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A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros congratula a Secretaria Regional do 
Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, através da Direção Regional de 
Ordenamento do Território, pela elaboração do PROTRAM - Plano Regional de 
Ordenamento do Território da Região Autónoma da Madeira. 
 
Consideramos o documento bem desenvolvido, revelando estar adequadamente assente 
na nossa realidade arquipelágica contemplando as dificuldades do território e 
estabelecendo uma série de princípios que se traduzem em oportunidades e desafios para 
o futuro da nossa Região, na forma como usamos, dispomos e utilizamos o nosso 
território. É certamente um instrumento que, na sua génese e aplicação, tem muitos 
conceitos de engenharia, cabendo aos engenheiros um papel ativo no seu 
desenvolvimento e aplicação. 
 
Conforme estabelecido nos seus objetivos, o PROTRAM desenvolve ao nível da RAM, as 
opções constantes no Plano Nacional de Ordenamento do Território ajustando e 
compatibilizando-o ao nosso território, assente num modelo de desenvolvimento 
económico e social que se impõe cada vez mais sustentável, onde o ambiente, a paisagem, 
a energia, as acessibilidades, o património, a agricultura, entre outros, são fatores a ter 
em conta na valorização e qualidade de vida da nossa população, na redução das 
dependências externas e na manutenção de um dos principais motores da economia 
regional, o turismo. 
 
Por esta via, é também um documento estratégico para a aplicação nos Planos Diretores 
Municipais pois julgamos haver necessidade de uma avaliação periódica da correta 
aplicação das orientações no PROTRAM, nos PDM´s e Planos de Pormenor, para assegurar 
que não se desvirtuam a orientações estratégicas destes. É de igual forma relevante e 
orientador   para o planeamento e aplicação das medidas e ações referidas no Plano de 
Recuperação e Resiliência, bem como para a Estratégia Regional 20-30. 
 
Identificamos, ao longo do documento, desde as normas orientadoras gerais, às normas 
específicas de base sectorial, atos de engenharia, nas suas múltiplas realidades. Desde 
logo na gestão global do território e na sua adequação aos usos e à intervenção humana, 
mas também no compromisso que temos de assumir para com as gerações vindouras em 
deixar um planeta melhor e mais resiliente, onde os impactes da ocupação humana sejam 
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tendencialmente menores, mantendo e melhorando os padrões de progresso e de 
qualidade de vida, através de uma melhor distribuição da riqueza e das oportunidades, 
onde tudo importa, onde cada um de nós é um ser individual com necessidades e 
ambições próprias. 
 
Nos sectores socioeconómicos e nos sistemas de proteção e valorização ambiental 
destaca-se o cuidado em garantir a nossa identidade territorial e a nossa paisagem, 
estabelecendo princípios de proteção e valorização dos recursos naturais, da agricultura 
e da floresta, sectores onde a engenharia agronómica, a engenharia florestal e a 
engenharia do ambiente terão certamente um contributo importante para a sua boa 
implementação.  
 
A maior parte do território da RAM é detentora de um estatuto de proteção e classificação 
ambiental, situação que nos orgulha e extravasa as responsabilidades regionais. Compete 
à RAM potenciar e tirar partido desse património natural, com reconhecimento externo, 
demonstrando a mais-valia desse estatuto de proteção e repercutindo na sua população 
a riqueza que daí advém. Compete à engenharia compatibilizar os usos e encontrar 
soluções para que possamos continuar a aplicar o modelo de desenvolvimento económico 
que se pretende e, em simultâneo, garantir o uso eficiente dos recursos sem 
comprometer o estatuto de proteção já alcançado. 
 
Destaca-se a intenção de elaborar o Programa Sectorial da Paisagem da Madeira, porque 
consideramos ser um dos mais relevantes ativos que detemos e que importa preservar. 
Aqui, o sector primário será determinante para a salvaguarda do mosaico florestal bem 
como a valorização da agricultura, essencial para a proteção do “verde agrícola” na nossa 
paisagem, dos tradicionais poios e das levadas da Madeira. A orografia da ilha, a reduzida 
dimensão das parcelas cultivadas, a ausência de um sistema cadastral eficaz, são desafios 
que terão de ser ultrapassados com engenharia. 
 
O povoamento, as infraestruturas e os transportes, são conceitos intrinsecamente 
relacionados com os engenheiros. Com efeito, o desbravamento e ocupação do território, 
está repleto de atos de engenharia. Aqui importa aprender com o passado, pois não 
podemos, cometer repetir os erros, permitindo a expansão urbana para locais e altitudes, 
à custa da destruição da floresta, redundando  em edificação que requerem sobrecustos 
em acessibilidades e conforto; quando se disseminaram equipamentos pelo território sem 
olhar para a rede viária que foi sendo construída; quando se implementou atividades e 
práticas incompatíveis com o nosso património natural, aquilo que nos diferencia do resto 
do Mundo, nos torna únicos e por esta via, competitivos. 
 
Considerando que a Região tem vindo a perder população, aliás em alinhamento com 
todo o continente europeu e ultrapassadas, na generalidade, as necessidades 
habitacionais, há que realizar uma forte aposta na reabilitação urbana, voltando a trazer 
a população para os núcleos históricos mais antigos, com melhores condições ambientais 
e de acessibilidades. A engenharia assume um papel determinante neste movimento de 
revitalização. Reabilitar não é restaurar! Reabilitar é dar novos e melhores usos ao 
edificado, compatíveis com os conceitos atuais de conforto e de segurança, sempre no 
respeito pelo edificado e pela malha urbana onde se insere. A reabilitação requere 
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inovação, adaptação a novos usos e novos materiais, conceitos bem presentes no 
exercício da engenharia. 
 
Por outro lado, o desenho dos núcleos urbanos requer uma atenção permanente ao nível 
das infraestruturas de apoio, dos transportes, da energia, das redes de água e de esgotos, 
dos resíduos sólidos, da logística e distribuição, sectores onde a engenharia está presente 
e se afirma. Devemos ainda adicionar tecnologia, telemetria e revolucionar a a forma 
como se pensam as cidades e os espaços de habitação, trabalho e lazer e a forma como 
nos deslocamos e como encaramos as necessidades de mobilidade, teremos de as dotar 
de mecanismos que as tornem mais eficientes, mais “inteligentes”. 
 
Acresce ainda, a o risco associado à ocupação de um território que tem tanto de belo 
como de agreste. Com efeito, a juventude geológica da ilha da Madeira, propícia a 
deslizamentos de vertentes, a sua localização geográfica no meio do Atlântico e os 
eventos meteorológicos extremos, cada vez mais frequentes, potenciados pelas 
alterações climáticas, colocam grandes desafios à forma como devemos olhar o território 
e sua ocupação. Compete à engenharia criar soluções que nos permitam tornarmo-nos 
mais resilientes, na salvaguarda das nossas gentes e dos nossos bens. 
 
Em resumo, o PROTRAM está repleto de engenharia! Retrata uma realidade que se traduz 
em grandes oportunidades para os engenheiros madeirenses. A Ordem dos Engenheiros 
é o garante da capacidade e competência dos seus membros, zelando pela qualidade do 
trabalho desenvolvido, na certeza que o executam seguindo os princípios éticos e 
deontológicos que norteia a sua profissão. 
 
O Governo Regional da Madeira, pode contar com a Ordem dos Engenheiros como um 
parceiro empenhado, profissional, competente, independente e responsável. A Região 
Autónoma da Madeira pode contar com a Ordem dos Engenheiros e com aqueles que 
representamos, rumo a um futuro melhor, pois estamos ao serviço do desenvolvimento, 
sustentado, ponderado, articulado e equilibrado, razão pela qual se considera 
determinante pôr em prática os objetivos preconizados no Plano Regional de 
Ordenamento da Região Autónoma da Madeira. 
 
 
 
 
Funchal, 29 de abril de 2022 
O Conselho Diretivo da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros 


