se 

podem observar na área. 

Uma destas espécies (Charadrius alexandrinus, rolinha-da-praia) está incluída no Anexo A-I do Decreto-Lei 

n.º 140/99. Também de acordo com o parecer da Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, e 

citando os censos mais recentes da SPEA, esta espécie parece estar em declínio, tendo sdo identificado apenas 

um ninho na área do PU. 

4.3.3.3. Fauna marinha 

Foi efectuada uma caracterização das biocenoses mais representativas das quatro zonas do domínio costeiro da 

Ilha de Porto Santo: a zona supralitoral, a zona mediolitoral, a zona infralitoral e a zona circalitoral. 

As zonas supralitorial e mediolitorial da praia do Porto Santo apresentam pouca diversidade de organismos. Já 

na área da Calheta, observou-se maior riqueza em termos de vegetação e de espécies da fauna. 

O Decreto Legislativo Regional n.º 32/2008, através do qual se cria a Rede de Áreas Marinhas Protegidas do 

Porto Santo (RAMPPS), define uma área coincidente ou contígua à área do PU. O respectivo Plano de 

Ordenamento e Gestão foi aprovado pela Resolução n.º 1259/2009, de 2 de Outubro (JORAM, I série, n.º 100). 

4.4. Dimensão social (população, emprego, actividades económicas) 

No Anexo 5 apresenta-se o relatório relativo à dimensão social. 

A população residente na ilha de Porto Santo ronda os 5000 indivíduos, podendo atingir, no pico máximo da 

procura turística, os 20 000 indivíduos (contabilizando residentes e população sazonal). 
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O crescimento populacional é moderado, regulado por saldos migratórios negativos. Esta tendência de 

evolução moderada é também observada no crescimento urbano, com tendência futura para a aceleração, 

sobretudo de segundas residências. 

A densidade populacional é também moderada, verificando-se a existência de povoamento em baixa 

densidade, com escassez de espaços públicos (incluindo os de usufruto da frente de mar). Prevê-se no futuro o 

desenvolvimento de infra-estruturas e equipamentos, bem como de iniciativas de animação turística e de eventos 

socioculturais e desportivos. 

O nível de instrução da população residente é relativamente baixo, mas acima da média da região. 

Observa-se uma dinâmica cultural limitada e uma identidade sociocultural centrada no território (apropriação 

e controlo; casa colectiva; ligação com o mar), com uma memória colectiva centrada nos modos de via 

tradicionais, desaparecidos ou em vias de desaparecimento. 

Verifica-se uma concentração do emprego nas actividades de construção, comércio, turismo e serviços 

públicos (transportes), com um tecido empresarial reduzido, pouco desenvolvido ou diversificado. Prevê-se que 

esta situação evolua para um crescimento significativo do número de empresas, volume de negócios e emprego, 

centrado nas áreas da construção, comércio e turismo. 

Na área do turismo, os fluxos têm origem maioritariamente no mercado nacional, existindo uma forte 

dependência destes fluxos turísticos para a formação do poder de compra da população local. Prevê-se a 

transformação futura na oferta turística, nomeadamente através do golfe, novos resorts e na tipologia de 

alojamento mais direccionada para o mercado internacional. 

Na ilha de Porto Santo verifica-se ainda um baixo nível de desemprego e um poder de compra per capita acima 

da média nacional. 

4.5. Ruído 

Foi efectuado um levantamento acústico da área do PU, constando o respectivo relatório do Anexo 6. 

Na envolvente da área do PU identificam-se como fontes de ruído relevantes para a presente análise: 

 a estrada regional (ER) n.o 120; 

 a estrada de acesso ao golfe; 

 a estrada do Campo de Cima; 

 o Aeroporto Internacional de Porto Santo. 

Com excepção da área influenciada pela ER120, verifica-se que o ambiente sonoro actual na área do PU é 

pouco perturbado, com níveis sonoros compatíveis com usos do solo sensíveis ao ruído. A área este do Plano, 

mais influenciada pela circulação de tráfego rodoviário, apresenta valores para o indicador Lden compreendidos 

entre 47 dB(A) e 55 dB(A) e valores para o indicador Ln inferiores ou iguais a 47 dB(A). Na área oeste do Plano, 

onde a densidade habitacional é reduzida, registam-se níveis sonoros característicos de áreas naturais, com Lden 

e Ln iguais ou inferiores a 45 dB(A). Nesta área é ainda de salientar a afectação do ambiente sonoro devido à 

proximidade ao aeroporto. 
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Importa ainda salientar que, devido ao aumento sazonal da população, verifica-se um agravamento geral do 

ambiente sonoro nos meses de Julho e Agosto. 

4.6. Património cultural 

O relatório de trabalhos arqueológicos é apresentado no Anexo 7. 

Identificaram-se na área do projecto treze ocorrências patrimoniais, a grande maioria das quais etnográficas e 

apenas uma arquitectónica, todas de cronologia contemporânea. 

Das ocorrências patrimoniais etnográficas, quatro correspondem a poços, três correspondem ao conjunto de 

poço e tanque e duas correspondem a moinhos de vento, tendo sido ainda identificados um forno de cal, uma 

eira e um aglomerado rural. 

A ocorrência arquitectónica corresponde ao edifício contemporâneo do INATEL. 

Em termos de valor patrimonial, todas as ocorrências foram classificadas como tendo um significado reduzido. 

4.7. Paisagem 

No Anexo 8 apresenta-se o relatório relativo à paisagem. 

A área do PU caracteriza-se por um relevo pouco acentuado para a extensão da área, com zonas de 

confluência de linhas de drenagem natural a interromper linhas de festo (fisiograficamente mal definido). O limite 

norte da área do PU apresenta um relevo mais acentuado. Estas situações são comprovadas pela análise dos 

declives, maioritariamente compreendidos entre 2 e 8% (suaves a moderados) e entre 0 e 2% (plano ou quase). 

A maioria da área do PU apresenta uma orientação para sudeste, seguindo-se as orientações para este e para 

sul. As exposições a sudeste e a sul são consideradas as mais adequadas para a actividade humana, uma vez 

que oferecem boas condições de conforto climático. 

O valor paisagístico da área de estudo é notório, dado que constitui uma das poucas áreas de 

compartimentação agrícola, com extensão e amplitude significativas, ainda existentes na costa da ilha de Porto 

Santo. A peculiaridade e elevado interesse desta paisagem prende-se com o facto do cultivo da vinha ser 

realizado em exploração rasteira, ao contrário do que acontece no continente, e cuja compartimentação agrícola 

recorre maioritariamente a muros de pedra permeáveis e a sebes de canas mortas. 

Outro sistema de vistas relevante corresponde à relação existente entre a ilha de Porto Santo e os ilhéus que a 

rodeiam, pela sua proximidade e pelo contraste entre o acentuado relevo destes ilhéus e a zona mais plana da 

costa. 
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5. IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E POTENCIAÇÃO 

5.1. Introdução 

A avaliação dos impactes, entendidos como sinónimo de efeitos, é feita neste capítulo tendo já em conta as 

medidas adoptadas para evitar, minimizar ou compensar os efeitos negativos ou potenciar os impactes positivos. 

Por este motivo, optou-se por apresentar os impactes de uma forma integrada com as medidas de mitigação e 

potenciação. 

5.2. Geologia e geomorfologia 

Os principais impactes potenciais identificados referem-se à afectação de valores geológicos, à conservação do 

sistema dunar da baía do Porto Santo e à preservação dos dispositivos naturais de protecção da praia (“lagedo” 

e afloramentos rochosos intertidais). 

Estes aspectos foram considerados no PU, quer na Planta de Implantação quer no Regulamento propostos. 

Os valores geológicos incluem os depósitos existentes na sub-superfície da planície costeira, frequentemente 

fossilíferos; estes depósitos revestem-se de elevada importância científica por corresponderem a um período em 

que o nível do mar esteve próximo ou mais alto que o actual e pela raridade dos afloramentos existentes em 

território nacional. 

A afectação desta formação, que é muito provável, encontra-se acautelada pelas disposições do artigo 9.º do 

Regulamento (Património geológico), que estabelece o seguinte: 

“1. Em parcelas de área superior a 2 ha, qualquer intervenção deve ser acompanhada por um 

especialista na área da geociência ou da geoengenharia com o objectivo de seleccionar 

exemplares de formação geológica de interesse científico e cultural para investigação ou 

musealização que pode ser implantada “in situ”. 

2. O depósito de materiais identificado na planta de zonamento/síntese não pode ser removido, 

coberto, enterrado ou transportado para vazadouro, sem ser acompanhado por um especialista na 

área da geociência ou da geoengenharia, no sentido de assegurar a sua melhor aplicação, 

devendo ser musealizado “in situ” nos terrenos de onde foi extraído ou em terrenos envolventes de 

contexto geológico idêntico.” 

O zonamento proposto no Plano, designadamente a delimitação de uma faixa de salvaguarda (Espaço Cultural) 

e dos Espaços de Praia e Lagedo, conjugada com as disposições dos artigos 13.º, 14.º, 22.º e 32.º asseguram a 

protecção do sistema dunar. 

A definição do Espaço de Lajedo e a respectiva regulamentação (Art. 13.º) asseguram a preservação dos 

dispositivos naturais de protecção da praia (“lajedo” e afloramentos rochosos intertidais). 
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5.3. Água 

Os potenciais efeitos do plano relacionados com a água podem ser os seguintes: 

 escoamento e risco de inundação; 

 consumo de água e pressão sobre o sistema de abastecimento; 

 sobre-exploração de águas subterrâneas, com o consequente risco de salinização; 

 produção de efluentes domésticos, que requerem tratamento e pressão sobre o sistema de 

tratamento. 

Estes diferentes aspectos foram analisados pela equipa do Plano, tendo sido abordados nos relatórios relativos 

às infra-estruturas urbanísticas, à geologia e geomorfologia costeira, dinâmica costeira e hidrogeologia e nos 

estudos geológicos, hidrogeológicos, geofísicos e de avaliação da dinâmica do litoral, apresentados nos 

Anexos 1, 2 e 3, respectivamente. 

O Plano prevê dois corredores de protecção às principais linhas de água no sector nascente, bem como a duas 

linhas de água propostas, no sector poente (n.ºs 2 e 3 do art. 23.º e n.ºs 2 e 4 do art. 33.º). As linhas de água 

propostas destinam-se a regularizar as diversas linhas de água cuja drenagem se perde na zona pré-dunar. 

Estas medidas permitem reduzir os riscos de inundações em situações de grandes chuvadas. 

O Relatório do Plano prevê diversas medidas que permitem reduzir os consumos de água, aproveitar as águas 

pluviais e reutilizar águas residuais tratadas: 

 rega automática por aspersão, pulverização ou localizada gota-a-gota, privilegiando-se a rega 

localizada (n.º 5 do Anexo III do Regulamento); 

 utilização, sempre que possível, de água reciclada para rega (n.º 6 do Anexo III do Regulamento); 

 a água não potável, para além de ser utilizada na rega dos espaços verdes e no abastecimento de 

piscinas poderá utilizar-se também, por razões ambientais e económicas, no abastecimento dos 

autoclismos dos sanitários (pág. 65 do Relatório do Plano). 

O Regulamento do Plano prevê a obrigatoriedade de construção de cisternas para o aproveitamento de águas 

pluviais em todos os espaços turísticos em solo urbanizado e nos espaços EM 1, EM 3, ER 1, ER 7, ER 8 e 

ER 11 (em solo urbanizado) (art. 30.º), bem como para todos os espaços turísticos, residenciais e mistos em solo 

urbanizável (n.º 8, art. 39.º). 

A ligação de todos os edifícios em solo urbano à rede de água bruta (distinta da água potável) e com origem nas 

cisternas de águas pluviais e nas águas residuais tratadas, é obrigatória (Art. 16.º do Regulamento). 

O Relatório do Plano prevê o reforço dos sistemas de dessalinização de água do mar e de tratamento de águas 

residuais, logo que necessário. A pressão sobre estes sistemas que a ocupação prevista no Plano exerce, 

acrescida dos trabalhadores que fixarão residência em Porto Santo, é cumulativa com o crescimento das camas 

turísticas e residenciais no resto da ilha. As soluções de ampliação dos sistemas deverão responder a esse 

crescimento de carga, quer permanente quer sazonal. Considera-se que a resolução desta pressão acrescida 

sobre os sistemas de abastecimento de água e de tratamento de águas residuais transcende o âmbito do Plano 

e requer soluções à escala da ilha do Porto Santo. 
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5.4. Biodiversidade 

Tendo em atenção os elementos da biodiversidade ocorrentes na área do Plano, constantes do relatório 

reproduzido no Anexo 4, foram recomendadas, na 1ª fase do Plano, as seguintes medidas de salvaguarda: 

 uma área de conservação de toda a vegetação dunar; 

 uma faixa, no mínimo de 50 m, para o interior, de modo a conservar as comunidades vegetais 

existentes, incluindo a comunidade de Phagnalon lowei; 

 corredores transversais entre a zona dunar e a ER, de modo a incluir as comunidades vegetais e 

animais. Estes corredores estariam associados a elementos como linhas de água, declives, zonas de 

escoamento e outros acidentes ou formações naturais. Em alternativa e/ou complemento poder-se-ia 

adoptar uma estratégia do tipo mosaico, constituída por conjuntos de pequenos espaços dispersos ao 

longo da área de intervenção; 

 uma área de conservação na zona oeste, desde a zona dunar até à estrada regional. 

Estas proposta visavam assegurar a existência de fluxo genético e a manutenção a longo prazo das 

comunidades vegetais e animais, bem como das características paisagísticas desta zona. 

O Plano contemplou as primeiras três medidas atrás referidas, criando espaços não edificáveis (Areal, Lajedo e 

Espaço Cultural) que abrangem o sistema dunar e parte da zona da comunidade de Phagnalon lowei, bem como 

corredores transversais (Corredores de Activação Ecológica). Embora já fora do âmbito deste Plano, recomenda-

se que a Câmara Municipal do Porto Santo estude e promova o prolongamento destes corredores para norte. 

Tendo em conta as dimensões das áreas de conservação asseguradas pelo Plano, considera-se que as três 

medidas adoptadas são suficientes para assegurar as funcionalidades ecológicas acima referidas. 

O Anexo III do Regulamento do Plano contém uma disposição (n.º 2) que permite o controlo da introdução de 

espécies exóticas. Uma das espécies introduzidas com carácter invasor é o chorão (Carpobrotus edulis), que 

ocupa grandes áreas na zona dunar, recomendando-se um projecto de erradicação desta espécie em toda a 

área de estudo. 

5.5. Dimensão social (população, emprego, actividades económicas) 

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. 

Este impacte tem efeitos cumulativos com o crescimento significativo das habitações de segunda residência e 

utilização sazonal. 

Neste contexto, 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. 
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Na sequência do diagnóstico realizado, efectua-se seguidamente uma identificação dos principais impactes 

potenciais, positivos e negativos (riscos e oportunidades), que poderão resultar da implementação do PU. 

5.5.1. Escala da área de intervenção do PU 

Potenciais impactes negativos / Riscos: 

 Compactação da frente de mar; 

 Privatização definitiva da fruição da frente de mar; 

 Redução da acessibilidade às praias; 

 “Privatização” de sectores da praia junto aos resorts. 

Potenciais impactes positivos / Oportunidades: 

 Melhoria das condições de utilização das praias (equipamentos de apoio, assistência e segurança, 

acessos e estacionamento); 

 Criação de espaços públicos de fruição da frente de mar e de interacção social. 

5.5.2. Escala da ilha de Porto Santo 

Potenciais impactes negativos / Riscos: 

 Crescimento súbito de população, com afluxo significativo de residentes vindos do exterior; 

 Perda de identidade sociocultural; 

 Perda de controlo sobre o território; 

 Aumento da conflitualidade social; 

 Pressão sobre infra-estruturas e equipamentos; 

 Pressão para o desenvolvimento urbano; 

 Afectação de factores de qualidade de vida (ar, água, ruído, tráfego). 

Potenciais impactes positivos / Oportunidades: 

 Qualificação e desenvolvimento da oferta turística; 

 Criação e qualificação de emprego; 

 Fixação de jovens; 

 Desenvolvimento do tecido económico; 

 Aumento dos rendimentos familiares e do nível de vida; 

 Desenvolvimento de infra-estruturas e equipamentos (p.ex. saúde, transportes, cultura); 

 Incremento da diversidade sociocultural das populações; 

 Promover a participação das populações. 
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5.5.3. Mitigação de impactes negativos e potenciação de impactes positivos 

5.5.3.1. Objectivos de sustentabilidade 

Evitar ou reduzir os riscos e maximizar as oportunidades depende não apenas da regulação da ocupação do 

espaço na zona do PU, mas também da adopção de uma estratégia de implementação do plano e de 

desenvolvimento turístico no Porto Santo, em geral, que seja orientada por objectivos de sustentabilidade. 

Refere-se, seguidamente, um conjunto de objectivos de sustentabilidade cuja adopção se recomenda na 

implementação do Plano. 

Dimensão 1: Fruição pública da Frente de Mar (área de intervenção do PU) 

 Construir um edificado bem dimensionado e integrado nas características do território e do espaço; 

 Assegurar espaços/praças de fruição pública da frente de mar, mas também de encontro, 

sociabilidade, de afirmação urbanística e cultural da identidade porto-santense; 

 Assegurar os acessos à praia definidos no Plano; 

 Evitar a “privatização” de pedaços de praia, assegurando o acesso e utilização pública. 

Dimensão 2: Desenvolvimento socioeconómico 

 Promover o emprego local e a qualificação; 

 Contribuir para o desenvolvimento do tecido económico local. 

Dimensão 3: Vitalidade social e cultural 

 Contribuir para a valorização e reforço das identidades socioculturais locais; 

 Incentivar a participação das populações no processo de implementação do Plano; 

 Promover espaços e iniciativas que proporcionem uma interacção entre turistas e populações e a 

valorização dos espaços, culturas e história locais junto dos turistas. 

5.5.3.2. Adopção de políticas de responsabilidade social 

A concretização dos objectivos de sustentabilidade exige um envolvimento dos promotores turísticos com a 

comunidade local, procurando a conjugação e articulação entre os objectivos específicos do negócio turístico e 

objectivos de valorização e desenvolvimento local. 

Nesse sentido, recomenda-se a adopção de políticas de Responsabilidade Social por parte dos promotores, em 

articulação com o município e as forças vivas locais. 
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5.6. Ruído 

O art. 7.º do Regulamento propõe a classificação acústica do território abrangido pelo Plano como “zona mista” 

para efeitos do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo DL n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, com a redacção 

actual. 

O licenciamento de operações urbanísticas na zona mista fica condicionado ao cumprimento da legislação em 

vigor sobre ruído (n.º 2 do art. 8.º). 

Na planta de zonamento/ruído (Desenhos 1C-1 e 1C-2 do Plano) foram definidos “corredores de protecção 

acústica”, marginais às vias rodoviárias mais ruidosas, nos quais são interditas ocupações sensíveis ao ruído 

(n.º 3 do art. 8.º). Estas faixas de terreno coincidem nalguns casos com espaços verdes de enquadramento. 

As ocupações previstas pelo Plano não serão, em princípio, fontes ruidosas que afectem o ambiente sonoro quer 

da área do Plano quer da envolvente. Em qualquer caso, o licenciamento de actividades ruidosas deverá 

obedecer à legislação sobre ruído em vigor e ser objecto, nas situações aplicáveis, de análise nos Estudos de 

Avaliação Ambiental (Anexo IV). 

Não parece, assim, verificar-se qualquer impacte significativo relativamente ao factor ruído. 

5.7. Património cultural 

As medidas de protecção e valorização dos elementos do património cultural existentes na área, traduzidas na 

definição de Espaços de Património Etnográfico e Arquitectónico e na respectiva regulamentação, constituem um 

impacte positivo. 

As disposições do Regulamento relativas aos patrimoniais etnográficos a conservar obrigam à sua recuperação 

“na perspectiva da sua valrização social e à integração nos projectos de desenho urbano/paisagístico dos locais 

onde se inserem” (art. 24.º, n.º 2 e art. 34.º, n.º 3). 

O conjunto edificado tradicional, composto por casa, eira e tanque, deve “ser reabilitado do ponto de vista 

arquitectónico e paisagístico”, “sem descaracterização das construções existentes” (art. 34.º, n.º 2). 

No caso do edifício do INATEL, considerado como de valor arquitectónico, o Regulamento (alínea j, n.º 9, art.º 

36.º) apenas permite “obras de beneficiação, de conservação, de reabilitação e de ampliação desde que se 

mantenham as características arquitectónicas do edifício”. 

Embora não tenha sido detectado nenhum indício da existência de património arqueológico, é sempre possível 

que as escavações durante as obras permitam o achado de vestígios arqueológicos. Por este motivo 

recomenda-se o acompanhamento arqueológico das principais actividades de escavação. 

Recomenda-se ainda a caracterização exaustiva de todos edifícios afectados pelo desenvolvimento do PU, bem 

como o seu registo cartográfico e fotográfico. 
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5.8. Paisagem 

A paisagem na área do Plano, sobretudo na sua zona poente, constitui um testemunho importante da ocupação 

da planície costeira pela actividade agrícola, de que ainda restam testemunhos – vinha, compartimentação com 

canas, poços e noras, bases de moinhos, eiras. A sua transformação numa paisagem com características 

urbano-turísticas representa um dos importantes impactes do Plano. 

O Plano salvaguarda, como já foi referido no ponto 5.4, a protecção de uma faixa que inclui a praia (e o lajedo) e 

o sistema dunar, bem como obriga à preservação dos elementos do património cultural. 

O Regulamento do Plano também interdita (art. 12.º) o arranque da vinha e contempla disposições relativas às 

espécies vegetais, aos tipos de pavimentos e aos sistemas de rega a utilizar nos espaços verdes. 

O Relatório do Paisagismo elaborado na 1ª fase do Plano, reproduzido no Anexo 8, apresenta um conjunto de 

propostas que contribuem para “a construção de uma paisagem com qualidade e sustentável”, das quais se 

salientam as seguintes: 

 a manutenção, criação e valorização de uma área agrícola relevante de produção vitícola associada a 

um sistema de corredores ecológicos; 

 dotar o espaço de valências didácticas, nomeadamente com a incorporação de leitores de paisagem e 

de sinalética formativa, funcional e didáctica. 

No mesmo relatório são preconizados os seguintes conceitos para a preservação e valorização dos elementos-

chave da estrutura paisagística local: 

 manutenção e valorização de imagem de presença de sistemas de elevado valor: compartimentação 

da paisagem e frente dunar; 

 estruturação paisagística baseada em contínuos ligados à produção agrícola, circulação de água e 

recreio e lazer; 

 utilização de técnicas ambientalmente sustentáveis de tratamento de águas residuais domésticas 

integradas na paisagem (zonas húmidas construídas – caniçais, pequenos lagos). 

 definição de percursos não motorizados com estrutura própria, contínua e diversificada; sua utilização 

também como percursos de interpretação da natureza com apoio de publicação sobre habitats e 

espécies; 

 criação de locais associados a percursos que permitam a estadia, o recreio e lazer em vários pontos 

da área de intervenção, associado a uma rede de percursos de descoberta da paisagem e 

miradouros. 

Parte das medidas e dos conceitos referidos já foram tidos em conta no Plano, mas a avaliação final da 

magnitude e do sentido dos impactes na Paisagem dependerá da forma como os projectos concretos de 

ocupação do espaço vierem a ser desenvolvidos e da forma como as autoridades coordenarem e coordenarem 

as suas intervenções na área do Plano. 
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6. AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

Ao longo do processo de planeamento do PU da Frente de Mar Campo de Baixo-Ponta da Calheta foram sendo 

analisadas alternativas de organização espacial, que tiveram em consideração os aspectos ambientais. A 

avaliação ambiental não considerou alternativas, dado que incide sobre a última versão do PU elaborada pela 

equipa pluridisciplinar envolvida no processo de planeamento. 
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7. LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO 

Alguns dos estudos sectoriais elaborados no âmbito do PU identificaram lacunas de conhecimento, que se 

considera importante serem objecto de estudos adicionais, seja para a gestão do Plano e dos seus potenciais 

efeitos, seja para a sua futura revisão. 

Relativamente à dinâmica costeira, considera-se necessário obter dados fiáveis mais actuais relativamente à 

evolução da costa, de modo a consolidar a análise elaborada. Para colmatar este aspecto propõe-se o 

desenvolvimento de um programa de monitorização. 

Apesar de não se terem identificado vestígios arqueológicos na prospecção efectuada, tal não garante a 

ausência dos mesmos na área do Plano. Por este motivo recomenda-se o acompanhamento arqueológico das 

principais actividades de escavação. 

Não se dispõe de dados hidrométricos, pelo que se sugere a instalação de escalas ou de descarregadores 

para medição dos escoamentos dos principais ribeiros, valas e levadas. 

Em fases subsequentes de execução do Plano será possível, através da monitorização, melhorar a informação 

disponível. Nesta altura será possível incorporar, caso seja necessário, os resultados obtidos nas opções de 

projecto. Por esta razão, considera-se que estas lacunas não invalidam a análise feita no RA. 
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8. MEDIDAS DE CONTROLO 

8.1. Geologia e geomorfologia 

A planície costeira contém na sub-superfície formações geológicas de idade plistocénica que correspondem 

a sedimentação areno-conglomerática, frequentemente fossilífera, ocorrida no último estádio interglaciar 

(Eemiano). Estes depósitos revestem-se de elevada importância científica por corresponderem a um período 

em que o nível do mar esteve próximo ou ligeiramente mais alto que o actual e pela raridade dos afloramentos 

existentes em território nacional. 

Esta formação será certamente afectada pelas escavações decorrentes da concretização do PU, pelo que se 

propõe o acompanhamento daquelas por um técnico da área da geologia (em especial da paleontologia), com o 

objectivo de seleccionar exemplares de interesse científico para investigação ou musealização, a qual poderia 

mesmo ocorrer in-situ. 

Recomenda-se ainda a implementação de um programa de monitorização para caracterização objectiva dos 

padrões de evolução da praia do Porto Santo e das suas relações com o balanço sedimentar, de modo a 

optimizar a informação obtida no âmbito de programas anteriores. Esta monitorização implica a existência de 

observações sistemáticas sobre a morfologia do sistema praia-duna e o respectivo forçamento. 

8.2. Água 

A água para consumo humano será fornecida pelo sistema de abastecimento público, não se considerando, 

portanto, necessário proceder à sua monitorização na área do PU. 

Para os usos não potáveis, recorrer-se-á a águas pluviais e ao efluente tratado da ETAR. Numa fase posterior, 

de projecto, deverá definir-se a rede de recolha e armazenamento dessa água, bem como avaliar-se a 

necessidade de implementar um sistema de monitorização da sua qualidade. 

8.3. Biodiversidade 

Propõe-se a monitorização dos seguintes aspectos: 

 área de conservação da vegetação dunar e respectiva faixa de protecção das comunidades vegetais 

(incluindo a comunidade de Phagnalon lowei); 

 comunidades vegetais e animais presentes nos corredores transversais entre a zona dunar e a 

estrada regional e/ou nas manchas de preservação da área de intervenção (consoante a solução 

adoptada); 

 projecto de erradicação da espécie invasora Carpobrotus edulis (chorão); 



 

 

Relatório Ambiental do PU da Frente de Mar Campo de Baixo-Ponta da Calheta, Porto Santo 

Relatório 

56/59 

 eficácia da espécie Arundo donax (cana-vieira) na fixação das dunas e controlo da área de ocorrência 

desta espécie invasora. 

8.4. Dimensão social 

Recomenda-se o desenvolvimento de um Plano de Monitorização que permita acompanhar: 

 Se os objectivos de sustentabilidade definidos no ponto 5.5.3.1 são ou não adoptados e, em caso de 

adopção, em que medida e com que resultados; 

 Se se verifica a adopção de políticas de responsabilidade social por parte dos promotores e, em caso 

afirmativo, qual o âmbito de aplicação e alcance. 

8.5. Ruído 

Sempre que se identifiquem locais de ocupação sensível ao ruído na proximidade de áreas a intervencionar no 

âmbito do PU, deverá ser avaliada a necessidade de monitorizar os níveis de ruído (tanto na fase de construção 

como na de exploração). Dada a escala de análise do PU, considera-se mais adequado proceder a esta 

avaliação numa fase posterior, de projecto. 

Os resultados desta monitorização fundamentarão a necessidade de aplicação de medidas de redução do ruído. 

8.6. Património cultural 

O controlo do acompanhamento arqueológico da fase de construção será assegurado pela entrega dos 

respectivos relatórios à Direcção Regional de Cultura. 

8.7. Paisagem 

Recomenda-se a elaboração de um relatório periódico – bienal – sobre a concretização das medidas e dos 

conceitos preconizados para as intervenções nas áreas de conservação de vegetação, corredores verdes e nos 

espaços verdes. 
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9. CONCLUSÕES 

No presente Relatório Ambiental do PU da Frente de Mar Campo de Baixo-Ponta da Calheta consideraram-se os 

potenciais impactes da concretização do Plano em sete factores: geologia, água, biodiversidade, dimensão 

social, ruído, património cultural e paisagem. 

Há a registar um balanço de impactes positivos e negativos na dimensão social e na paisagem, alguns impactes 

negativos na biodiversidade e impactes positivos no património cultural.  

Na dimensão social merecem destaque os impactes negativos de crescimento súbito de população, com afluxo 

significativo de residentes vindos do exterior, e os impactes positivos de criação de espaços públicos de fruição 

da frente de mar e de interacção social e de desenvolvimento do tecido económico 

O Plano contempla um conjunto de medidas destinadas a evitar ou minimizar os impactes negativos e a 

potenciar os positivos. De entre essas medidas destaca-se a existência de espaços de conservação do lajedo e 

do sistema dunar e dos corredores de activação ecológica, as medidas de protecção e valorização do património 

geológico e cultural, as medidas de protecção de alguns elementos da paisagem (por ex. compartimentação, 

vinha rasteira), as medidas de utilização de água bruta e de criação de cisternas para aproveitamento das águas 

pluviais, a melhoria dos acessos públicos à praia, a melhoria das acessibilidades e a promoção de meios de 

transporte mais sustentáveis (ciclovias, percursos pedonais). 

O Regulamento do Plano prevê a realização de um Plano de Valorização do sistema dunar. Prevê ainda  a 

obrigatoriedade, para um vasto conjunto de projectos, da realização de estudos de drenagem e de projectos de 

paisagismo e, para a totalidade dos projectos turísticos em Espaços Urbanizáveis, de Estudos de Avaliação 

Ambiental, com o objectivo de avaliar mais pormenorizadamente os efeitos ambientais do projecto de cada ET ou 

conjunto de ET, de modo a definir medidas que previnam, minimizem ou compensem os potenciais efeitos 

negativos e os programas de monitorização que se revelem necessários. 

O Relatório Ambiental propõe ainda medidas de controlo (monitorização) para os seguintes aspectos: 

 caracterização objectiva dos padrões de evolução da praia do Porto Santo e das suas relações com o 

balanço sedimentar; 

 área de conservação da vegetação dunar e respectiva faixa de protecção das comunidades vegetais 

(incluindo a comunidade de Phagnalon lowei); 

 comunidades vegetais e animais presentes nos corredores transversais entre a zona dunar e a 

estrada regional e/ou nas manchas de preservação da área de intervenção (consoante a solução 

adoptada); 

 projecto de erradicação da espécie invasora Carpobrotus edulis (chorão); 

 eficácia da espécie Arundo donax (cana-vieira) na fixação das dunas e controlo da área de ocorrência 

desta espécie invasora; 

 acompanhamento da adopção de eventuais objectivos de sustentabilidade; 

 acompanhamento da adopção de eventuais políticas de responsabilidade social por parte dos 

promotores. 
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Estas medidas de controlo, a desenvolver durante a execução e a vigência do Plano, devem contribuir para as 

opções de execução do Plano e verificar a eficácia das medidas preventivas, minimizadoras e compensatórias 

dos potenciais efeitos negativos e das medidas de valorização adoptadas. Os resultados das medidas de 

controlo deverão ser objecto de divulgação pública regular pela Câmara Municipal do Porto Santo. 
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10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

As referências bibliográficas dos vários factores ambientais Geologia e Geomorfologia, Água, Biodiversidade, 

Dimensão social, Ruído, Património cultural e Paisagem constam dos respectivos anexos. 

Foi ainda consultado o seguinte sítio da internet: http://dramb.gov-madeira.pt . 

http://dramb.gov-madeira.pt/

