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1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS. METODOLOGIA 

1.1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS 

A área de intervenção (AI) do Plano de Urbanização (PU) da Frente Mar Campo de Baixo/Ponta da Calheta é 

de cerca de 1 700 000m2 (170 ha) e localiza-se a SW da Ilha de Porto Santo, limitada a Norte pela ER120 e a 

Este pelo Ribeiro de Cochino (Figura 1).  

 

A ER120 é a única via estruturante nesta área, e como tal, face ao crescimento expectável decorrente do PDM 

e do presente plano (PU), procurou-se fazer o enquadramento da AI na Ilha, globalmente, em termos de 

geração de tráfego, rede viária e planeamento de transportes. 

 

Pretende-se com o presente estudo garantir uma acessibilidade adequada à AI, seja aos espaços urbanos de 

colmatagem, seja aos empreendimentos turísticos a desenvolver ou requalificar na zona em análise, tendo em 

atenção que esses empreendimentos serão ‘resorts turísticos’ com um mínimo de 5 estrelas, e com exigências 

ambientais elevadas. Será ainda fundamental perspectivar os impactes dessas novas ocupações de solo (e 

ainda do aumento gradual de novas habitações de segunda residência) em toda a Ilha, a nível do 

funcionamento da rede viária e do sistema de transportes. 

 

O objectivo é garantir que o aumento da ocupação de solo seja feito de forma a manter níveis adequados de 

qualidade ambiental e de vivência social, tanto para os residentes permanentes da Ilha, como para os turistas 

e residentes temporários, o que será feito por um lado a partir da definição dos limites quantitativos dessas 

novas ocupações de solo, e, por outro, a partir da definição dos seus padrões qualitativos, com aplicação de 

políticas sustentáveis de transporte, energia e ambiente. 

 

1.2. METODOLOGIA  

A metodologia adoptada foi desenvolvida para permitir a análise de diferentes cenários de evolução futura, no 

que respeita a ocupação de solo, desenvolvimento da rede viária, e implementação de um sistema de 

transportes colectivos que sirva as linhas de desejo mais procuradas. 

 

Numa primeira fase, procedeu-se à caracterização da situação existente, a nível da rede viária em estudo, da 

procura de tráfego (em dois meses distintos, Junho e Agosto 2008), e da recolha de dados socioeconómicos e 

de mobilidade. 

 

Seguiu-se a modelação de tráfego e posterior calibração e validação do modelo de afectação para os dois 

períodos analisados (Junho e Agosto 2008). O modelo permitiu a simulação das condições de circulação 
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existentes, bem como a obtenção de resultados localizados e generalizados, capazes de traduzir com rigor as 

“performances” do sistema de transportes. 

 

A última etapa desta primeira fase do estudo (Fase 1, cujo relatório foi entregue em Janeiro 2009) 

correspondeu ao diagnóstico da situação, efectuado numa perspectiva actual e ainda numa perspectiva de 

futuro, tendo em atenção os desenvolvimentos previstos a nível de ocupação de solo e de rede viária., em toda 

a Ilha de Porto Santo. Nesse diagnóstico indicaram-se os principais pontos críticos detectados, e fizeram-se 

recomendações preliminares no que respeita a medidas de curto e médio prazo necessárias para viabilizar os 

empreendimentos turísticos e residenciais previstos. 

 

No que respeita à Fase 2 do estudo (cenários de desenvolvimento), começou-se por efectuar as adaptações 

necessárias face ao modelo desenvolvido para a Fase 1, nomeadamente no que concerne à caracterização e 

modelação da rede viária (horizonte 2019) e à reformulação do zonamento do território (zonas de geração de 

tráfego) face às novas ocupações de solo previstas, a nível da Ilha no seu conjunto (PDM) e a nível do PU em 

estudo. 

 

Foram definidos 2 cenários de expansão alternativos, considerando que em 2019 a capacidade a instalar 

estaria implementada a 50% ou a 100%, sendo que este último cenário (capacidade PDM) se pode considerar 

como hipótese apenas de teste das soluções de acessibilidade e mobilidade em estudo, uma vez que a sua 

concretização efectiva não parece possível a tão curto prazo. 

 

O modelo de tráfego foi então desenvolvido para os dois cenários de previsão, daí resultando a construção de 

matrizes OD representativas das linhas de desejo das deslocações futuras, correspondendo a evoluções de 

linhas de desejo já existentes actualmente, conjugadas com novas linhas de desejo geradas nos 

empreendimentos turísticos e residenciais a construir. Essas novas linhas de desejo foram calculadas com 

base em índices de geração de tráfego por tipologia de uso do solo, resultantes de consultas bibliográficas 

(‘Trip Generation’ – ITE) validadas posteriormente com a geração efectiva verificada em Porto Santo (modelo 

da Fase1). 

 

Seguiu-se a afectação das matrizes OD às redes viárias modeladas, daí resultando as previsões de procura de 

tráfego por troço e movimento direccional, para veículos ligeiros e pesados. Os resultados do modelo foram 

analisados detalhadamente, tendo sido calibrada a rede viária futura de forma a garantir distribuições de 

tráfego lógicas e coerentes, em todos os cenários estudados. 
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Foram finalmente identificados os principais pontos críticos da rede viária em análise, daí resultando em 

primeiro lugar a apresentação de soluções viárias mais adequadas às condições de procura previsíveis (novas 

vias, reformulação de cruzamentos, etc.), bem como a apresentação de recomendações relativas a medidas 

de intervenção na gestão do sistema de transportes, como o investimento em transporte colectivo (criação de 

carreira em mini-bus de alta frequência na marginal, entre a Ponta da Calheta e o centro de Vila Baleira, com 

eventual extensão até ao porto), o incentivo à utilização dos transportes suaves de proximidade (pedonais e 

cicláveis), ou o condicionamento e tarifação do estacionamento. 
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CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE (FASE 1) 

Este capítulo apresenta os dados e conclusões do estudo da Fase 1 – Caracterização e Diagnóstico da 

Situação Actual –, elementos fundamentais à concretização da Fase 2 (Avaliação dos Cenários de 

Desenvolvimento). 

 

1.3. CARACTERIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA EM ESTUDO (FASE 1) 

A rede viária em estudo é actualmente composta por quatro tipos de vias, nomeadamente estradas regionais, 

municipais (principais), outras estradas pavimentadas e caminhos não pavimentados (Figura 1). 

Figura 1 – Localização da Zona de Estudo e Rede Viária Actual 

 

A ER120 é a estrada mais importante, constituindo no seu lanço principal uma Via Marginal que interliga a 

Ponta da Calheta e o Porto de Abrigo com passagem pela Vila Baleira. Do lado Poente, esta estrada garante o 

acesso aos vários empreendimentos turísticos existentes junto à praia, tendo sido recentemente objecto de 

obras de reformulação e beneficiação (pavimento e sinalização vertical e horizontal). Apresenta uma 

plataforma dotada de uma faixa de rodagem com 7 m de largura, e uma ciclovia com 2,5 m de largura, de nível 

com a faixa de rodagem. 

O troço da ER120 associado ao atravessamento da Vila Baleira é o que apresenta maiores constrangimentos 

do ponto de vista da circulação rodoviária, devido, por um lado, às articulações com as vias adjacentes, e por 

outro à ocupação marginal que se verifica em ambiente urbano.  
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Um segundo eixo, com importância para o estudo em causa, é constituído pela estrada municipal que, 

conjuntamente com a ER262 (e parte da ER120), funciona como uma “circular” a Vila Baleira (Figura 2), 

desviando o tráfego do centro da Vila. Trata-se de uma via dotada de uma faixa de rodagem com cerca de 6m 

de largura, passeios adjacentes com 1m e iluminação pública Trata-se de uma obra recente, estando em boas 

condições relativamente ao pavimento e à sinalização. 

Na rede em estudo existem cerca de 30 cruzamentos (significativos) dos quais 5 são rotundas (4 destas 

rotundas situam-se na “circular” referida atrás) e 25 cruzamentos de prioridade, havendo apenas um 

movimento direccional proibido, em toda a Ilha (no cruzamento principal da Ilha, no centro de Vila Baleira, 

impedindo a viragem de Norte para Este - Figura 2). 

Figura 2 – Pontos Críticos da Rede em Estudo (situação actual) 

 

Numa perspectiva de funcionamento da rede viária na situação actual, os principais pontos críticos 

detectados na rede actual (Figura 2) podem resumir-se da seguinte forma: 

• Cruzamento Principal – localização inadequada do principal posto de abastecimento de 

combustíveis, no centro da vila 

• Ligação Deficiente da “circular” à “marginal”- ligação muito deficiente da “circular” a Vila Baleira 

(referida atrás) à “marginal” (ER120), do lado Poente, com características geométricas 

inadequadas 

• ER120 com acessibilidade lateral inadequada - condições de circulação na ER120, no 

atravessamento da vila, com demasiada conflituosidade lateral 
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• Ligação com Características Inadequadas - novamente problemas de características geométricas 

inadequadas na ligação entre a “circular” 

• Acesso ao porto - solução pouco eficiente de acesso ao porto, nomeadamente na chegada do 

barco que faz a ligação com a Madeira, originando filas de espera que se prolongam do porto 

quase até ao centro da Vila 

 

Na primeira fase do estudo foram também detectados outros pontos problemáticos que, numa perspectiva de 

funcionamento da rede viária numa situação futura, foram considerados de resolução fundamental, pelo que 

foram incluídos na modelação destas soluções. Em resposta à inexistência de Ligação entre as zonas 

Nascente e Poente da Ilha, a Norte do aeroporto e à inexistência de alternativas à ER120 a Poente do Campo 

de Baixo, foi considerada na rede futura a via panorâmica, de cota superiores à marginal, actualmente já 

considerada como solução para o problema de excessiva utilização da via marginal. Para além da 

consideração desta nova via, foram consideradas alterações funcionais à via marginal, adoptando reduções de 

velocidade – resultando desta forma numa transferência dos tráfegos de atravessamento Nascente-Poente 

para a nova via panorâmica e, consequentemente, reduzindo o volume de tráfego na via marginal, onde ficam 

concentrada a maioria dos novos empreendimentos previstos (com excepção dos empreendimentos perto do 

campo de golfe). 

Também numa perspectiva de desenvolvimento, e verificada a inexistência de um sistema de transporte 

colectivo que permita aliviar a carga automóvel no principal eixo de procura (a marginal paralela à praia), foi 

considerado um serviço de transporte colectivo sobre a via marginal, com extremos na cidade e na Ponta da 

Calheta. 

1.4. CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA DE TRÁFEGO  

A crescente atractividade de Porto Santo nos últimos anos, decorrente em grande medida dos importantes 

investimentos públicos realizados pela Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, pelo Governo Regional 

e pela Autarquia, associados a uma forte dinâmica de investimento privado, principalmente no que respeita ao 

parque residencial, mas também em termos comerciais e de serviços, teve como consequência um aumento 

significativo da procura de tráfego na Ilha, gerando alguns pontos de conflituosidade (sobretudo na época alta) 

que são empiricamente sentidos por todos. 

Esse aumento de tráfego foi ainda potenciado pela entrada em serviço da ligação marítima Madeira/Porto 

Santo em ‘ferry’, com possibilidade de transporte fácil de automóveis para a Ilha, nomeadamente para os 

residentes temporários provenientes da Madeira, que passam férias em Porto Santo. 

Para caracterizar a procura existente na rede viária em estudo foram efectuadas contagens de tráfego em 

diversos locais da ilha, cujos resultados foram integrados no modelo de afectação de tráfego.  

Foram realizadas contagens automáticas em secção (durante um período ininterrupto de 10 dias em Junho e 

10 dias em Agosto, permitindo obter fluxos de veículos ligeiros e pesados durante 240 horas consecutivas em 
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cada um destes meses de 2008), bem como contagens manuais em secções e cruzamentos (permitindo aferir 

os movimentos direccionais e validar os valores das contagens automáticas), num dia útil normal destes dois 

meses. 

A caracterização da procura actual de tráfego na Ilha foi, portanto, efectuada em dois períodos sazonais 

distintos, representativos da situação fora do período de Verão (contagens de Junho 2008) e da situação no 

período mais carregado (Agosto 2008). Apresenta-se na figura seguinte (Figura 3) a calendarização das 

contagens efectuadas em cada um dos períodos referidos. 

Figura 3 – Calendário de Contagens e Localização dos Postos 

 

Os resultados das contagens de tráfego efectuadas (contagens automáticas e contagens manuais) encontram-

se ilustrados nas Figura 4e Figura 5, onde se apresentam os dados respeitantes a um dia médio de cada um 

dos períodos sazonais analisados, discriminando a carga em veículos ligeiros e pesados. A Figura 6 apresenta 

uma comparação dos volumes de tráfego em Junho e Agosto. Finalmente, na Figura 7, podem analisar-se os 

valores de Tráfego Médio Diário Anual (TMD2008) calculados para as diferentes secções de contagem. 
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Figura 4 – Carga Média Diária (semana de 30 Maio 08 a 05 Junho 08) 

 

Figura 5 – Carga Média Diária (semana de 08 Agosto 08 a 14 Agosto 08) 
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Figura 6 – Carga Média Diária (comparação 30 Maio a 05 Junho com 08 Agosto a 14 Agosto 08 

 

Figura 7 – Tráfego Médio Diário Anual (TMD 2008) 

 

Com os resultados das contagens de tráfego efectuadas (contagens automáticas e contagens manuais) pode 

verificar-se que, em termos médios, a procura de Agosto é cerca de 60% superior à procura de Junho, em 
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termos de tráfego médio diário em cada um dos meses analisados, sendo esse aumento de procura mais 

significativo no Litoral Sul (+70%) do que no interior e Norte da Ilha. 

Em Agosto verifica-se que a procura é especialmente forte na ER120, entre Campo de Baixo e Vila Baleira 

variando entre 5.500 e 12.500 veíc/dia, com um valor médio de 9.000 veíc/dia. A percentagem de veículos 

pesados é actualmente elevada em algumas zonas em obras (9,5% de pesados na ER120, na zona dos 

‘resorts’ sem construção). Também na secção que liga ao porto e na ER120 (lanço que percorre as costas 

Nascente e Norte da Ilha) se verificam percentagem de pesados relativamente altas (9% e 14%, 

respectivamente), valores que descem para 3 e 4% nas vias mais urbanas de Vila Baleira. 

 

Apresentam-se ainda, desde a Figura 8 à Figura 10, os níveis de tráfego por períodos do dia (diurno, 

entardecer e nocturno), fundamentais para a realização de análises aos níveis de ruído. 

Figura 8 – Distribuição de Tráfego ao longo de Dia Médio (semana de 30 Maio a 05 Junho 08) 
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Figura 9 – Distribuição de Tráfego ao longo de Dia Médio (semana de 08 Agosto a 14 Agosto 08) 

 

Figura 10 – Distribuição de Tráfego ao longo de Dia Médio (TMD2008) 
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Numa análise dos valores apresentados, e numa perspectiva global da rede viária da Ilha, sobressaem os 

seguintes aspectos: 

• O peso relativo do tráfego nocturno é significativamente mais forte em Agosto, atingindo valores 

médios de 13% na ER120, com um máximo de 27% na secção que liga Vila Baleira à zona de 

bares/restaurantes do porto (esses valores descem para menos de 10% em Junho) 

• A procura de tráfego num dia de fim-de-semana é mais fraca do que num dia útil, em termos 

globais, nomeadamente em Junho (em ligeiros e principalmente em pesados, com excepção da 

secção adjacente ao porto da Ilha); em Agosto as procuras são mais homogéneas, nos dois dias 

tipo em questão, com um peso mais forte ao fim-de-semana na referida secção adjacente ao 

porto 

• Em termos de procura na hora de ponta da tarde, verifica-se que a carga horária de ponta se 

aproxima dos 7% da carga diária, tanto no dia útil como no dia de fim-de-semana, com excepção 

do dia útil de Junho, em que esse valor sobe para quase 9% 

Olhando agora apenas para a ER120, na área de intervenção do PU, verificam-se os seguintes valores: 

• Peso relativo do tráfego nocturno (ligeiros) é mais forte em Agosto, atingindo valores de 13.8%, 

descendo para menos de 10.3% em Junho; em pesados os valores são respectivamente 13.2% 

(em Agosto, mas com influência das obras em curso) e 7.3% (em Junho) 

• A procura de tráfego num dia de fim-de-semana é mais fraca do que num dia útil, em termos 

globais, nomeadamente em Junho (redução de 15% em ligeiros e de 59% em pesados); em 

Agosto as procuras são mais homogéneas nos dois dias-tipo em questão (aumento de procura 

no dia de fim-de-semana de 10% em ligeiros e de 1% em pesados) 

• Em termos de procura na hora de ponta da tarde, verifica-se que a carga horária de ponta se 

aproxima dos 7.3% da carga diária, tanto no dia útil como no dia de fim-de-semana, com 

excepção do dia de fim-de-semana de Junho, em que sobe para 9%;   

 

Foram também analisadas as entradas e saídas de veículos automóveis na ilha (nomeadamente por avião e 

por barco) permitindo conhecer a variação da frota total na ilha e associá-la à procura identificada nas 

contagens realizadas. 

1.5. RECOLHA DE DADOS SOCIOECONÓMICOS E DE MOBILIDADE 

Na Figura 11 apresenta-se a ocupação de solo actual, a nível de áreas urbanizadas, e incluindo a localização 

dos principais geradores de tráfego existentes (centros urbanos, oferta hoteleira, áreas comerciais e 

industriais, pólos de lazer e desporto, aeroporto e porto, etc.).  
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Figura 11 – Ocupação do Solo Actual 

 

De forma a caracterizar a situação actual e permitir uma análise à evolução histórica, foi necessário identificar 

um conjunto de variáveis socioeconómicas condicionantes da procura de tráfego, a nível global e de 

deslocações inter-zonais, nomeadamente em termos de população residente, população presente, poder de 

compra da população, parque automóvel e taxa de motorização, e capacidade da oferta hoteleira.  

Não existem muitas fontes oficiais com dados sobre a Ilha de Porto Santo – a maioria dos dados são 

agregados para a Região Autónoma da Madeira, não explicitando as grandes diferenças entre a Ilha da 

Madeira e a Ilha de Porto Santo.  
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A informação relativa à população residente na Ilha foi obtida no INE, nomeadamente os dados relativos aos 

Censos 1991 e 2001, bem como as estimativas realizadas até 2007. Os valores obtidos são os seguintes: 

• 1991- 4706 hab. (censo INE) 

• 2001- 4474 hab. (censo INE) 

• 2007- 4389 hab. (estimativa INE) 

Verifica-se na Figura 12 que entre 1991 e 2001 houve uma diminuição de 5.0% (0.5%p.a.), e que entre 2001 e 

2007 a população quase estabilizou (1.9%, ou 0.3%p.a.). Esta estimativa de 2007 pode ser pouco fiável, 

havendo outras fontes (Câmara Municipal) que apontam para uma subida do nº de habitantes permanentes da 

Ilha, como consequência indirecta do processo de desenvolvimento em curso (nomeadamente no que respeita 

aos serviços relacionados com o aumento de residências de férias e de oferta hoteleira), que se estima ser de 

5.500 habitantes. 

Figura 12 – População e Turismo em Porto Santo (Evolução Histórica) 

 

No que respeita à população presente, foi possível obter dados relativamente às entradas e saídas da Ilha por 

barco e por avião, de passageiros, permitindo desta forma conhecer a população presente na Ilha numa base 

praticamente diária. Essa análise foi feita para 2006 e 2007 (Figura 12) e permite as seguintes constatações: 

• A população presente em Porto Santo era, no início de 2006, cerca de 5.500 hab., tendo crescido 

para cerca de 7.700 hab. no início de 2008 (ou seja, um crescimento de +18%p.a.);  

• A população presente média em 2006 é de 9.172 hab., valor que sobe para 10.419 hab. em 2007 

(+13.6%); 
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• No dia de maior presença de população (Agosto) de 2006 estavam presentes 18.936 hab., 

enquanto em 2007 esse valor subiu para 20.062 hab (+ 5.9%); em termos de média de Agosto, a 

população presente passou de 16.187 hab. para 17.292 hab. (+6.8%); 

• Considerando uma população residente de 5.500 hab., verifica-se que em Agosto esse valor é 

multiplicado por quase 3.2; se se considerar a população presente nos meses de menor 

ocupação (7.700 hab, em Janeiro e Dezembro), a população presente em Agosto é cerca de 2.2 

vezes superior; 

• As entradas por barco em 2006 foram de 37.207pax, valor que cresceu para 39.940 pax em 2007 

(+7.3%); em avião, por seu lado, as entradas anuais passaram de 17.428 em 2006 para 16.106 

em 2007 (-7.6%); em termos globais, as entradas em Porto Santo foram 54.635 pax em 2006 e 

56.046 pax em 2007 (+2.6%); 

Em conclusão, pode-se dizer que a população presente em Porto Santo está a crescer a um ritmo forte, 

embora esse crescimento não se faça sentir tanto em Agosto como nos restantes meses do ano. Pode ainda 

dizer-se que esse crescimento é causado não tanto por um aumento de visitantes, mas mais por um aumento 

de duração das estadias. A sazonalidade da procura é muito forte, com a procura de Agosto a situar-se em 

níveis bem acima da procura média anual (+76% em 2006 e +66% em 2007. A este aumento da população 

presente em Porto Santo tem correspondido (e está previsto que essa tendência se acentue no futuro) o 

crescimento do nº de fogos, nomeadamente para habitação sazonal, e com expressão mais forte na zona de 

Campo de Baixo e Campo de Cima. 

Em termos de poder de compra da população, obtiveram-se dados (fonte: INE) para Porto Santo e para a 

Madeira (separadamente), relativos ao período 2000-2008: 

Quadro 1 – Evolução do poder de compra na Madeira e em Porto Santo 

Ano Madeira P.Santo 

2000 83.2 103.0 

2001 85.1 106.0 

2002 88.1 110.7 

2003 91.2 115.6 

2004 94.0 119.9 

2005 96.6 124.1 

2006 99.2 128.3 

2007 101.8 132.5 

2008 103.2 134.8 

Índice: 100= índice médio de poder de compra em Portugal, no ano 2005 

 

Verifica-se que o Porto Santo tem um nível de poder de compra superior ao da Madeira, e mesmo superior ao 

de Portugal, no seu conjunto. O ritmo de crescimento do poder de compra tem sido moderadamente alto 

(3.4% p.a.), e superior ao que se tem verificado na Madeira (2.7% p.a.). 
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Na Figura 13 apresentam-se dados estatísticos relativos ao parque automóvel em Porto Santo (fonte: Instituto 

de Seguros de Portugal), e respectiva taxa de motorização. Pode-se constatar que o parque automóvel 

(ligeiros de passageiros) sofreu a seguinte evolução: 

• 2000 – 1583 veíc. 

• 2004 – 1754 veíc. 

• 2007 – 2328 veíc. 

tendo a taxa de motorização crescido de forma correspondente (considerando a evolução da população 

residente): 

• 2000 – 354 veíc/1000hab. 

• 2004 – 390 veíc/1000hab 

• 2007 – 465 veíc/1000hab 

Trata-se de valores mais baixos do que os de Portugal (526 veíc/1000hab, em 2007), e ligeiramente acima dos 

da Madeira (425 veíc/1000hab). Tendo em atenção a dimensão da Ilha (apenas 45km2), esta taxa de 

motorização pode ser considerada elevada, uma vez que a utilização de automóvel será, em princípio, mais 

dispensável. De referir o crescimento mais acentuado nos últimos anos, provavelmente ligado ao surto de 

desenvolvimento em curso, principalmente a nível residencial de lazer (2ª habitação), e também à entrada em 

serviço da ligação marítima Madeira/Porto Santo em “ferry”, com possibilidade de transporte fácil de 

automóveis para a Ilha. 

Na Figura 13 apresentam-se as variações sazonais do parque automóvel na Ilha, tendo em conta as entradas 

e saídas de veículos na PortoSanto Line (barco Lobo Marinho). Verifica-se que o parque automóvel médio 

(média dos 12 meses do ano) foi de 2544 veículos em 2006 e de 2831 veículos em 2007 (+11.3%). No mês 

mais carregado (Agosto) o parque automóvel sobe para valores de 3365 e 3628 veículos, para 2006 e 2007 

(crescimento anual de +7.8%), que correspondem a acréscimos de +32% e de +28% relativamente ao parque 

médio dos 12 meses do ano; se a comparação for feita com os meses de menor procura, os acréscimos de 

Agosto elevam-se para +52% e +45%, respectivamente para 2006 e 2007.  
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Figura 13 – Parque Automóvel de Porto Santo (Evolução Histórica) 

 

Conclui-se portanto que a sazonalidade da procura automóvel é menor do que a sazonalidade da população, 

pois para um acréscimo de população de +125% (em Agosto 2007, e comparando com Janeiro 2007), o 

acréscimo de parque automóvel é apenas de +51%. 
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Analisando, por fim, a evolução histórica da oferta hoteleira na Ilha (no período 2000 a 2008), a informação 

disponível aponta para os seguintes valores: 

• 2000 – 1448 camas 

• 2005 – 1540 camas 

• 2008 – 2069 camas 

Constata-se, portanto, que o ritmo de crescimento da capacidade hoteleira foi muito fraco até aos últimos dois 

anos, como consequência da entrada em funcionamento do Pestana Resort 1ª fase (acréscimo de 512 

camas). Para 2010 estima-se um aumento de 2.339 camas, referentes a obras já iniciadas e previstas, o que 

fará com que o nº total de camas se aproxime das 4.408, duplicando a oferta actual. 

1.6. MODELAÇÃO E AFECTAÇÃO DE TRÁFEGO DA SITUAÇÃO ACTUAL (FASE 1) 

A procura actual, resultante das viagens contadas e expandidas para tráfego médio diário dos dois meses em 

análise (Junho e Agosto de 2008), foi replicada a partir de uma matriz OD (origem-destino) construída com 

base numa aproximação gravitacional, e depois calibrada para garantir uma boa correspondência entre os 

valores do modelo e a procura real. 

O conhecimento da ocupação de solo actual em Porto Santo e do funcionamento da sua rede viária foi 

fundamental para o correcto zonamento e modelação da rede, nomeadamente através da categorização e 

tipificação das vias existentes e das suas condições reais de funcionamento – permitindo modelar, por 

exemplo, velocidades de circulação reais, fundamentais para a modelação da escolha de caminhos. 

Foi igualmente importante para a caracterização da importância relativa e absoluta de cada zona de geração, 

permitindo o cálculo da matriz gravitacional que funcionou como matriz prior para a calibração do modelo. 

As matrizes que resultaram do processo de calibração da rede apresentam-se no Anexo A1, em veículos 

ligeiros e pesados, e para os meses de Junho e Agosto de 2008. Essas matrizes são ainda visualizadas nas 

Figura 14 e Figura 15, em termos de Linhas de Desejo entre as zonas de origem/destino. 
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Figura 14 – Principais Linhas de Desejo. Tráfego Total em Dia Médio (Junho 2008) 

 

Figura 15 – Principais Linhas de Desejo. Tráfego Total em Dia Médio (Agosto 2008) 

 

Os resultados da calibração e da validação podem visualizar-se no Anexo A3 da Fase 1, e incluem os 

seguintes elementos: 
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• Gráficos contagens vs cargas do modelo, com correlações de 0.99 para ligeiros e 0.90 para 

pesados (Junho), e de 0.98 para ligeiros e 0.86 para pesados (Agosto); 

• Gráficos semelhantes para a comparação entre a geração zonal da matriz gravitacional vs matriz 

validada (Junho e Agosto); 

No Figura 16 a Figura 17 apresentam-se as afectações de tráfego (em mapas com carga representada pela 

grossura dos links representativos de cada troço) resultantes do modelo, para os dois meses em análise e para 

veículos ligeiros, pesados e totais. 

 

Figura 16 – Afectação de Tráfego na Rede – TMD Junho 2008 
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Figura 17 – Afectação de Tráfego na Rede – TMD Agosto 2008 

 

Finalmente no Anexo A2 apresentam-se outros outputs do modelo de tráfego, apresentando as figuras 

seguintes estes dados relativos à Fase 1: 

• Capacidades das vias modeladas (Figura 18) 

• Velocidades de livre circulação (free-flow) 

• Velocidades na hora média diária (Junho e Agosto) (Figura 19 e Figura 20) 
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Figura 18 – Capacidade Instalada na Rede 

 

Figura 19 – Velocidade de Afectação (Junho 2008) 
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Figura 20 – Velocidade de Afectação (Agosto 2008) 

 

Com base nos dados de tráfego recolhidos e analisados, bem como à caracterização socioeconómica das 

zonas em estudo, foi possível determinar os efeitos da procura de tráfego prevista para as diferentes zonas 

modeladas. As etapas na realização do estudo de tráfego da situação actual foram (de forma muito 

simplificada): 

• Geração e distribuição de acordo com as contagens realizadas 

• Afectação de tráfego e validação dos resultados das contagens (por calibração das escolhas de 

caminho adoptadas no modelo em comparação com os volumes de tráfego conhecidos pelas 

contagens) 

• Análise crítica dos resultados com identificação dos volumes de tráfego por via, das vias de maior 

utilização, dos pontos críticos da rede viária 

• Conclusões e recomendações 

As conclusões da primeira fase do estudo resumem-se no ponto seguinte. 

1.7. CONCLUSÕES DO ESTUDO (FASE 1) 

Após a modelação efectuada para as situações em Junho e Agosto 2008, modelação essa que permitiu 

analisar a procura de tráfego na rede em estudo assim como as condições de funcionamento dessa rede em 

termos de graus de saturação, velocidades de circulação, etc., foi possível confirmar as seguintes conclusões 

principais: 
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• Inexistência de problemas de capacidade em qualquer uma das situações analisadas, embora o 

cenário mais desfavorável (Agosto 2008) apresente uma procura superior em 37% (distâncias 

percorridas) e 40% (tempos de viagem) ao cenário menos desfavorável (Junho 2008); 

• Nível de saturação média da rede reduzido, reflectindo-se numa fluidez pouco condicionada, 

tanto em Junho (grau médio de saturação de 25%) como em Agosto (32%), concluindo-se que os 

pontos críticos detectados não são causa de tempos de espera significativos para as 

deslocações que utilizam a rede em estudo. 

O cruzamento com maior grau de saturação é o cruzamento da ER120 no centro de Vila Baleira, que 

apresenta uma reserva de capacidade de 31% na hora de ponta de Junho, descendo para 18% na hora de 

ponta mais desfavorável (Agosto). Esta reserva de capacidade pode ser ainda aumentada significativamente 

com a relocalização do posto de abastecimento de combustíveis aí existente, e com a reformulação da sua 

concepção funcional (em estudo pela Câmara Municipal) 

 

Numa perspectiva de funcionamento da rede viária numa situação futura, a análise mais aprofundada será 

efectuada apenas após a modelação respectiva, nos diferentes cenários em estudo, tendo em atenção 

nomeadamente as propostas de ocupação urbana (novos empreendimentos turísticos, aumento de residências 

para uso sazonal e para uso permanente, áreas comerciais e de serviços, pólos desportivos e de lazer, etc.) a 

considerar, podendo no entanto referir-se desde já alguns aspectos problemáticos. 

Em anos futuros, o aumento de tráfego gerado pelos novos ‘resorts’ previstos para o PU resultará, muito 

provavelmente, em que a ER120 não irá conseguir (isoladamente) garantir condições de funcionamento e de 

acessibilidade adequadas. Assim, torna-se-à necessário criar uma via nova (a Norte, numa cota mais alta) que 

possa vir a ser uma alternativa futura à ER120, entre a “circular” de Vila Baleira e o acesso actual ao golfe, 

passando a funcionar como via estruturante da área em estudo e como distribuidora de tráfego para as novas 

ocupações de solo previstas (resorts turísticos e residenciais). 

Em termos de políticas de transporte, haverá toda a vantagem em estudar um cenário de redução da utilização 

do automóvel, através da gestão da oferta e custo do estacionamento e do incentivo à utilização de modos 

suaves (andar a pé e de bicicleta, por exemplo), somado a um aumento da oferta de serviços de transporte 

colectivo (por exemplo, através da implantação de vaivéns de elevada frequência entre a Ponta da Calheta e o 

centro da vila, com eventual extensão ao porto). 
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2. DESENVOLVIMENTO PREVISTO PARA A REDE VIÁRIA E OCUPAÇÃO DO SOLO. ÍNDICES DE 

GERAÇÃO DE TRÁFEGO 

O presente documento respeita à Fase 2 do estudo de acessibilidades do “Plano de Urbanização da Frente 

Mar Campo de Baixo – Ponta da Calheta, Porto Santo”, tendo na Fase 1 sido caracterizada a situação 

actual (Junho e Agosto de 2008), analisada com pormenor e rigor, a partir do recurso a um modelo de 

afectação de tráfego. Nesta segunda fase ir-se-ão caracterizar e analisar cenários de procura de tráfego 

futuros, com previsões para o ano de 2019 em diferentes situações (alternativas) de crescimento e expansão 

da ocupação de solo na Ilha. 

Os seguintes pontos identificam as adaptações realizadas ao estudo da Fase 1 de forma a possibilitar uma 

correcta caracterização e análise de diferentes cenários futuros de forma comparável e rigorosa. 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA FUTURA 

O conhecimento da situação actual (Agosto de 2008) decorrente do estudo realizado na primeira fase do 

estudo permitiu identificar algumas limitações da rede viária face a um crescimento acentuado da procura de 

tráfego na Ilha de Porto Santo, nomeadamente na via marginal (troço da ER120) que estabelece ligação entre 

a Vila Baleira e a Ponta da Calheta. 

Face ao crescimento da ocupação turística e residencial previsto na Ilha, com a instalação de resorts turísticos 

perto das praias (área do PU), a procura de tráfego na via marginal irá aumentar acentuadamente ao ponto de, 

previsivelmente, se atingirem problemas de capacidade e níveis de serviço inferiores aos desejados. 

Consequentemente, e como resultado da Fase 1 do estudo, foi desde logo considerado necessário incluir na 

rede viária a testar as seguintes beneficiações: 

• 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; 

• 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); 

• Definição dos acessos aos novos “resorts” e estacionamentos associados às zonas atractoras 

(praias, zonas comerciais, etc.) 

Resulta, do conjunto das alterações assinaladas, a seguinte rede viária considerada para a análise dos 

cenários de procura em 2019 (Figura 21 e Figura 22). 
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Figura 21 – Nova Rede Viária 

 

Figura 22 – Nova Rede Viária (Pormenor PU) 

 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DO ZONAMENTO 

A análise socioeconómica da Ilha foi desenvolvida a partir da caracterização de um conjunto de sistemas 

urbanos, apresentados de seguida: 
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Figura 23 – Sistemas Urbanos Considerados 

 

Os sistemas urbanos, embora identifiquem limites conhecidos da Ilha, não possuem a resolução necessária à 

realização do estudo de acessibilidades que se propõe, pelo que foi necessário considerar um zonamento mais 

detalhado e com maior homogeneidade, de forma a retratar a realidade da procura de tráfego com o rigor 

necessário. A imagem seguinte identifica a subdivisão aplicada aos sistemas urbanos na primeira fase do 

estudo. 
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Figura 24 – Zonamento considerado na Fase 1 

 

O zonamento da primeira fase do estudo compreendia um total de 26 zonas de geração-atracção, distribuídas 

por toda a Ilha de Porto Santo de forma a reproduzir os principais movimentos de origem-destino da ilha. Com 

o crescimento e expansão previstos nos diversos cenários em análise no presente documento, verificou-se a 

necessidade de considerar zonas novas, nomeadamente:  

• Zonas para novos geradores e atractores (resorts, centralidade, e.g.) 

• Separação funcional de zonas adoptadas na Fase 1 (separação de residências e praia, e.g.) 

Como resultado, o novo zonamento contém um total de 41 zonas, apresentadas de seguida (Figura 25). 
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Figura 25 – Novo Zonamento – Fase 2 

 

Figura 26 – Novo Zonamento – Fase 2 (Pormenor PU) 

 

A procura de tráfego da situação actual foi convertida para o novo zonamento de modo a representar as 

mesmas linhas de desejo de mobilidade, servindo de ponto de partida para as análises de procura de tráfego 

futura. Esta conversão teve por base a distribuição percentual da geração do zonamento anterior com base 

nos usos de solo actuais (ver ponto 2.3) e nos índices de geração de tráfego calculados (ver ponto 2.4). É 

ainda de assinalar que, decorrente de informação da C.M. Porto Santo, a estação de abastecimento de 

combustíveis deverá, nos próximos quatro anos, ser retirada do centro da Cidade. Desta forma foi também 

considerada a transferência do posto de combustível para o sítio do tanque. 
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2.3. IDENTIFICAÇÃO DOS USOS DE SOLO ACTUAIS E FUTUROS (PRECONIZADOS NO PDM) 

O Plano Director Municipal (PDM) contém, num dos seus documentos, uma carta de identificação 

(georreferenciada) dos diferentes usos de solo considerados para o território. Com base nesse documento foi 

possível identificar as áreas actualmente ocupadas e, em função do número de residências ou de áreas de 

serviços, as densidades dessas mesmas ocupações. 

A caracterização da ocupação actual da Ilha foi fundamental na metodologia desenvolvida, possibilitando 

determinar as áreas de geração e atracção de cada tipo de uso e para cada um dos sistemas urbanos 

considerados (posteriormente subdivididos em zonas de modelação). Com base nesta informação foi possível 

determinar índices de geração para cada um dos tipos de uso, elemento fundamental na previsão de tráfego 

futuro. 

As figuras seguintes apresentam esses mesmos dados, e ainda as áreas em que é possível futuramente 

instalar novas ocupações de solo, evidenciando o potencial de expansão de cada sistema urbano: 

Figura 27 – Mapa dos Usos do Solo identificados no PDM 
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Figura 28 – Crescimento Relativo por Sistema Urbano – Número Total de Camas por Cenário 

 

2.4. CÁLCULO DE ÍNDICES DE GERAÇÃO DE TRÁFEGO 

Conhecida a caracterização actual da Ilha de Porto Santo, tanto a nível dos usos do solo e respectivas 

densidades de utilização, como a nível da procura de tráfego em termos de veículos ligeiros e pesados 

(determinada com base na realização de trabalhos de campo), foi então possível determinar índices de 

geração de tráfego automóvel em função de variáveis quantitativas, como áreas úteis ou número de fogos. 

Para tal, foram consultadas referências técnicas bibliográficas (‘Trip Generation’) Uma vez determinados esses 

índices de geração tornar-se-ia possível estimar a procura de tráfego associada a crescimentos e expansões 

verificadas na ilha, como o desenvolvimento do Plano de Urbanização da Ponta da Calheta que o presente 

documento trata. 

A determinação dos índices de geração é, pois, uma das tarefas críticas para a metodologia desenvolvida, pois 

o cálculo da geração de tráfego futura depende exclusivamente destes índices e do crescimento das variáveis 

quantidades (áreas úteis, número de residências, etc.). Este processo pode ser descrito no seguinte conjunto 

de etapas: 

• Caracterização georreferenciada dos usos do solo na situação actual, com identificação dos 

diferentes das quantidades (densidades) a eles associadas (ver ponto 2.3) 

• Identificação exaustiva das unidades hoteleiras, com identificação do respectivo número de 

camas 

• Identificação e quantificação das residências por sistema urbano considerado, com respectiva 

subdivisão no zonamento adoptado para o presente estudo 
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• Identificação de elementos atractores com miradouros, restaurantes, estação de abastecimento 

de combustíveis, equipamentos sociais e desportivos, etc. 

• Calibração dos índices de geração, decorrente do conhecimento das áreas associadas aos 

diferentes tipos de usos do solo na situação 2008 e dos volumes de tráfego retirados das 

contagens realizadas.  

• Acerto dos índices de geração por comparação com os índices do ‘Trip Generation’ (8ª edição), 

permitindo fixar alguns índices dentro de intervalos conhecidos e resolver o sistema de incógnitas 

com lógica e razoabilidade 

• Determinação de um índice para cada tipo de usos do solo garantido que, para o conjunto de 

zonas actuais, obteve-se uma geração de tráfego semelhante à obtida na fase anterior do 

estudo, mas com um processo de cálculo idêntico ao que foi utilizado para o cálculo da geração 

de tráfego nos cenários futuros 

• Cálculo da geração de tráfego de cada zona, com base nos índices de geração – muito 

aproximada à geração calculada na Fase 1, apresentado desvios mínimos (desprezáveis) 

Os índices obtidos pelo processo descrito foram os seguintes: 

Quadro 2 – Índices de Geração de Tráfego (veículos ligeiros por dia) 

Uso do solo Unidade Geração de Ligeiros (por sentido) 

Residências Habituais veic/cama 0.56 

Residências Uso Sazonal veic/cama 0.44 

Serviços e Comércio veic/100m2 15.0 

Restaurantes veic/100m2 50.0 

Abastecimento Combust. veic 2008 400 

Miradouros veic 2008 250 

Golf veic/100m2 0.1 

Aeroporto veic 2008 350 

Zona Industrial veic/100m2 4.0 

Praia veic/km2 12.5 

Resort 450 camas veic/cama 0.75 

Resort 800 camas veic/cama 0.65 

Resort 2000 camas veic/cama 0.5 

 

Todos os índices são factores de aplicação directa (multiplicação pelas unidades a que os geradores 

respeitam) com excepção dos resorts, em que foi considerado que, um ‘resort’ de grandes dimensões tem 

mais atractivos no seu espaço de vivência, resultando num menor número de viagens ao exterior (geração). 

O processo de determinação do conjunto de índices permitiu obter uma geração de tráfego semelhante à 

conhecida, o que oferece garantias de razoabilidade quando se aplicarem os índices no cálculo da geração de 

tráfego futura. 
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2.5. RE-CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA DE TRÁFEGO ACTUAL (AGOSTO 2008)  

A determinação dos índices de geração de tráfego, utilizada no cálculo de geração de tráfego nos cenários 

futuros e validades para a situação actual permitiu determinar um conjunto de índices coerente e adequado à 

procura de tráfego verificada na Ilha de Porto Santo, dentro de limites conhecidos em bibliografia de referência. 

O cálculo da nova matriz OD para a situação actual tem de distribuir a geração encontrada pelas diferentes 

linhas de desejo (células OD). A aplicação de processo de distribuição bi-balanceada (Fratar), baseada na 

matriz OD calculada na Fase 1 (já convertida para o novo zonamento) e com a geração determinada com os 

índices (idêntica à anterior a menos de desvios mínimos) permitiu calcular uma nova matriz OD assente no 

novo zonamento e conservando os valores obtidos na construção da matriz na Fase 1. 

Esta nova matriz OD representativa da situação Agosto 2008 é o ponto de partida para o cálculo de 

crescimentos de tráfego decorrentes dos planos de construção previstos para a Ilha (nos diferentes cenários 

em estudo), sobre a qual foram calculados factores de crescimento para as diferentes linhas de desejo – 

função dos tipos de zona de origem e destino e assim controlando a forma como o crescimento físico da Ilha 

(em residências, resorts e áreas de serviços e comércio) influencia a procura de tráfego na sua rede viária. 
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3. PREVISÕES DO CRESCIMENTO DO TRÁFEGO 

O crescimento da procura de tráfego na Ilha de Porto Santo irá depender do crescimento e expansão que se 

prevê em termos de ocupação de solo. Importa portanto conhecer a localização e acessos considerados para 

os novos empreendimentos turísticos, áreas de crescimento residencial, e novos equipamentos comerciais, de 

lazer, etc., de forma a ligá-los à rede viária e compreender o impacte na mesma – quais as vias mais 

solicitadas, se o sistema de estacionamento será ou não o mais adequado para o crescimento previsto, etc. 

Desta forma, é fundamental definir quais os cenários de crescimento a analisar, e quais os pressupostos 

assumidos na presente análise. Os pontos seguintes descrevem as etapas consideradas no cálculo destas 

previsões de crescimento. 

3.1. PRESSUPOSTOS E SIMPLIFICAÇÕES 

Todos os modelos acarretam pressupostos e simplificações, de forma a poderem ser eficientemente 

desenvolvidos, analisados e compreendidos. Apresentam-se de seguida os pressupostos da presente 

modelação: 

• Evolução tendencial da taxa de motorização (considerando um máximo futuro de 600 

veíc.ligeiros por mil habitantes) 

• Manutenção dos actuais padrões de deslocação na Ilha – dados socioeconómicos e de 

mobilidade, incluindo a manutenção da actual taxa de utilização do automóvel por habitante 

• Manutenção da percentagem de pesados nas diversas ligações rodoviárias (não havendo 

informação suficiente para perspectivar alterações significativas neste aspecto) 

• Resposta adequada do mercado ao aumento da procura automóvel, pressupondo a 

disponibilidade de automóveis na Ilha (de aluguer, e.g.) 

• Aumento da procura de tráfego decorrente fundamentalmente do acréscimo de número de camas 

em cada cenário de análise (zonas produtoras), sendo que a atracção das zonas não-produtoras 

(praias, golfe, áreas comerciais, e.g.) deverá crescer proporcionalmente ao número de veículos 

gerados pelo acréscimo de camas. 

• Cada residência equivale a cerca de 100m2 de área coberta, correspondendo, no período de 

ponta de Agosto, a uma média de 4,5 camas ocupadas (parâmetro necessário para converter a 

área urbanizável definida pelo PDM em número de camas) 

Conhecidas as simplificações impostas no modelo desenvolvido, apresentam-se seguidamente os cenários 

analisados. 

3.2. DEFINIÇÃO DE CENÁRIOS DE CRESCIMENTO E EXPANSÃO 

Foram considerados cenários distintos de crescimento e expansão para Ilha de Porto Santo, com especial foco 

na área de intervenção do Plano de Urbanização (PU) em estudo. 
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A situação actual na Ilha é apresentada no quadro seguinte, em número de camas turísticas e residenciais (de 

habitação permanente ou de uso sazonal) para cada sistema urbano: 

Quadro 3 – Número Total de Camas na Situação Actual (2008) 

   Camas Residenciais Distribuição Turismo –Residências   

Área Territorial Camas Residência Residência de Total de % Camas % Camas Total 

(Figura 28) Turísticas Habitual Uso Sazonal Residências  Turísticas  Residências Camas 

Ponta 1 78 32 45 77 50% 50% 155 

Campo Baixo 2 731 153 1.026 1.179 38% 62% 1.910 

Campo Baixo 1 48 122 149 271 15% 85% 319 

Ponta 2 512 144 549 693 42% 58% 1.205 

Cabeço 0 230 315 545 0% 100% 545 

C. Cima/ Lapeiras 0 2.502 2.156 4.658 0% 100% 4.658 

Pedras Pretas 196 216 1.800 2.016 9% 91% 2.212 

Cidade 535 3.047 3.605 6.652 7% 93% 7.187 

Farrobo/ Camacha 14 927 369 1.296 1% 99% 1.310 

Residual 66 212 131 343 16% 84% 409 

Sub-total PU 857 307 1.220 1.527 36% 64% 2.384 

Sub-total n-PU 1.323 7.278 8.925 16.203 8% 92% 17.526 

TOTAL 2.180 7.585 10.145 17.730 11% 89% 19.910 

 

Nos pontos seguintes apresentam-se os cenários considerados para análise. 

3.2.1. Análise da capacidade de crescimento 

Embora possa não ser considerado um cenário concretizável a dez anos, é importante conhecer os limites de 

crescimento urbano da Ilha, em função do respectivo PDM. Para tal, foi identificado, para cada sistema urbano, 

quais as áreas de expansão e colmatagem, bem como os respectivos índices máximos de construção. Como 

resultado desta análise calculou-se para cada sistema urbano o número máximo de camas (residenciais e 

turísticas) que o Plano permite, produzindo desta forma um cenário de máxima procura de tráfego. 

Os quadros seguintes apresentam o acréscimo e o valor total de camas considerado para o cenário de 

capacidade para cada sistema urbano, face à situação de 2008, verificando-se que neste cenário se 

perspectiva um aumento de +209% no total de camas da Ilha (de 19.910 para 61.443 camas), sendo que cerca 

de 1/3 dessas novas camas se situarão na área do PU em estudo. As camas turísticas terão um acréscimo de 

+552% (de 2.180 para 14.254 camas), enquanto que as camas residenciais aumentarão +167% (de 17.630 

para 47.190 camas).  

A análise deste cenário pretende apenas equacionar um limite máximo de desenvolvimento urbano do 

território, segundo a capacidade definida pelo PDM, não sendo razoável pensar na ocorrência de crescimentos 

desta ordem de grandeza no horizonte temporal do PU (ano 2019).  
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Quadro 4 – Acréscimo de Camas no Cenário de Capacidade 

 Acréscimo Acréscimo Camas Residenciais Distribuição Turismo –Residências  

Área Territorial Camas Residência Residência de Total de % Novas Camas %Novas Camas Total Novas 

 (Figura 28) Turísticas Habitual Uso Sazonal Residências Turísticas Residências Camas 

Ponta 1 4.530 425 588 1.013 82% 18% 5.543 

Campo Baixo 2 2.755 27 183 210 93% 7% 2.965 

Campo Baixo 1 827 266 326 592 58% 42% 1.419 

Ponta 2 334 240 905 1.145 23% 77% 1.479 

Cabeço 12 349 483 832 1% 99% 844 

C. Cima/ Lapeiras 172 4.238 3.611 7.849 2% 98% 8.021 

Pedras Pretas 220 357 2.887 3.244 6% 94% 3.464 

Cidade 804 4.221 4.954 9.175 8% 92% 9.979 

Farrobo/ Camacha 0 3.292 1.280 4.572 0% 100% 4.572 

Residual 2.420 513 314 827 75% 25% 3.247 

Sub-total PUPS 8.112 718 1.097 1.815 82% 18% 9.927 

Sub-total n-PUPS 3.962 13.210 14.434 27.644 13% 87% 31.606 

TOTAL 12.074 13.928 15.531 29.459 29% 71% 41.533 

Quadro 5 – Número Total de Camas no Cenário de Capacidade 

  Camas Residenciais Distribuição Turismo –Residências  

Área Territorial Camas Residência Residência de Total de % Camas % Camas Total 

 (Figura 28) Turísticas Habitual Uso Sazonal Residências Turísticas Residências Camas 

Ponta 1 4.608 457 633 1.090 81% 19% 5.698 

Campo Baixo 2 3.486 180 1.209 1.389 72% 28% 4.875 

Campo Baixo 1 875 388 475 863 50% 50% 1.738 

Ponta 2 846 384 1.454 1.838 32% 68% 2.684 

Cabeço 12 579 798 1.377 1% 99% 1.389 

C. Cima/ Lapeiras 172 6.740 5.767 12.507 1% 99% 12.679 

Pedras Pretas 416 573 4.687 5.260 7% 93% 5.676 

Cidade 1.339 7.268 8.559 15.827 8% 92% 17.166 

Farrobo/ Camacha 14 4.219 1.649 5.868 0% 100% 5.882 

Residual 2.486 725 445 1.170 68% 32% 3.656 

Sub-total PUPS 8.969 1.025 2.317 3.342 73% 27% 12.311 

Sub-total n-PUPS 5.285 20.488 23.359 43.847 11% 89% 49.132 

TOTAL 14.254 21.513 25.676 47.189 23% 77% 61.443 

3.2.2. Cenário de crescimento de referência (Cenário 50%) 

O cenário considerado para uma análise realista do Plano de Urbanização em estudo atribui, num horizonte de 

dez anos, um desenvolvimento de 50% do crescimento possível para a Área de Intervenção do Plano (PU), 

sendo os restantes sistemas urbanos da Ilha associados a um crescimento idêntico ao crescimento médio dos 

últimos anos. Desta forma obtém-se uma clara intensificação das residências, resorts turísticos e serviços 

complementares no lado Sudoeste da Ilha, com o resto da Ilha a evoluir de forma bem mais moderada. 

Os quadros seguintes apresentam o acréscimo e o valor total de camas considerado para o cenário de 

crescimento de referência (Cenário 50%) para cada sistema urbano, face à situação de 2008, verificando-se 

que neste cenário se perspectiva um aumento de +37% no total de camas da Ilha (de 19.910 para 27.308 

camas), sendo que cerca de 2/3 dessas novas camas se situarão na área do PU em estudo. As camas 

turísticas terão um acréscimo de +252% (de 2.180 para 7.677 camas), enquanto que as camas residenciais 

aumentarão apenas +11% (de 17.630 para 19.630 camas). 

 



43 

  

Quadro 6 – Acréscimo de Camas no Cenário 50% 

 Acréscimo Acréscimo Camas Residenciais Distribuição Turismo –Residências  

Área Territorial Camas Residência Residência de Total de % Novas Camas % Novas Camas Total Novas 

 (Figura 28) Turísticas Habitual Uso Sazonal Residências Turísticas Residências Camas 

Ponta 1 2.265 213 294 507 82% 18% 2.772 

Campo Baixo 2 1.378 14 92 106 93% 7% 1.484 

Campo Baixo 1 414 133 163 296 58% 42% 710 

Ponta 2  13 31 44 0% 100% 44 

Cabeço 12 10 23 33 27% 73% 45 

C. Cima/ Lapeiras 168 85 198 283 37% 63% 451 

Pedras Pretas 30 36 84 120 20% 80% 150 

Cidade 30 124 290 414 7% 93% 444 

Farrobo/ Camacha  23 53 76 0% 100% 76 

Residual 1.200 7 15 22 98% 2% 1.222 

Sub-total PUPS 4.057 360 549 909 82% 18% 4.966 

Sub-total n-PUPS 1.440 298 694 992 59% 41% 2.432 

TOTAL 5.497 658 1.243 1.901 74% 26% 7.398 

Quadro 7 – Número Total de Camas no Cenário 50% 

  Camas Residenciais Distribuição Turismo –Residências  

Área Territorial Camas Residência Residência de Total de % Camas % Camas Total 

 (Figura 28) Turísticas Habitual Uso Sazonal Residências Turísticas Residências Camas 

Ponta 1 2.343 245 339 584 80% 20% 2.927 

Campo Baixo 2 2.109 167 1.118 1.285 62% 38% 3.394 

Campo Baixo 1 462 255 312 567 45% 55% 1.029 

Ponta 2 512 157 580 737 41% 59% 1.249 

Cabeço 12 240 338 578 2% 98% 590 

C. Cima/ Lapeiras 168 2.587 2.354 4.941 3% 97% 5.109 

Pedras Pretas 226 252 1.884 2.136 10% 90% 2.362 

Cidade 565 3.171 3.895 7.066 7% 93% 7.631 

Farrobo/ Camacha 14 950 422 1.372 1% 99% 1.386 

Residual 1.266 219 146 365 78% 22% 1.631 

Sub-total PUPS 4.914 667 1.769 2.436 67% 33% 7.350 

Sub-total n-PUPS 2.763 7.576 9.619 17.195 14% 86% 19.958 

TOTAL 7.677 8.243 11.388 19.631 28% 72% 27.308 

3.2.3. Consideração de um Serviço de Transporte Colectivo (TC) na marginal 

A crescente utilização do automóvel é actualmente considerada pouco desejável, tendo consequências 

negativas a nível ambiental. Numa Ilha como Porto Santo, onde o turismo é desejado com qualidade, é 

importante condicionar a utilização do automóvel particular onde tal for possível, procurando investir nos 

transportes colectivos e nos modos suaves (pedonal, ciclável, etc.). A este desejo de mobilidade sustentável 

acresce o facto de uma parte significativa da procura no período de Verão ser feita por visitantes que não 

possuem veículo na Ilha. Torna-se assim importante identificar as principais linhas de desejo e analisar a 

viabilidade de implementar um serviço de transporte colectivo (TC) onde a procura possa gerar massa crítica 

que o justifique. 

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. 
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O serviço de TC proposto no presente documento é apresentado na figura seguinte, e foi considerado em 

funcionamento nos dois cenários analisados, tendo em consequência reduzido parcialmente as linhas de 

desejo (em automóvel) no corredor litoral em questão. 

Figura 29 – Serviço de TC proposto (Vila Baleira – Via Marginal - Ponta da Calheta) 

 

Na análise deste serviço foi considerada uma captação diferencial para os diferentes tipos de usos do solo de 

forma a reflectir o potencial de captação na escolha modal. 

Quadro 8 – Captações TC consideradas 

Vila Baleira  Praia  -50% 

Resorts  Praia  -50% 

Outros (atracção)  Praia  -10% 

Praia  Praia  -50% 

Vila Baleira  Resorts  -50% 

 

Embora tal não tenho sido integrado na análise realizada, é ainda possível e interessante considerar a 

extensão do serviço de TC ao porto, reduzindo assim a utilização do automóvel no transporte entre este centro 

gerador e a Vila Baleira ou os resorts turísticos.  
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4. MODELAÇÃO DOS CENÁRIOS FUTUROS. AFECTAÇÕES DE TRÁFEGO  

4.1. GERAÇÃO DE TRÁFEGO AUTOMÓVEL 

A geração de automóveis por cenário foi calculada com bases nos índices de geração (por área) e nas áreas 

determinadas pelo PDM, complementada com a identificação dos empreendimentos turísticos em cada 

sistema urbano. Desta forma foi possível determinar o acréscimo de camas (residenciais e turísticas) por zona 

produtora. Às zonas não-produtoras (praias, comércio, etc.) foi associado um crescimento idêntico ao 

crescimento resultante do aumento das camas na Ilha. 

O quadro que se segue apresenta o crescimento de veículos ligeiros gerados para cada uma das zonas 

modeladas (Tráfego Médio Diário). Verifica-se que, em termos globais, o número de deslocações crescerá 

cerca de +40% no Cenário 50% (para um crescimento em número de camas de +37%), enquanto que no 

Cenário de Capacidade o crescimento de tráfego deverá rondar os +110% (para um crescimento em número 

de camas de +209%). 

Quadro 9 – Geração para 2008, 2019 Cenário 50% e Cenário de Capacidade (mês de Agosto) 

Zona (Figura 25) 2008 C50% CAP  Zona (Figura 25) 2008 C50% CAP 

PC1 Ponta (1) 894 1081 1778  Cidade Poente (8.2) 3443 3463 3898 

PC1 Hotéis (2.1) - 162 307  Cidade Barroca (8.3) 2209 2288 4027 

PC1 Resorts (2.2) - 1256 2099  Cidade Nascente (8.4) 1999 2078 3817 

PC1 Residências (2.3) - 425 777  Cidade Dragoal (9.1) 1005 1015 1232 

PC1 Praia (2.4) 506 680 1118  CVB Zona Industrial (9.2) 560 602 804 

PC2 Residências (2.5) 293 313 802  CVB S Tanque (9.3) 400 430 530 

PC1 Centralidade (3.1) - 180 312  CVB Porto (10.1) 1800 1935 3182 

PC1 Praia (3.2) 234 314 517  CVB Docas (10.2) 550 739 1215 

PC1 Inatel (3.3) 75 98 189  Campo Golfe (11.1) 263 1050 2100 

PC1 Residências Mista (3.4) - 124 243  Resort Sul Golf (11.2) - 605 983 

PC1 Lua Mar (3.5) 682 1021 1085  Resort Norte Golf (11.3) - 207 357 

CB2 Columbus (4.1) - 468 794  PC2 Cumeada (12) 250 336 552 

CB2 Pestana (4.2) 350 681 915  CB2 CC Zarco (13.1) 1875 2183 2917 

CB2 Praia (5.1) 569 765 1257  CML Residências (13.2) 1561 1643 3959 

CB2 Leacock+PS4 (5.2) - 593 1017  CML Pontinhas (13.3) 1561 1616 3166 

CB2 Residências (5.3) 669 796 915  CAB Cabeço (14) 738 754 1147 

CB1 Residências (6.1) 834 1190 1336  CVB Aeroporto (15) 1950 2227 3663 

CB1 Hotel PSanto (6.2) 276 276 276  RES Areias Norte (16) 261 261 282 

PPR Praia (7.1) 379 517 1165  CAM Camacha (17) 843 879 3241 

PPR Residências (7.2) 710 771 2270  RES Serra de Fora (18) 556 585 937 

CVB Centro Cidade (8.1) 2089 2634 2634  TOTAL 30384 39241 63815 

 

4.2. DISTRIBUIÇÃO DO TRÁFEGO ENTRE DIFERENTES OD 

O processo de distribuição (linhas de desejo entre zonas) foi dividido em diversas etapas, de forma a controlar 

as alterações decorrentes de cada etapa e, desta forma, testar a razoabilidade dos crescimentos 

considerados. 

As etapas do processo de distribuição foram, fundamentalmente, as seguintes: 

• Determinação dos crescimentos das linhas de desejo actuais (pares OD existentes em 2008), 

com base nos factores de crescimento total das zonas – esta fase foi ainda subdividida com base 

nas zonas serem produtoras (zonas P - resorts, residências, e.g.) ou não-produtoras (zonas NP - 
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praias, golfe, áreas comerciais, e.g.) permitindo considerar factores de crescimento diferentes 

entre cada um dos tipos (PP, PNP, NPP e NPNP). 

• Segmentação da matriz OD da situação 2008 por tipo de relação interzonal (PP, PNP, 

NPP e NPNP) – permitindo desta forma aplicar os factores de crescimento de cada tipo de 

relação interzonal à respectiva procura de tráfego 

• Soma das diferentes matrizes calculadas para as linhas de desejo actuais – obtendo-se a matriz 

de crescimento das linhas de desejo actuais (caso não existissem novas zonas) 

• Acerto na distribuição da matriz das linhas de desejo actuais por aplicação do método de 

distribuição bi-balanceada Fratar (processo iterativo), atingindo no equilíbrio os totais de geração 

e atracção de cada zona (não considerando as novas zonas).  

• Imposição de factores de crescimento mínimos e máximos interzonais, de forma a evitar que o 

processo Fratar atingisse um equilíbrio onde algumas linhas de desejo se reduziam (face à 

situação 2008) enquanto outras linhas de desejo apresentariam crescimentos demasiado 

elevados (e pouco razoáveis). 

• Soma da matriz das linhas de desejo actuais à matriz gravitacional (para as novas zonas) e 

repetição do processo Fratar para a matriz completa 

Como resultado, obteve-se uma matriz que reproduz a geração total pretendida e com crescimentos razoáveis 

nas linhas de desejo actuais. A matriz resultante representa a procura de tráfego que será aplicada no modelo 

de afectação de tráfego, apresentando-se nas Figura 30 e Figura 31 visualizações das principais linhas de 

desejo nos Cenários 50% e de Capacidade, respectivamente. 
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Figura 30 – Principais Linhas de Desejo – Agosto 2019 - Cenário 50% com Serviço TC 

 

Figura 31 – Principais Linhas de Desejo – Cenário Capacidade com Serviço TC 

 

As figuras seguintes apresentam as percentagens de veículos pesados na rede, nos dois cenários futuros 

considerados. 
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Figura 32 – Percentagem de Veículos Pesados – Cenário 50% com Serviço TC (TMD Agosto 2019) 

 

Figura 33 – Percentagem de Veículos Pesados – Cenário Capacidade com Serviço TC 

 



49 

  

4.3. NOVO SERVIÇO DE TC NA MARGINAL – REPARTIÇÃO MODAL 

No final da distribuição, para a consideração do serviço TC na via marginal, foram deduzidos veículos 

automóveis ligeiros às linhas de desejo com origem e destino servido pela futura carreira TC, dedução essa 

que será função das diferentes tipologias de cada zona (conforme referido já em 4.2.3). Foi considerado um 

incremento de veículos pesados em substituição dos ligeiros, representando os autocarros (‘mini-bus’, aqui 

considerados veículos pesados para se estar do lado da segurança) que efectuarão o serviço. Este processo 

foi considerado para cada um dos dois cenários analisados. 

4.4. AFECTAÇÃO DE TRÁFEGO (AGOSTO) 

A procura de tráfego expressa nas matrizes OD – decorrentes do processo descrito nos pontos anteriores – foi 

afectada à rede viária modelada, permitindo obter a carga em cada troço da rede e assim analisar as escolhas 

de caminhos e os níveis de utilização da mesma. 

O modelo de afectação de tráfego permitiu obter, entre outras, as seguintes informações 

• Carga de tráfego na rede (por troço e, se necessário, por movimento direccional) 

• Rácio entre o volume de tráfego e a capacidade da via (V/C) ~ congestionamento 

• Velocidades de circulação 

• Percentagem de pesados 

• Tempo perdido por viagem (função da degradação da velocidade por congestionamento) 

Figura 34 – TMD Agosto 2019 – Cenário 50% com Serviço TC 
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Figura 35 – TMD Agosto 2019 – Cenário 50% com Serviço TC (Pormenor PU) 

 

Figura 36 – TMD – Cenário Capacidade com Serviço TC 
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Figura 37 – TMD – Cenário Capacidade com Serviço TC (Pormenor PU) 

 

Figura 38 – Rácio Volume-Capacidade – Agosto 2019 - Cenário 50% com Serviço TC 
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Figura 39 – Rácio Volume-Capacidade – Agosto 2019 - Cenário 50% com Serviço TC (Pormenor PU) 

 

Figura 40 – Rácio Volume-Capacidade – Cenário Capacidade com Serviço TC 

 



53 

  

Figura 41 – Rácio Volume-Capacidade – Cenário Capacidade com Serviço TC 
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5. FUNCIONAMENTO EXPECTÁVEL DA REDE VIÁRIA E SISTEMA DE TRANSPORTES 

Com suporte no modelo de tráfego desenvolvido foi possível antever o funcionamento da rede viária e sistema 

de transportes para os dois cenários futuros definidos. 

Antes de realizar uma análise comparativa dos cenários de crescimento e expansão importa conhecer o 

impacte das novas vias propostas, nomeadamente no que respeita à via panorâmica e nova ligação ao Golfe, 

uma vez que estas vias irão originar transferências significativas de tráfego da via marginal (troço da ER120). 

O serviço de TC na marginal também reduzirá o tráfego automóvel nesse corredor viário, devendo por isso ser 

apresentado o respectivo impacte de forma isolada. 

5.1. IMPACTE DAS NOVAS VIAS 

Dado que o impacte das novas vias (especialmente da via panorâmica) depende da procura de tráfego total, 

apresenta-se seguidamente o impacte para o cenário mais realista para o período de análise a 10 anos – o 

Cenário 50% em 2019. 

A comparação efectuada considerou a rede viária actual (situação existente), onde não há alternativa à via 

marginal (nomeadamente a via panorâmica), sendo a ligação ao Golfe efectuada pela Ponta da Calheta. A 

diferença na carga de tráfego e na relação volume-capacidade (V/C) na via marginal, nos cenários com e sem 

novas vias, permite compreender qual a importância destas mesmas vias face ao crescimento de procura 

prevista na Ilha. 

Figura 42 – Impacte das Novas Vias (Agosto 2019) – Cenário 50% com TC – Transferências de Tráfego (%) 
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Figura 43 – Impacte das Novas Vias (Agosto 2019) – Cenário 50% com TC – Transferências de Tráfego (veículos/dia) 

 

Como pode verificar-se, a via marginal transfere parte substancial do seu tráfego para as novas ligações, 

verificando-se a maior diferença a Poente da nova ligação ao Golfe (decréscimo de 70% relativamente à 

procura de tráfego sem as novas ligações). A existência de alternativa à marginal permitiu a adopção de 

medidas de gestão da circulação nesta via, no sentido de conseguir uma velocidade mais reduzida (acalmia de 

tráfego) e maior acessibilidade lateral, o que se traduzirá num desvio para a via panorâmica do tráfego de 

atravessamento, e ainda do tráfego que se dirige ao Golfe e ao Campo de Cima/Lapeiras.  

5.2. IMPACTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLECTIVO NA MARGINAL 

Embora possam ser considerados outros serviços de TC na Ilha, a ligação entre a Vila Baleira e a Ponta da 

Calheta (sobre a via marginal), apresenta volumes potenciais de procura que deverão tornar viável a 

exploração comercial de um sistema de transporte colectivo em mini-bus (com frequência elevada, e 

preferencialmente movido a energia eléctrica), nomeadamente no período de Verão. 

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 

(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 penalisadoras do que se se optasse por suportar 

todas as necessidades de transporte no automóvel. 

5.3. OUTRAS POLÍTICAS DE TRANSPORTE A IMPLEMENTAR 

Para além da aposta numa carreira TC de alta frequência no eixo marginal (eventualmente complementada por 

outras ligações), é importante referir aqui outras políticas de transporte a implementar, no sentido de diminuir o 

uso do 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 

paisagistíca, 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 práctica a utilização deste modo de 

transporte. 

 

 

5.4. TRÁFEGO MÉDIO DIÁRIO ANUAL EM 2019 (CENÁRIO 50% COM SERVIÇO TC) 

 

A procura de tráfego médio diário anual (TMDa) prevista para o Cenário 50% em 2019 será (como esperado) 

inferior à procura do mesmo cenário em termos de TMD de Agosto de 2019, uma vez que é nesse mês, em 

plena época balnear, que a Ilha de Porto Santo atinge o pico de procura. 

Considerou-se neste estudo que a diferença entre o TMDa e o TMDagosto deverá, no futuro, ser um pouco 

mais esbatida do que a diferença verificada em 2008, uma vez que se pretende que a procura dos resorts não 

se limite ao período de Verão e que esta se estende para todo o ano (mesmo que com menor expressão). No 

geral, considerou-se que a procura média diária anual deverá ser cerca de 75% da procura de Agosto (do 

mesmo ano), sendo que essa relação se aproxima actualmente dos 70%. 

As figuras seguintes apresentam os valores da procura de tráfego em Tráfego Médio Diário Anual (TMDA), 

para o cenário mais realista em estudo (cenário de referência, denominado Cenário 50% em 2019, com TC na 

marginal): 
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Figura 44 – TMDA 2019 – Cenário 50% com Serviço TC 

 

Figura 45 – TMDA 2019 – Cenário 50% com Serviço TC (Pormenor PU) 

 

Dado que se tinham verificado boas condições de circulação no período de Agosto (Figura 38 e Figura 39), e 

sendo certo que as condições em TMDa serão sempre mais favoráveis, não se identificam problemas de 

capacidade ou fluidez na rede viária da Ilha (e ainda menos, em particular, na rede viária que serve mais 

directamente a zona do PU). 

5.5. DISTRIBUIÇÃO DA PROCURA DE TRÁFEGO DURANTE O DIA 

A distribuição do tráfego durante o dia é fundamental para a análise da produção de ruído segundo o 

Regulamento Geral do Ruído (RGR). Apresenta-se no quadro seguinte a distribuição da procura de tráfego de 

veículos ligeiros e pesados segundo os períodos do dia definidos no mesmo regulamento. 
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Quadro 10 – Distribuição do Tráfego durante o Dia – Períodos definidos no RGR 

 Diurno Entardecer Nocturno 

Categoria 07-20h 20-23h 23-07h 

Ligeiros 73.5% 15.0% 11.6% 

Pesados 74.2% 14.2% 11.5% 

 

Esta distribuição resulta das contagens realizadas para a caracterização da situação actual – assumindo-se 

que a distribuição se manterá inalterada no futuro. 

5.6. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE CENÁRIOS 

Os quadros seguintes resumem, para a totalidade da rede viária considerada, os principais indicadores de 

desempenho, nomeadamente em termos de tempos em viagem (função do congestionamento) e distâncias 

percorridas (função dos melhores ou piores acessos proporcionados pela rede viária). 

Quadro 11 – Indicadores de Desempenho – Situação Agosto 2008 

Resumo Agosto 2008 Unid. Total Ligeiros Pesados 

Veículos veic/dia 32 913 31 785 1 128 

     Tempo de viagem 
h/dia 

3 509 3 341 168 

(% tempo em FFS) (92%) (92%) (94%) 

Distância percorrida km/dia 185 976 178 777 7 199 

     
Vel. média da afectação 

km/h 
53.0 53.5 42.8 

(% velocidade livre) (92%) (92%) (94%) 

Quadro 12 – Indicadores de Desempenho – Cenário 50% com serviço TC (Agosto) 

Resumo Agosto 2019 – Cenário 50% c/ TC Unid. Total Ligeiros Pesados 

Veículos veic/dia 45 959 44 014 1 945 

     Tempo de viagem 
h/dia 

4 438 4 185 253 

(% tempo em FFS) (88%) (88%) (87%) 

Distância percorrida km/dia 204 574 195 094 9 480 

     
Vel. média da afectação 

km/h 
46.1 46.6 37.4 

(% velocidade livre) (88%) (88%) (87%) 

 

Quadro 13 – Indicadores de Desempenho – Cenário Capacidade com Serviço TC 

Resumo Agosto 2019 – Cenário Capacidade c/ TC Unid. Total Ligeiros Pesados 

Veículos veic/dia 68 378 65 642 2 736 

     Tempo de viagem 
h/dia 

7 878 7 494 384 

(% tempo em FFS) (79%) (79%) (80%) 

Distância percorrida km/dia 293 842 282 273 11 569 

     Vel. média da afectação 
km/h 

37.3 37.6 30.1 

(% velocidade livre) (79%) (79%) (80%) 

 

Verifica-se que a velocidade média de circulação na rede em estudo atinge 92% da velocidade livre (sem 

procura), na situação actual (Agosto 2008), ou seja, há uma degradação da velocidade livre de apenas 8%, o 

que é indicativo de condições de circulação muito fluídas. Esta degradação da velocidade livre passa para 12% 

em 2019 (Cenário 50%), o que se pode considerar ainda muito satisfatório, e atinge os 21% no Cenário de 

Capacidade, indicando a existência de alguns problemas (níveis de serviço menos adequados em alguns 

troços). 
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Dito de outra forma, a velocidade média de circulação é de 53.0 km/h em Agosto 2008, descendo para 46.1 

km/h em 2019 (Cenário 50%), e para 37.3 km/h no Cenário de Capacidade. Esta menor velocidade média é 

consequência por um lado das medidas de acalmia de tráfego a implementar na ER120 (marginal), mas 

também do aumento de procura de tráfego nos dois cenários futuros (+10% de kms percorridos no Cen.50%, e 

+58% de distância percorrida no Cenário de Capacidade), sendo que estes acréscimos de distância percorrida 

não são maiores devido à redistribuição modal resultante da entrada ao serviço da carreira TC na marginal. 

Confirmam-se, portanto, os bons desempenhos verificados no Cenário 50% (em 2019), enquanto que no 

Cenário de Capacidade, a mais longo prazo, são expectáveis degradações já mais significativas de 

desempenho, que obrigarão a beneficiações complementares na rede viária, ou à adopção de políticas de 

transporte mais favoráveis ao uso do TC e dos transportes suaves de proximidade. Em qualquer dos casos, no 

entanto, a degradação das condições de circulação no Cenário de Capacidade  não é suficientemente grave 

para que se considere a solução viária (e de sistema de transportes) inadequada a longo prazo, precisando 

apenas de beneficiações pontuais. 

 

5.7. PONTOS CRÍTICOS 

Apresentam-se de seguida os elementos da rede viária com maior utilização por cenário, identificando se são 

ou não críticos para a fluidez do sistema de transportes. 

Foram apenas analisados os cenários com serviço TC, por se considerar que tal serviço deverá ser sempre 

implementado, dados os benefícios ambientais e de vivência social daí resultantes. 

5.7.1. Identificação dos pontos críticos no Cenário 50% com serviço TC 

Os pontos críticos do cenário de procura de tráfego previsto para 2019 podem ser facilmente identificados na 

Figura 38, que expressa a relação volume-capacidade dos diferentes troços da rede viária modelada. A maior 

pressão da procura verifica-se no Centro de Vila Baleira, na zona onde hoje se localiza a estação de 

abastecimento de combustíveis. Contudo, as alterações consideradas na rede – nomeadamente a 

transferência de estação de abastecimento para o Sítio do Tanque, a instalação da via panorâmica e a criação 

do serviço TC – permitiram que essa pressão ficasse limitada a níveis satisfatórios, não se traduzindo em 

problemas significativos de fluidez ou tempos de atraso excessivos. 
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Figura 46 – Pontos Críticos identificados no Cenário 50% com Serviço TC 

 

5.7.2. Identificação dos pontos críticos no Cenário de Capacidade com serviço TC 

No cenário de Capacidade verifica-se que a rede viária é solicitada de uma forma claramente mais intensa 

(Figura 47), originando valores de V/C próximos dos 80% na rede viária de Vila Baleira, no Centro e no acesso 

ao aeroporto, mostrando já níveis de procura elevados, que darão origem a níveis de serviço pouco 

adequados.  

Figura 47 – Pontos Críticos identificados no Cenário de Capacidade com Serviço TC 

 

Como nota, importa referir que, embora se verifiquem alguns níveis de V/C elevados nos acessos às zonas 

modeladas (como Campo de Cima ou Lapeiras, e.g.), tal resulta da simplificação da rede modelada, com 

concentração de toda a procura num só conector, sendo que, naturalmente, a distribuição às residências é 

feita de uma forma mais disseminada na rede viária, distribuindo a procura por vários arcos de acesso local. 
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6. SÍNTESE METODOLÓGICA E DE CONCLUSÕES 

A área de intervenção (AI) do Plano de Urbanização (PU) da Frente Mar Campo de Baixo/Ponta da Calheta é 

de cerca de 1 700 000m2 (170 ha) e localiza-se a SW da Ilha de Porto Santo, constituindo uma zona quase 

plana, limitada a Sul por uma faixa de praia que lhe garante condições óptimas para a instalação de resorts 

turísticos de alta qualidade.  

Pretende-se com o presente estudo garantir uma acessibilidade adequada à AI, seja aos espaços urbanos de 

colmatagem, seja aos empreendimentos turísticos a desenvolver ou requalificar na zona em análise, sendo 

ainda fundamental perspectivar os impactes dessas novas ocupações de solo (e ainda do aumento gradual de 

novas habitações de segunda residência) em toda a Ilha, a nível do funcionamento da rede viária e do sistema 

de transportes 

O objectivo é garantir que o aumento da ocupação de solo seja feito de forma a manter níveis adequados de 

qualidade ambiental e de vivência social, tanto para os residentes permanentes da Ilha, como para os turistas 

e residentes temporários, o que deverá ser feito por um lado a partir da definição dos limites quantitativos 

dessas novas ocupações de solo, e, por outro, a partir da definição dos seus padrões qualitativos, com 

aplicação de políticas sustentáveis de transporte, energia e ambiente. 

 

FASE 1 

Numa primeira fase, procedeu-se à caracterização da situação existente, a nível da rede viária em estudo, da 

procura de tráfego (em dois meses distintos, Junho e Agosto 2008), e da recolha de dados socioeconómicos e 

de mobilidade. Seguiu-se a modelação de tráfego e posterior calibração e validação do modelo de afectação 

para os dois períodos analisados (Junho e Agosto 2008). O modelo permitiu a simulação das condições de 

circulação existentes, bem como a obtenção de resultados localizados e generalizados, capazes de traduzir 

com rigor as “performances” do sistema de transportes. 

Para caracterizar a procura existente na rede viária em estudo foram efectuadas contagens de tráfego 

(automáticas e manuais) em diversos locais da ilha, cujos resultados foram integrados no modelo de afectação 

de tráfego. A caracterização da procura actual de tráfego na Ilha foi efectuada em dois períodos sazonais 

distintos, representativos da situação fora do período de Verão (contagens de Junho 2008) e da situação no 

período mais carregado (Agosto 2008). 

Com os resultados das contagens de tráfego efectuadas pôde verificar-se que, em termos médios, a procura 

de Agosto é cerca de 60% superior à procura de Junho, em termos de tráfego médio diário em cada um dos 

meses analisados, sendo esse aumento de procura mais significativo no Litoral Sul (+70%) do que no interior e 

Norte da Ilha. Verificou-se ainda que o parque automóvel médio (média dos 12 meses do ano) foi de 2544 

veículos em 2006 e de 2831 veículos em 2007 (+11.3%). No mês mais carregado (Agosto) o parque automóvel 

sobe para valores de 3365 e 3628 veículos, para 2006 e 2007 (crescimento anual de +7.8%), que 

correspondem a acréscimos de +32% e de +28% relativamente ao parque médio dos 12 meses do ano; se a 



62 

  

comparação for feita com os meses de menor procura, os acréscimos de Agosto elevam-se para +52% e 

+45%, respectivamente para 2006 e 2007.  

Concluiu-se ainda que a sazonalidade da procura automóvel é menor do que a sazonalidade da população, 

pois para um acréscimo de população de +125% (em Agosto 2007, e comparando com Janeiro 2007), o 

acréscimo de parque automóvel foi apenas de +51%. 

Como resultado da caracterização efectuada, foi feito o diagnóstico da situação, apresentado já em relatório 

específico (Fase 1) datado de Novembro 2008. Numa perspectiva de funcionamento da rede viária na situação 

actual, os principais pontos críticos detectados na rede actual podem resumir-se da seguinte forma: 

• Cruzamento Principal – localização inadequada do principal posto de abastecimento de 

combustíveis, no centro da Vila Baleira 

• Ligação Deficiente da “circular” à “marginal”- ligação muito deficiente da “circular” a Vila Baleira à 

“marginal” (ER120), do lado Poente, com características geométricas inadequadas 

• ER120 com acessibilidade lateral inadequada - condições de circulação na ER120, no 

atravessamento da vila, com demasiada conflituosidade lateral 

• Acesso ao porto - solução pouco eficiente de acesso ao porto, nomeadamente na chegada do 

barco que faz a ligação com a Madeira, originando filas de espera que se prolongam do porto 

quase até ao centro da Vila 

• Inexistência de Ligação entre as zonas Nascente e Poente da Ilha, a Norte do aeroporto e  

inexistência de alternativas à ER120 a Poente do Campo de Baixo (o que se pode considerar 

como impeditivo para se obterem condições de acessibilidade satisfatórias aos novos resorts 

turísticos da AI). 

 

Após a modelação efectuada para as situações em Junho e Agosto 2008, modelação essa que permitiu 

analisar a procura de tráfego na rede em estudo assim como as condições de funcionamento dessa rede em 

termos de graus de saturação, velocidades de circulação, etc., foi possível confirmar as seguintes conclusões 

principais: 

• Inexistência de problemas de capacidade em qualquer uma das situações analisadas, embora o 

cenário mais desfavorável (Agosto 2008) apresente uma procura superior em 37% (distâncias 

percorridas) e 40% (tempos de viagem) ao cenário menos desfavorável (Junho 2008); 

• Nível de saturação média da rede reduzido, reflectindo-se numa fluidez pouco condicionada, 

tanto em Junho (grau médio de saturação de 25%) como em Agosto (32%), concluindo-se que os 

pontos críticos detectados não são causa de tempos de espera significativos para as 

deslocações que utilizam a rede em estudo. 
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O cruzamento com maior grau de saturação é o cruzamento da ER120 no centro de Vila Baleira, que 

apresenta uma reserva de capacidade de 31% na hora de ponta de Junho, descendo para 18% na hora de 

ponta mais desfavorável (Agosto). Esta reserva de capacidade pode ser ainda aumentada significativamente 

com a relocalização do posto de abastecimento de combustíveis aí existente, e com a reformulação da sua 

concepção funcional (em estudo pela Câmara Municipal) 

 

O aumento de tráfego gerado pelos novos ‘resorts’ previstos para a AI (PU) resultará, muito provavelmente, em 

que a ER120 não irá conseguir (isoladamente) garantir condições de funcionamento e de acessibilidade 

adequadas. Assim, torna-se-à necessário criar uma via nova (a Norte, numa cota mais alta) que possa vir a ser 

uma alternativa futura à ER120, entre a “circular” de Vila Baleira e o acesso actual ao Golfe, passando a 

funcionar como via estruturante da área em estudo e como distribuidora de tráfego para as novas ocupações 

de solo previstas (resorts turísticos e residenciais). 

Em termos de políticas de transporte, haverá toda a vantagem em estudar um cenário de redução da utilização 

do automóvel, através da gestão da oferta e custo do estacionamento e do incentivo à utilização de modos 

suaves (andar a pé e de bicicleta, por exemplo), somado a um aumento da oferta de serviços de transporte 

colectivo (por exemplo, através da implantação de vaivéns de elevada frequência entre a Ponta da Calheta e o 

centro da vila, com eventual extensão ao porto). 

 

Consequentemente, e como resultado da Fase 1 do estudo, foi desde logo considerado necessário incluir na 

rede viária a testar as seguintes beneficiações: 

• 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; 

• 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); 

• Definição dos acessos aos novos “resorts” e estacionamentos associados às zonas atractoras 

(praias, zonas comerciais, etc.) 

 

FASE 2 

A segunda fase do trabalho, apresentada neste documento, avança então para o estudo de cenários futuros de 

evolução, tendo sido definidos 2 cenários de expansão alternativos, considerando que em 2019 a capacidade 
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a instalar estaria implementada a 50% ou a 100%, sendo que este último cenário (capacidade PDM) se pode 

considerar como hipótese apenas de teste das soluções de acessibilidade e mobilidade em estudo, uma vez 

que a sua concretização efectiva não parece possível a tão curto prazo. 

O modelo de tráfego construído para a Fase 1 do estudo foi então desenvolvido para representação dos 

cenários referidos (caracterização das ocupações de solo, modelação das redes viárias futuras, cálculo das 

matrizes OD das deslocações interzonais, afectação dessas matrizes, etc), daí resultando as previsões de 

procura de tráfego por troço e movimento direccional, para veículos ligeiros e pesados. Os resultados do 

modelo foram analisados detalhadamente, tendo sido calibrada a rede viária futura de forma a garantir 

distribuições de tráfego lógicas e coerentes, nos dois cenários estudados. 

Conhecida a caracterização actual da Ilha de Porto Santo, tanto a nível dos usos do solo e respectivas 

densidades de utilização, como a nível da procura de tráfego em termos de veículos ligeiros e pesados 

(determinada com base na realização de trabalhos de campo), foi então possível determinar índices de 

geração de tráfego automóvel em função de variáveis quantitativas, como áreas úteis ou número de fogos. 

Para tal, foram consultadas referências técnicas bibliográficas (‘Trip Generation’), tendo os valores teóricos 

sido posteriormente validados por comparação com as gerações de tráfego efectivamente verificadas em Porto 

Santo. 

Uma vez determinados esses índices de geração tornou-se possível estimar a procura de tráfego associada a 

crescimentos e expansões verificadas na ilha, como o desenvolvimento do Plano de Urbanização da Ponta da 

Calheta que o presente documento trata. Verifica-se que no Cenário de Capacidade se perspectiva um 

aumento de +209% no total de camas da Ilha (de 19.910 para 61.443 camas), sendo que cerca de 1/3 dessas 

novas camas se situarão na área do PU em estudo. As camas turísticas terão um acréscimo de +552% (de 

2.180 para 14.254 camas), enquanto que as camas residenciais aumentarão +167% (de 17.630 para 47.190 

camas).  

A análise deste cenário pretende apenas equacionar um limite máximo de desenvolvimento urbano do 

território, segundo a capacidade definida pelo PDM, não sendo razoável pensar na ocorrência de crescimentos 

desta ordem de grandeza no horizonte temporal do PU (ano 2019).  

O cenário considerado para uma análise realista do Plano de Urbanização em estudo atribuiu, num horizonte 

de dez anos, um desenvolvimento de 50% do crescimento possível para a Área de Intervenção do Plano (PU), 

sendo os restantes sistemas urbanos da Ilha associados a um crescimento idêntico ao crescimento médio dos 

últimos anos. Desta forma obteve-se uma clara intensificação das residências, resorts turísticos e serviços 

complementares no lado Sudoeste da Ilha, com o resto da Ilha a evoluir de forma bem mais moderada. 

No que respeita ao cenário de crescimento de referência (Cenário 50%) para cada sistema urbano, face à 

situação de 2008, perspectiva-se um aumento de +37% no total de camas da Ilha (de 19.910 para 27.308 

camas), sendo que cerca de 2/3 dessas novas camas se situarão na área do PU em estudo. As camas 
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turísticas terão um acréscimo de +252% (de 2.180 para 7.677 camas), enquanto que as camas residenciais 

aumentarão apenas +11% (de 17.630 para 19.630 camas). 

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. 

Embora tal não tenho sido integrado na análise realizada, é ainda possível e interessante considerar a 

extensão do serviço de TC ao porto, reduzindo assim a utilização do automóvel no transporte entre este centro 

gerador e a Vila Baleira ou os resorts turísticos.  

Pôde verificar-se que a via marginal transfere parte substancial do seu tráfego para as novas ligações, 

verificando-se a maior diferença a Poente da nova ligação ao Golfe (decréscimo de 70% relativamente à 

procura de tráfego sem as novas ligações). A existência de alternativa à marginal permitiu a adopção de 

medidas de gestão da circulação nesta via, no sentido de conseguir uma velocidade mais reduzida (acalmia de 

tráfego) e maior acessibilidade lateral, o que se traduzirá num desvio para a via panorâmica do tráfego de 

atravessamento, e ainda do tráfego que se dirige ao Golfe e ao Campo de Cima/Lapeiras.  

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. 

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 penalisadoras 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 

paisagistíca, e que pode ser ainda maximizado pela disponibilização de um serviço de oferta/aluguer de 
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bicicletas em pontos-chave da rede viária, por forma a que seja fácil e práctica a utilização deste modo de 

transporte. 

 

Considerou-se neste estudo que a diferença entre o TMDa e o TMDagosto deverá, no futuro, ser um pouco 

mais esbatida do que a diferença verificada em 2008, uma vez que se pretende que a procura dos resorts não 

se limite ao período de Verão e que esta se estende para todo o ano (mesmo que com menor expressão). No 

geral, considerou-se que a procura média diária anual deverá ser cerca de 75% da procura de Agosto (do 

mesmo ano), sendo que essa relação se aproxima actualmente dos 70%. 

A distribuição do tráfego durante o dia é igualmente fundamental para a análise da produção de ruído segundo 

o Regulamento Geral do Ruído (RGR).  

No que respeita às “performances” globais da rede modelada nos cenários alternativos em estudo, verifica-se 

que a velocidade média de circulação na rede em estudo atinge 92% da velocidade livre (sem procura), na 

situação actual (Agosto 2008), ou seja, há uma degradação da velocidade livre de apenas 8%, o que é 

indicativo de condições de circulação muito fluídas. Esta degradação da velocidade livre passa para 12% em 

2019 (Cenário 50%), o que se pode considerar ainda muito satisfatório, e atinge os 21% no Cenário de 

Capacidade, indicando a existência de alguns problemas (níveis de serviço menos adequados em alguns 

troços). 

Dito de outra forma, a velocidade média de circulação é de 53.0 km/h em Agosto 2008, descendo para 46.1 

km/h em 2019 (Cenário 50%), e para 37.3 km/h no Cenário de Capacidade. Esta menor velocidade média é 

consequência por um lado das medidas de acalmia de tráfego a implementar na ER120 (marginal), mas 

também do aumento de procura de tráfego nos dois cenários futuros (+10% de kms percorridos no Cen.50%, e 

+58% de distância percorrida no Cenário de Capacidade), sendo que estes acréscimos de distância percorrida 

não são maiores devido à redistribuição modal resultante da entrada ao serviço da carreira TC na marginal. 

Foram apenas analisados os cenários com serviço TC, por se considerar que tal serviço deverá ser sempre 

implementado, dados os benefícios ambientais e de vivência social daí resultantes. No Cenário de Referência 

(Cenário 50%) a maior pressão da procura verifica-se no centro de Vila Baleira, na zona onde hoje se localiza 

a estação de abastecimento de combustíveis. Contudo, as alterações consideradas na rede – nomeadamente 

a transferência do posto de abastecimento para o Sítio do Tanque, a construção da via panorâmica e a criação 

do serviço TC – permitiram que essa pressão ficasse limitada a níveis satisfatórios, não se traduzindo em 

problemas significativos de fluidez ou tempos de atraso excessivos. 

Confirmam-se, portanto, os bons desempenhos verificados no Cenário 50% (em 2019), enquanto que no 

Cenário de Capacidade, a mais longo prazo, são expectáveis degradações já mais significativas de 

desempenho, que obrigarão a beneficiações complementares na rede viária, ou à adopção de políticas de 

transporte mais favoráveis ao uso do TC e dos transportes suaves de proximidade. No Cenário de Capacidade 

verifica-se que a rede viária é solicitada de uma forma claramente mais intensa, originando valores de V/C 
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próximos dos 80% na rede viária de Vila Baleira, no centro e no acesso ao aeroporto, mostrando já níveis de 

procura elevados, que darão origem a níveis de serviço pouco adequados.  

Em qualquer dos casos, no entanto, a degradação das condições de circulação no Cenário de Capacidade  

não é suficientemente grave para que se considere a solução viária (e de sistema de transportes) inadequada 

a longo prazo, precisando apenas de beneficiações pontuais. 

 

Por Exacto, Estudos e Planeamento 

 

Nuno Sarmento 

Carcavelos, 22 de Julho de 2009 

 


