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informação gal 
ORÇAMENTO

€2.781.336,33  

MORADA

Rua do Brasil, Bloco 15, 110 

9000-134 Funchal

TELEFONE

+351 291 761 460

E-MAIL

geral@acaporama.org

SITE

www.acaporama.org

PESSOA DE CONTACTO

Nuno Freitas 

informação território
ÁREA

170,06 Km2  

POPULAÇÃO

33,948 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

199,6 hab./Km2

acaporama
associação  

de casas do povo  
da região autónoma  

da madeira

www.acaporama.org

território 
madeira leste 
e porto santoa
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Criado para perpetuar a atividade baleeira na 

Madeira, o Museu da Baleia, instalado na vila 

do Caniçal, é parte integrante do município de 

Machico. No âmbito do seu programa educativo 

direcionado ao público escolar, numa das áreas 

exploradas – a sustentabilidade, o projeto visa 

a realização de várias atividades de sensibili-

zação ambiental, nomeadamente sobre a uti-

lização da energia solar, junto dos jovens das 

freguesias do concelho. Foi apoiada a aquisição 

de uma viatura e equipamento e software para o 

desenvolvimento do projeto.

O projeto, promovido pela Associação Madeira 

Rural, traduz-se numa plataforma online de di-

vulgação de conteúdos (produtos ou serviços) 

de interesse turístico. Esta rede de valorização 

e promoção rural será utilizada nas unidades 

de alojamento associadas, postos de turismo e 

outras entidades. Oferecendo vasta informação 

atualizada, a plataforma facilita a organização 

das férias e a aquisição de produtos e serviços de 

forma muito simples e intuitiva. O investimento 

abrange também os equipamentos informático a 

instalar nos empreendimentos turísticos. 

A Levada do Castelejo nasce no Ribeiro Frio, 

concelho de Santana, a 300 m de altitude, numa 

paisagem de encostas verdejantes, e estende-se 

até à Refrega, na freguesia de Porto da Cruz. O 

projeto, apresentado pelo município de Machi-

co, pretende dotar aquele percurso de melhores 

condições de circulação, contribuindo assim 

para a divulgação do património local. A in-

tervenção vem dar continuidade aos trabalhos 

de requalificação da Levada desenvolvida pelo 

município de Santana, apoiados também pelo 

LEADER/PRODERAM.

Território 

O território de intervenção do GAL – 11 freguesias de quatro concelhos (Câmara de Lobos, Machico, Santa Cruz e Porto Santo) das ilhas da Madeira e Porto Santo – é de 
formação vulcânica e marcado por um relevo acidentado, com montanhas de grandes altitudes, vales profundos e estreitos e declives muito acentuados, e uma costa marítima 
muito escarpada. Dadas estas características, a superfície agrícola utilizada representa apenas cerca de nove por cento da superfície total. A ilha do Porto Santo enfrenta 
ainda limitações acrescidas decorrentes, sobretudo, da sua pequena dimensão (cerca de 42 km2) e da escassez de recursos hídricos, que originam fortes restrições ao povo-
amento. Das características orográficas do território resulta uma paisagem imponente mas acolhedora, determinante para o emergir do turismo como atividade económica 
preponderante no desenvolvimento da região. A qualidade da paisagem é, em algumas zonas, marcada pela intervenção humana no sentido de adaptar as condições orográfi-
cas à prática da atividade agrícola, nomeadamente pela construção dos socalcos (poios) e das levadas (cerca de 1500 km de canais de transporte de água), constituindo hoje 
importantes elementos do património natural do território. Com património natural e paisagístico rico e diversificado, a região conta com várias áreas protegidas terrestres 
e marinhas que fazem da Madeira a região do país com mais elevada percentagem de superfície abrangida por áreas classificadas no âmbito da conservação da natureza.  
Ao nível do património natural, de valor científico e paisagístico, merece especial destaque a Floresta Laurissilva que, ocupando cerca de 20 por cento da ilha, constitui a 
maior mancha contínua desta floresta característica da Macaronésia – classificada Património da Humanidade pela UNESCO. 

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€110.691,01

DESPESA PÚBLICA

€88.552,81

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€114.555,42

DESPESA PÚBLICA

€57.277,71

POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€24.518,00

DESPESA PÚBLICA

€17.162,60 

Museu da Baleia 
Educar para sensibilizar Rede de Promoção Rural

Vereda da Levada  
do Castelejo
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informação gal 
ORÇAMENTO

€8.129.928,34  

MORADA

Centro de Formação Agrária, Pé do Passo 

9240-039 São Vicente

TELEFONE

+351 291 842 358

E-MAIL

adrama@mail.telepac.pt

SITE

www.adrama.pt

PESSOA DE CONTACTO

Nuno Dinarte Gouveia Maciel 

informação território
ÁREA

477 Km2  

POPULAÇÃO

50.311 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

105,5 hab./Km2

adrama
associação  

de desenvolvimento 
da região autónoma  

da madeira

www.adrama.pt

território 
madeira norte 
e oeste
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O evento, promovido pelo município da Ponta 
do Sol, oferece a mais diversificada mostra de 
danças e cantares folclóricos do mundo. O in-
vestimento destina-se a apoiar a realização da 
XV edição deste evento de cultura popular, que 
conta com os mais representativos agrupamen-
tos folclóricos desta expressão artística. É um 
evento de grande sucesso, em todas as edições, 
pela distinta qualidade e rigor dos participantes 
regionais, nacionais e internacionais, elevada 
divulgação do folclore Madeirense e sempre sa-
ludar troca de experiências.

A recuperação e sinalização de três veredas 
em São Roque do Faial, concelho de Santana, 
com uma extensão total de 11,9 km, justificam 
o projeto. Apresentado pelo município, o in-
vestimento contempla a desmatação, limpeza 
e arranjo dos caminhos, colocação de guardas 
de proteção, assim como sinalização, de for-
ma a proporcionar as melhores condições aos 
visitantes que pretendam percorrer as veredas, 
repletas de paisagens naturais de grande bele-
za. Santana é classificada pela UNESCO como 
Reserva Mundial da Biosfera.

Em Ponta Delgada, concelho de São Vicente, a 
requalificação da antiga escola primária da 1.ª 
Lombada permitiu criar um Centro Comunitário 
e de Lazer. O edifício, de traça tradicional das 
antigas escolas públicas da Região Autónoma 
da Madeira, foi recuperado, redimensionado e 
equipado a pensar nos jovens e idosos da fre-
guesia. Além de salas de convívio e multimé-
dia, sala de refeições, cozinha, o investimento 
permitiu remodelar os acessos, garantindo que 
pessoas com mobilidade reduzida possam usu-
fruir do espaço.

Território 

Seis concelhos da ilha da Madeira – Ribeira brava; Calheta, Ponta do Sol, Porto Moniz, São Vicente e Santana – compõem o território de intervenção do GAL. A orografia 
agreste não travou o desenvolvimento da região, mas a principal riqueza da ilha reside ainda no património paisagístico e ambiental que atrai cada vez mais visitantes e 
turistas. A nível económico, a agricultura é a atividade que ocupa maior percentagem do território e marca a paisagem rural, apesar de desenvolvida numa superfície agrícola 
útil muito escassa (cerca de 10 por cento). A vinha é a cultura que assume maior relevo na maioria dos concelhos, excluindo Ponta do Sol onde predomina a fruticultura, 
com destaque para a banana. Alicerçado no enorme capital patrimonial da região, o turismo representa uma importante mais-valia económica. À medida que a atividade 
turística foi crescendo, começou também a ser notada uma forte dinâmica ao nível da oferta de alojamento, registando-se, nos últimos anos, uma assinalável evolução ao nível 
do turismo em espaço rural. Graças ao seu efeito multiplicador, o turismo tem “animado” as restantes atividades económicas, nomeadamente a construção, o comércio de 
produtos tradicionais, contribuindo para a criação de emprego. Paralelamente multiplicam-se infraestruturas de apoio e complementares à atividade turística, como núcleos 
museológicos, centros de interpretação ambiental e parques temáticos. Numa inigualável obra que prova que os madeirenses têm sabido tirar partido dos valores naturais da 
ilha, centenas de veredas e levadas atraem hoje milhares de turistas e amantes dos passeios pedestres. Os percursos, que podem levar horas a percorrer, permitem conviver 
de perto com a flora endémica da ilha, nomeadamente, os tesouros da Floresta Laurissilva – reconhecida pela UNESCO como Património da Humanidade.

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€33.723,28
DESPESA PÚBLICA

€23.606,30

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€123.910,00
DESPESA PÚBLICA

€86.737,00

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€150.000,00
DESPESA PÚBLICA

€105.000,00 

Festival Internacional  
de Folclore

Veredas de São Roque  
do Faial

Centro Comunitário  
da 1.ª Lombada


