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UOPG 01 

 
Centro histórico 
 
Visa a reabilitação e revitalização urbana da área central e histórica da cidade do Funchal através de um instrumento que 
contribua para a preservação do património histórico e cultural existente, para a valorização das especificidades locais, para 
o aumento do seu potencial enquanto espaço de atratividade turística e que considere a necessidade de criar incentivos à 
reabilitação do edificado e à preservação do seu carácter multifuncional. Integra igualmente a necessidade de salvaguarda 
do património associado às quintas madeirenses, às casinhas de prazer e às torres avista-navios. Estes objetivos poderão 
ser concretizados através de qualquer um dos instrumentos previstos na lei para o efeito, assim como, integrados na ORU 
"Cidade com vida". Integrar a delimitação do Centro Histórico, englobando os núcleos hiostóricos da Sé, de São Pedro e de 
Santa Maria Maior, visando a salvaguarda e proteção do seu património edificado. 
   

1.2.07 Remodelação do Museu História Natural do Funchal 3 000 000 € 
  

1.3.01 Programa de Revitalização do Comércio Tradicional do Funchal 1 558 000 € 
  

1.3.02 Projeto de comércio tradicional - O que é tradicional é bom 5 000 € 
  

2.2.02 Eixos Vitais - Mobilidade Activa (6 eixos viários) 825 000 € 
  

2.2.04 Requalificação de parques estacionamento periféricos (3 parques) 580 500 € 
  

3.1.03 Centro de operações  do Funchal 2 000 000 € 
  

3.2.03 Sistema de alertas das ribeiras 15 625 € 
  

4.2.09 Operações de reabilitação urbana (ORU's) 16 250 € 
  

4.2.10 Regeneração do núcleo histórico da Sé 250 000 € 
  

4.2.11 Regeneração do núcleo histórico de São Pedro 200 000 € 
  

4.2.12 Regeneração do núcleo histórico da Zona Velha 200 000 € 
  

4.2.13 Reabilitação urbana do bairro dos Moinhos (ORUCH-OP01) 3 800 000 € 
  

4.2.14 Reabilitação urbana do bairro dos Frias (ORUCH-OP02) 4 750 000 € 
  

4.2.15 Reconversão urbana do quarteirão da Rua da Alegria (ORUCH-OP03) 3 700 000 € 
  

4.2.16 Reconversão urbana do quarteirão da Rua dos Aranhas e Rua Serpa Pinto (ORUCH-OP04) 550 000 € 
  

4.2.17 Reconversão urbana do quarteirão do Ornelas (ORUCH-OP05) 400 000 € 
  

4.2.18 Revitalização Rua das Pretas - Projeto ReCoopera (ORUCH-OP06) 196 000 € 
  

4.2.19 Revitalização do Largo do Pelourinho e Rua direita (ORUCH-OP07) 5 932 000 € 
  

4.2.20 Revitalização do Largo Severiano Ferraz (ORUCH-OP08) 7 800 000 € 
  

4.2.21 Revitalização da  Rua Cónego Jerónimo Dias Leite (ORUCH-OP09) 496 000 € 
  

4.2.22 Revitalização da Praça do Município (ORUCH-OP10) 1 100 000 € 
  

4.2.23 Revitalização do quarteirão do Castanheiro (ORUCH-OP11) 3 120 000 € 
  

4.2.24 Reconfiguração do perfil da ribeira de Santa Luzia "Passeio Oudinot" (ORUCH-OP12) 850 000 € 
  

4.2.25 Reconfiguração das docas e esplanadas da Rua Dr. António José de Almeida (ORUCH-OP13) 380 000 € 
  

4.2.27 Requalificação do túnel entre o largo Severiano Ferraz e a V1 (ORUCH-OP16) 1 500 000 € 
  

4.2.29 Requalificação dos planos de fachada (ORUCH-OP18) 600 000 € 
  

4.2.30 Conservação do edifício do Teatro Municipal Baltazar Dias (ORUCH-OP19) 7 000 000 € 
  

4.2.31 Conservação do edifício dos Paços do Concelho (ORUCH-OP20) 4 000 000 € 
  

4.2.32 Conservação do edifício da Cruz Vermelha (ORUCH-OP21) 2 000 000 € 
  

4.2.33 Conservação do edifício do Mercado Municipal do Funchal (ORUCH-OP22) 4 000 000 € 
  

4.2.34 Conservação do Jardim Municipal do Funchal (ORUCH-OP23) 250 000 € 
  

4.2.37 Requalificação de praças e largos na cidade do Funchal 300 000 € 
  

4.3.02 Programa de Renovação dos Bairros Antigos do Municipio 4 545,45 € 
  

5.1.07 Elaboração de PP - UIE Carmo 
 

  
5.1.08 Elaboração de PP - UIE Encarnação 

 

  
5.1.09 Elaboração de PP - UIE Ornelas 

 

  
5.1.12 Elaboração de UE - UIE Arrifes e Moinhos 

 

  
5.1.13 Elaboração de UE - UIE Frias 

 

  
5.2.02 Proposta de Alteração do PU da Ribeira de São João 

 

  
5.2.03 Proposta de Alteração do PP do Castanheiro 

 

Anexo 2 – Ações por UOPG – Termos de referência e Objetivos 

NOTA: Os valores apresentados por ação para cada UOPG, correspondem a uma distribuição proporcional do valor total da ação  
relativamente às UOPG abrangidas. 
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UOPG 02 

 
Frente de mar central 
 
Visa estabelecer a articulação entre o território terrestre e o mar - território marítimo/marinho, através de medidas que 
venham potenciar novas atividades económicas e valorizar a atividade turística, que dependem da qualidade da estrutura 
física da paisagem, da conservação do património construído e paisagístico e da qualidade dos serviços. Estas medidas 
devem ser integradas no planeamento municipal através de mecanismos de requalificação urbanística associados a toda a 
frente portuária e zona turística integrada nesta UOPG.Estabelecimento de parcerias público-privadas visando a geração 
de novos produtos/serviços. 
   

1.3.11 Recuperação de levadas e caminhos reais no concelho do Funchal 25 000 € 
  

1.4.01 Programa Integrado de Valorização Litoral 16 666,67 € 
  

1.4.02 Classificação de uma Área Protegida Local – EcoParque Marinho 
 

  
1.4.03 Projeto de requalificação do Cais do Carvão para Centro do Mar "Marpólis" e espaços 

envolventes 
370 000 € 

  
1.4.04 Reconfiguração da Avenida do Mar (ORUCH-OP14) 2 375 000 € 

  
2.2.02 Eixos Vitais - Mobilidade Activa (6 eixos viários) 825 000 € 

  
4.2.26 Requalificação do Jardim do Almirante Reis e silo de estacionamentos (ORUCH-OP15) 375 000 € 

 
UOPG 03 

 
Frente de mar nascente 
 
Visa estabelecer a articulação entre o território terrestre e o mar - território marítimo/marinho, através de medidas que 
venham potenciar novas atividades económicas e valorizar a atividade turística, que dependem da qualidade da 
estrutura física da paisagem, da conservação do património construído e paisagístico e da qualidade dos serviços. Estas 
medidas devem ser integradas no planeamento municipal através de mecanismos de requalificação urbanística 
associados a esta frente costeira e respetivas águas marinhas. Estabelecimento de parcerias público-privadas visando a 
geração de novos produtos/serviços. 
   

1.3.11 Recuperação de levadas e caminhos reais no concelho do Funchal 25 000 € 
  

1.4.01 Programa Integrado de Valorização Litoral 16 666,67 € 
  

1.4.05 Classificação de Micro-Reservas 
 

  
4.1.02 ETAR do Funchal (Lazareto) 11 885 900 € 

  
4.2.06 Proposta de delimitação de uma ARU 04 na zona do Lazareto 10 000 € 

  
5.1.06 Elaboração de PU/ EU - UIE Cancela  

 

  
5.1.11 Elaboração de PU - UIE Lazareto  

 

 
UOPG 04 

 
Frente de mar poente 
 
Visa estabelecer a articulação entre o território terrestre e o mar - território marítimo/marinho, através de medidas que 
venham potenciar novas atividades económicas e valorizar a atividade turística, que dependem da qualidade da 
estrutura física da paisagem, da conservação do património paisagístico e da qualidade dos serviços. Nesta frente mar 
devem ser integradas medidas no planeamento municipal que potenciem a melhoria da qualidade das águas do mar e 
de uso recreativo, assim como, o condicionamento da franja litoral visando o seu atrativo turístico sustentável. 
Estabelecimento de parcerias público-privadas visando a geração de novos produtos/serviços. 
 

  1.3.11 Recuperação de levadas e caminhos reais no concelho do Funchal            100.000 € 

  1.4.01 Programa Integrado de Valorização Litoral               50.000 € 

  3.2.10 Elaboração do plano externo da unidade autónoma de gás natural - Socorridos                  7.140 € 

  5.1.10 Elaboração de PP/EU - UIE Praia Formosa  

  5.2.01 Proposta de Alteração do PU Amparo  
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UOPG 05 

 
Imaculado Coração de Maria 
 
Visa a reabilitação e revitalização urbana da área correspondente à freguesia do Imaculado Coração de Maria, através de  
instrumentos previstos na lei para o efeito, que contribuam para melhorar as condições de mobilidade urbana, à 
qualificação dos espaços públicos,  à reabilitação do conjunto edificado beneficiando a inclusão social, à regeneração de 
edificios públicos para aproveitamento quer de novas instalações de apoio à Junta de Freguesia e espaços de apoio à 
população local, como criação de um equipamento multigeracional de apoio à população mais envelhecida, valorização 
das especificidades locais fomentando a economia de pequena escala local, envolvendo os agentes privados e população 
local. Integra igualmente a necessidade de salvaguarda do património associado às quintas madeirenses, às casinhas de 
prazer e às torres avista-navios.  
 

  1.2.06 
Remodelação do edifício da antiga escola do Poço da Câmara para sede da Freguesia do 
Imaculado 

300 000 € 

  3.2.03 Sistema de alertas das ribeiras 15 625 € 

  4.2.04 Proposta de delimitação de uma ARU 02 na zona dos Viveiros / Fundoa 10 000 € 

  4.2.05 Proposta de delimitação de uma ARU 03 na zona da Quinta do Poço da Câmara 10 000 € 

  4.2.35 Reabilitação integral do edificio municipal para espaço intergeracional (3G) 530 500 € 

  4.2.38 Obras de Demolição - Remoção do amianto dos Bairros Sociais 419 000 € 

  4.3.02 Programa de Renovação dos Bairros Antigos do Municipio 4 545,45 € 

  4.3.03 Programa de realojamento às famílias moradoras no Bairro da Penha de França  
 
UOPG 06 

 
Monte 
 
Visa a reabilitação e revitalização urbana da área correspondente à freguesia do Monte, através de  instrumentos previstos 
na lei para o efeito, que contribuam para melhorar as condições de mobilidade urbana, à qualificação dos espaços públicos,  
à reabilitação do conjunto edificado beneficiando a inclusão social,  associados à localização de uma nova centralidade 
localizando diversificação funcional, apresentando melhores condições de acessibilidade multimodal, proporcionadas quer 
pela orografia, pela rede viária e de transportes. Integra igualmente a necessidade de salvaguarda do património associado 
às quintas madeirenses, às casinhas de prazer e às torres avista-navios. Promoção de medidas que visem a sustentabilidade 
ambiental e a redução dos niveis de exposição de pessoas e bens materiais aos riscos naturais, promover a contenção e 
qualificação urbana e otimização das infraestruturas e equipamentos existentes, com benefício à proteção e salvaguarda 
e valorização histórico-cultural e turística do local e  das especificidades locais fomentando a economia de pequena escala 
local, envolvendo os agentes privados e população local. 
 

1.2.04 Recuperação da antiga estação de comboio do Monte, no largo da Fonte 500 000 € 

1.2.05 
Reabilitação do Museu da Água na antiga Estação dos Tornos e melhoramento dos respetivos 
acessos (pedonal e automóvel). 

100 000 € 

1.3.08 Recuperação e manutenção de percursos pedestres (Parque Ecológico) 632 930 € 

1.3.10 Requalificação de áreas de lazer e infraestruturas no Parque Ecológico 30 000 € 

1.6.05 Controlo de plantas invasoras no Parque Ecológico e plantas de espécies vegetais indigenas 235 000 € 

3.2.03 Sistema de alertas das ribeiras 15 625 € 

3.2.04 Prevenção de fogos florestais 187 500 € 

4.1.04 Substituição de redes de abastecimento de água em tubos de fibrocimento 1 125 000 € 

4.2.07 Proposta de delimitação de uma ARU 05 na zona da Corujeira do Monte 10 000 € 

4.2.09 Operações de reabilitação urbana (ORU's) 16 250 € 

4.3.02 Programa de Renovação dos Bairros Antigos do Municipio 4 545,45 € 

5.1.04 Elaboração de  PU - UIE Vale da Fundoa 37 500 € 
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UOPG 07 

 
Santa Luzia 
 
Visa a reabilitação e revitalização urbana da área correspondente à freguesia de Santa Luzia, através de  instrumentos 
previstos na lei para o efeito, que contribuam para melhorar as condições de mobilidade urbana, à qualificação dos espaços 
públicos,  à reabilitação do conjunto edificado beneficiando a inclusão social, a regeneração de edificios públicos  para fins 
culturais, criativos e inovadores, como o caso da regeneração do antigo edifício do "Matadouro", do Centro de Convívio de 
Santa Luzia, entre outros, promovendo a valorização das especificidades locais fomentando a economia de pequena escala 
local, envolvendo os agentes privados e população local. Integra igualmente a necessidade de salvaguarda do património 
associado às quintas madeirenses, às casinhas de prazer e às torres avista-navios. 
 

1.1.01 Projeto de regeneração urbana do edifício do antigo Matadouro: Uma comunidade criativa  3.612.365 € 

1.2.08 Ampliação do centro social de Santa Luzia     156.000 € 

4.2.03 Proposta de delimitação de uma ARU 01 na zona da Ribeira de João Gomes 10.000 € 

4.3.02 Programa de Renovação dos Bairros Antigos do Municipio 50.000 € 

5.1.05 Elaboração de PU - UIE Santa Luzia 
 

 
UOPG 08 

 
Santa Maria Maior 
 
Visa a reabilitação e revitalização urbana da área correspondente à freguesia de Santa Maria Maior, através de  
instrumentos previstos na lei para o efeito, que contribuam para melhorar as condições de mobilidade urbana, à 
qualificação dos espaços públicos,  à reabilitação do conjunto edificado beneficiando a inclusão social, a regeneração de 
edificios públicos  para fins culturais, criativos e inovadores, como o caso da regeneração do antigo edifício do 
"Matadouro", entre outros, para fins sociais, como é o caso do Centro de Convívio de Santa Luzia, promovendo a 
valorização das especificidades locais fomentando a economia de pequena escala local, envolvendo os agentes privados e 
população local. 
 

2.1.02 Centro de Acolhimento (Santa Maria Maior) 300 000 € 

2.2.02 Eixos Vitais - Mobilidade Activa (6 eixos viários) 825 000 € 

3.2.03 Sistema de alertas das ribeiras 15 625 € 

3.2.04 Prevenção de fogos florestais 187 500 € 

4.1.07 Colmatação de rede viária estruturante secundária - Cota 120 7 000 000 € 

4.2.03 Proposta de delimitação de uma ARU 01 na zona da Ribeira de João Gomes 5 000 € 

4.3.02 Programa de Renovação dos Bairros Antigos do Municipio 4 545,45 € 

 
UOPG 09 

 
Santo António 
 

Visa a reabilitação e revitalização urbana da área correspondente à freguesia de Santo António, através de  instrumentos 
previstos na lei para o efeito, que contribuam para melhorar as condições de mobilidade urbana, à qualificação dos espaços 
públicos,  à reabilitação do conjunto edificado beneficiando a inclusão social, associados à localização de novas centralidades 
localizando diversificação funcional, apresentando melhores condições de acessibilidade multimodal, proporcionadas quer pela 
orografia, pela rede viária e de transportes. Integra igualmente a necessidade de salvaguarda do património associado às 
quintas madeirenses, às casinhas de prazer e às torres avista-navios. Promoção de medidas que visem a sustentabilidade 
ambiental e a redução dos niveis de exposição de pessoas e bens materiais aos riscos naturais, promover a contenção e 
qualificação urbana e otimização das infraestruturas existentes, promovendo a  valorização das especificidades locais 
fomentando a economia de pequena escala local, envolvendo os agentes privados e população local. 
 

 1.4.05 Classificação de Micro-Reservas 
 

 2.1.04 Recuperação/ Alteração do Conjunto Habitacional Bairro da Ribeira Grande 895 000 € 

 2.2.03 Microcentralidades das zonas altas (8 zonas) 400 000 € 

 3.2.03 Sistema de alertas das ribeiras 15 625 € 

 3.2.04 Prevenção de fogos florestais 187 500 € 

 3.2.10 Elaboração do plano externo da unidade autónoma de gás natural - Socorridos 2 380 € 

 4.1.04 Substituição de redes de abastecimento de água em tubos de fibrocimento 1 125 000 € 

 4.1.06 Colmatação de rede viária estruturante secundária -Ligação Santa Quitéria/ Três Paus e Viana 1 100 000 € 

 4.3.02 Programa de Renovação dos Bairros Antigos do Municipio 4 545,45 € 

 4.3.05 Renovação do bairro da Quinta Falcão - 8 fogos 550 000 € 

 4.3.06 Renovação do bairro da Quinta Falcão - 30 fogos 2 700 000 € 
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 5.1.02 Elaboração de  PU - UIE Poço Barral/Romeiras 50 000 € 

 5.1.03 Elaboração de  PU - UIE Ribeira Grande 75 000 € 

 
UOPG 10 

 
      São Gonçalo 
 

Visa a reabilitação e revitalização urbana da área correspondente à freguesia de São Gonçalo, através de  instrumentos 
previstos na lei para o efeito, que contribuam para melhorar as condições de mobilidade urbana, à qualificação dos espaços 
públicos,  à reabilitação do conjunto edificado beneficiando a inclusão social,  associados à localização de uma nova 
centralidade localizando diversificação funcional, apresentando melhores condições de acessibilidade multimodal, 
proporcionadas quer pela orografia, pela rede viária e de transportes. Promoção de medidas que visem a sustentabilidade 
ambiental e a redução dos niveis de exposição de pessoas e bens materiais aos riscos naturais, promover a contenção e 
qualificação urbana e otimização das infraestruturas existentes, promovendo a  valorização das especificidades locais 
fomentando a economia de pequena escala local, envolvendo os agentes privados e população local. Integra igualmente a 
necessidade de salvaguarda do património associado às quintas madeirenses, às casinhas de prazer e às torres avista-navios.  
 

 3.2.04 Prevenção de fogos florestais 187.500 € 

 4.2.09 Operações de reabilitação urbana (ORU's) 16.250 € 

 4.3.02 Programa de Renovação dos Bairros Antigos do Municipio               4.545,45 € 

 
UOPG 11 

 
São Martinho 
 
Visa a reabilitação e revitalização urbana da área correspondente a parte da freguesia de São Martinho, através de  
instrumentos previstos na lei para o efeito, que contribuam para melhorar as condições de mobilidade urbana, à qualificação 
dos espaços públicos,  à reabilitação do conjunto edificado beneficiando a inclusão social, associadas à localização de novas 
centralidades localizando diversificação funcional, apresentando melhores condições de acessibilidade multimodal, 
proporcionadas quer pela orografia, pela rede viária e de transportes, nas quais se integra a localização prevista da nova 
Unidade Hospitalar Regional, que implica  igualmente, beneficiar a qualificação do uso de solo quer ao nível da 
multifunacionalidade quer ao nível dos necessários espaços públicos. Integra a necessidade de salvaguarda do património 
associado às quintas madeirenses, às casinhas de prazer e às torres avista-navios. Promoção de medidas que visem a 
sustentabilidade ambiental e a redução dos niveis de exposição de pessoas e bens materiais aos riscos naturais, promover a 
contenção e qualificação urbana e otimização das infraestruturas existentes, promovendo a  valorização das especificidades 
locais fomentando a economia de pequena escala local, envolvendo os agentes privados e população local. Incremento à 
qualificação e valorização dos usos e atividades associados aos espaços não edificados e manutenção das áreas agrícolas como 
elementos enriquecedores da qualidade biofísica e ambiental da cidade. 
 
 

1.2.03 Hospital Central da Madeira 340 000 000 € 

1.3.11 Recuperação de levadas e caminhos reais no concelho do Funchal 25 000 € 

1.4.05 Classificação de Micro-Reservas 
 

2.2.05 Prolongamento da ciclovia 187 500 € 

2.3.01 Construção de caminhos agrícolas 327 350 € 

3.1.02 Reflorestação com vegetação adequada dos picos da freguesia. 
 

3.2.07 
Construção de emissários de emergência nas estações elevatórias de águas residuais da zona 
oeste do Funchal 

2 500 000 € 

3.2.10 Elaboração do plano externo da unidade autónoma de gás natural - Socorridos 2 380 € 

4.1.04 Substituição de redes de abastecimento de água em tubos de fibrocimento 1 125 000 € 

4.3.02 Programa de Renovação dos Bairros Antigos do Municipio 4 545,45 € 

5.1.01 Elaboração de  PU - UIE Santa Rita 75 000 € 

5.2.01 Proposta de Alteração do PU Amparo 
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UOPG 12 

 
São Pedro 
 
Visa a reabilitação e revitalização urbana da área correspondente a parte da freguesia de São Pedro, através de  instrumentos 
previstos na lei para o efeito, que contribuam para melhorar as condições de mobilidade urbana, à qualificação dos espaços 
públicos,  à reabilitação do conjunto edificado beneficiando a inclusão social, e promovendo a valorização das especificidades 
locais fomentando a economia de pequena escala local, envolvendo os agentes privados e população local. Integra igualmente 
a necessidade de salvaguarda do património associado às quintas madeirenses, às casinhas de prazer e às torres avista-navios. 

1.4.04 Reconfiguração da Avenida do Mar (ORUCH-OP14) 2 375 000 € 

1.4.05 Classificação de Micro-Reservas 
 

3.2.03 Sistema de alertas das ribeiras 15 625 € 

4.3.02 Programa de Renovação dos Bairros Antigos do Municipio 4 545,45 € 

4.3.04 Renovação do bairro dos Viveiros - 28 fogos 2 400 000 € 

5.1.12 Elaboração de UE - UIE Arrifes e Moinhos  

5.2.02 Proposta de Alteração do PU da Ribeira de São João  
 
UOPG 13 

 
São Roque 
 
Visa a reabilitação e revitalização urbana da área correspondente à freguesia de São Roque, através de  instrumentos previstos 
na lei para o efeito, que contribuam para melhorar as condições de mobilidade urbana, à qualificação dos espaços públicos,  à 
reabilitação do conjunto edificado beneficiando a inclusão social,  associados à localização de novas centralidades localizando 
diversificação funcional, apresentando melhores condições de acessibilidade multimodal, proporcionadas quer pela orografia, 
pela rede viária e de transportes. Integra igualmente a necessidade de salvaguarda do património associado às quintas 
madeirenses, às casinhas de prazer e às torres avista-navios. Promoção de medidas que visem a sustentabilidade ambiental e 
a redução dos niveis de exposição de pessoas e bens materiais aos riscos naturais, promover a contenção e qualificação urbana 
e otimização das infraestruturas existentes, promovendo a  valorização das especificidades locais fomentando a economia de 
pequena escala local, envolvendo os agentes privados e população local. 
 

2.2.03 Microcentralidades das zonas altas (8 zonas)            400.000 € 

3.2.02 
 

Promover a adaptação às alterações climáticas, prevenção e gestão de riscos e de 
deslizamento de vertentes e escarpas    13.038.283 € 

3.2.03 Sistema de alertas das ribeiras            15.625 € 

4.1.04 Substituição de redes de abastecimento de água em tubos de fibrocimento       1.125.000 € 

4.2.08 
Proposta de delimitação de uma ARU 06 na zona de Ribeira de Santana/ Caminho do 
Galeão               10.000 € 

4.2.09 Operações de reabilitação urbana (ORU's)               16.250 € 

4.3.02 Programa de Renovação dos Bairros Antigos do Municipio 4545 € 

5.1.04 Elaboração de  PU - UIE Vale da Fundoa 37.500 € 

 
UOPG 14 

 
Sé 
 
Visa a reabilitação e revitalização urbana da área correspondente a parte da freguesia da Sé, através de  instrumentos 
previstos na lei para o efeito, que contribua para a preservação do património histórico e cultural existente, para melhorar as 
condições de mobilidade urbana, à qualificação dos espaços públicos e promoção da valorização das especificidades locais 
fomentando a economia de pequena escala local, envolvendo os agentes privados e população local. Integra igualmente a 
necessidade de salvaguarda do património associado às quintas madeirenses, às casinhas de prazer e às torres avista-navios.  
 

2.2.02 Eixos Vitais - Mobilidade Activa (6 eixos viários) 825.000 € 

3.2.03 Sistema de alertas das ribeiras            15.625 € 

4.2.28 Requalificação do túnel entre a Av. do Mar e a Av. Calouste Gulbenkian (ORUCH-OP17) 1.500.000 € 

4.3.02 Programa de Renovação dos Bairros Antigos do Municipio               4545 € 

5.2.02 Proposta de Alteração do PU da Ribeira de São João  
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TODAS           Totalidade do território 
AS UOPG     

 

1.2.01 
PELMAC: Apoio à valorização e promoção da economia local. Com enfoque nas PME's do espaço 
de cooperação 

                                           
438 556,50 €  

1.2.02 Recuperação do artesanato local único  

1.3.03 Promover a requalificação dos fontenários do Concelho 250 000 €  

1.3.04 Criação de um roteiro turístico e cultural por freguesia  

1.3.05 Criação de miradouros no Concelho 50 000 €  

1.3.06 Projeto de ação no turismo 
                                           

247 620 €  

1.3.07 Sinalética e roteiros turísticos 18 120 €  

1.3.09 Rede municipal de parques e jardins do concelho do Funchal 250 000 €  

1.5.01 Plano de mobilidade urbana sustentável para o concelho do Funchal 49 410 €  

1.5.02 Projeto Civitas Destinations 225 500 €  

1.5.03 Funchal mobilidade sustentável 747 500 €  

1.6.01 Programa de implementação e Gestão da Estrutura Ecologica Municipal  50 000 €  

1.6.02 Estudo e monitorização da Freira e aves marinhas da Madeira, Selvagens e Desertas 20 000 €  

1.6.03 Projeto de ações práticas e campanhas de sensibilização para a recolha seletiva de resíduos 150 140 €  

1.6.04 Reforço da recolha seletiva de resíduos, através de ações práticas e campanhas de sensibilização 982 000 €  

2.1.01 Cidade inclusiva - Plano de eliminação das barreiras arquitetónicas 800 000 €  

2.1.03 
Implementação de coletores térmicos solares e outras estruturas para aquecimento de águas 
sanitárias em  habitações sociais 1 741 667 €  

2.1.05 Rede de parques infantis 189 670 €  

2.1.06 Requalificação e beneficiação dos campos de jogos do Concelho 53 500 €  

2.2.01 PAES -Programa de eficiência energética 89 150 €  

3.1.01 Plano Municipal de Drenagem Urbana  250 000 €  

3.2.01 Plano Municipal de Emergencia e Proteção Civil 50 000 €  

3.2.05 
Organização de moradores, em associações ou grupos informais, para apoiar a implementação 
da rede social e o sistema municipal de protecção civil (NUDEC)  

3.2.06 Execução de redes e canalizações em várias freguesias 2 500 000 €  

3.2.08 Reforço da capacidade de resposta e controlo dos incêndios florestais e catástrofes naturais 1 095 000 €  

3.2.09 
MOSQUIMAC 2 - Prevenção e gestão de riscos relacionados com a propagação dos vectores de 
transmissão dos vírus 604 613 €  

4.1.01 Plano de Saneamento Básico de Aguas Residuais e Pluviais 100 000 €  

4.1.03 Programa para controle de fugas nas redes de água 3 048 800 €  

4.1.05 Execução de novas infraestruturas de redes de águas residuais e pluviais 709 290 €  

4.2.01 Plano de Acessibilidade pedonal e qualificação do Espaço Publico 200 000 €  

4.2.02 Programa Municipal de Reabilitação Urbana 
                                              

50 000 €  

4.2.36 Reabilitação integral de edifícios municipais destinados a habitação  

4.2.39 Carta do património 2 800 €  

4.3.01 Programa Municipal de Promoção Habitacional 50 000 €  

5.3.01 Projeto da base cartográfica oficial do concelho do Funchal 519 085 €  

5.3.02 Regulamento muncipal de realojamento 10 000 €  

 


