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“Estou impressionado com a urgência 
de fazer. Saber não é suficiente; devemos 
aplicar. Estar disposto não é suficiente; 
temos que fazer…”. Esta frase, atribuída a 
Leonardo Da Vinci, de uma forma simples 
diz tudo sobre um dos homens visionári-
os que mudou o mundo. Esta urgência de 
génio, este querer, esta vontade de fazer 
é também a nossa vontade… a vontade 
deste Governo… de fazer e fazer bem.

Este ano, o conjunto de obras previs-
tas é muito diversificado e transversal, 
com um especial enfoque nas áreas da 
saúde, da educação, das acessibilidades e 
da segurança.

Começaria, como não poderia deixar 
de ser, pelo lançamento da obra mais im-
portante dos últimos anos, e um desígnio 
regional (pelo menos para alguns) que é 
Novo Hospital da Madeira. 

Mas, há ainda, na área da Saúde, ou-
tras obras de referência, como as que es-
tão em curso no Hospital dos Marmelei-
ros, trazendo maior conforto e melhorias 
significativas em toda a sua envolvente. 

Atualmente já decorrem os estudos 
para definir a intervenção ao nível do 
interior, prevendo-se arrancar com esta 
intervenção em meados de 2019. 

No Hospital Dr. Nélio Mendonça, depois 
da profunda remodelação realizada no Blo-
co de Obstetrícia e da Central de Gases Me-
dicinais, vamos avançar para o Bloco Cen-
tral e Urgências, cujos projetos de execução 
já estão em avançado desenvolvimento.

Na área da Saúde, poderemos ainda falar 
de outros importantes investimentos, como 
o novo Centro de Saúde da Calheta, no qual 
o Governo Regional e a Santa Casa da Mise-
ricórdia da Calheta, estão empenhados, pre-
vendo-se o arranque das obras este mês.

Ainda na saúde, gostaria de referir as 
intervenções previstas para os centros de 
saúde de Santa Cruz, do Arco da Calheta e 
de São Vicente. Não nos podemos esquecer 
também da empreitada que irá melhorar 
significativamente a resposta do Centro de 
Saúde da Nazaré, cuja obra se iniciará muito 
em breve.

Falemos também na importância da Edu-
cação. Além das importantes intervenções 
em curso na escola Padre Manuel Álvares, 
na Ribeira Brava, e na Escola Francisco Frei-
tas Branco, no Porto Santo, vamos ainda 
intervir na Escola Secundária do Estreito 
de Câmara de Lobos, do Porto da Cruz e do 
Paul do Mar. Para a Escola da ‘Levada’, além 
de uma profunda reabilitação, estamos 

também a prever introduzir significativas 
melhorias ao nível da segurança contra in-
cêndios. 

Além das intervenções nas escolas se-
cundárias, vamos também melhorar o par-
que escolar das escolas do primeiro ciclo, 
bem como, dotar algumas destas escolas de 
cobertura nos seus polidesportivos, atual-
mente descobertos. 

Na área das acessibilidades a aposta 
de retomar as obras das vias expresso, foi 
claramente uma aposta ganha. Estas obras 
avançam a bom ritmo e a população anseia 
pela sua conclusão, encurtando os trajetos e 
tornando-os mais seguros.

A Via Expresso entre a ribeira de São 
Jorge e o Arco de São Jorge vai para o ter-
reno com a realização das respetivas sonda-
gens geotécnicas ainda no próximo semes-
tre, e a obra será mesmo para avançar. 

Para 2019 estão ainda diversas obras 
hidráulicas, dando continuidade assim ao 
esforço de dotar a Madeira de melhores in-
fraestruturas hidráulicas através da canali-
zações e regularizações das linhas de água 
mais importantes, como acontecerá nas 
ribeiras de Santa Luzia e da Madalena do 
Mar, intervenções estas que estarão no ter-
reno no princípio do próximo ano. 

Igualmente com o objetivo de 
promover a segurança junto das 
populações, continuará a aposta na 
consolidação de taludes e escarpas, como 
acontece na marginal da Calheta onde 
as obras decorrem no acesso ao Jardim 
do Mar, cujo concurso para obra á foi 
aprovado em Conselho de Governo.

Ao nível do Património, destaque 
para os vários trabalhos de beneficiação 
levados a cabo este ano pela PATRIRAM, 
quer no Museu Vicentes, quer no Museu 
Quinta das Cruzes, mas também para 
as intervenções que serão realizadas 
em 2019, salientando-se a recuperação 
do edifício da antiga fábrica de borda-
dos “Casa Americana” (para albergar 
serviços afetos à Secretaria Regional da 
Educação), para a recuperação do antigo 
Lar do Estudante (para acolher a Secre-
taria Regional da Saúde) e, por fim, da 
Quinta Magnólia.

Amílcar Gonçalves
Secretário Regional dos 

Equipamentos e Infraestruturas



Ligação entre a Camacha e o Santo Troço Salões/
Barreiro 
reabilitado

A Cota 500 vai estar concluída 
até final do primeiro semestre de 
2019.

A empreitada, no valor de 13 
milhões de euros, para além de 
ser uma prioridade deste Gover-
no Regional, vai melhorar con-
sideravelmente as acessibili-
dades de uma população local es-
timada em cinco mil residentes.

Vista pelo Executivo ma-
deirense como uma obra de 

O troço da ER209 entre a 
ER222 e o parque empresarial, ao 
sítio do Barreiro, será alvo de uma 
importante intervenção de reabi-
litação, na sequência do temporal 
de 20 de fevereiro de 2010.  A es-
trada ficará com um perfil trans-
versal com duas vias (uma por 
sentido) e um passeio ao longo da 
via. A intervenção proposta visa a 
reabilitação da estrada existente, 
a execução de uma nova estrutu-
ra de pavimento e a reformulação 
dos entroncamentos principais e 
a introdução de passeios na zona 
urbana.

As condições de circulação 
rodoviária no troço entre as 
freguesias da Camacha e de Santo 
António da Serra, concelho de 
Santa Cruz, serão repostas em 
2019 com uma obra que será 
concretizada pela Secretaria 
Regional dos Equipamentos e 
Infraestruturas, através da Direção 
Regional de Estradas.

A empreitada, em curso, tem 
ainda como objetivos o trata-
mento de taludes sobranceiros à 
estrada regional, construção/re-
construção de passagens hidráu-
licas, reparação de sistemas de 
drenagem longitudinal, reabilita-
ção do pavimento rodoviário, si-
nalização horizontal e vertical 

muito valor e que vai beneficiar 
em muito a população daquela 
zona alta de Santo António, esta 
intervenção vai ainda permitir 
um melhor acesso à freguesia 
do Curral das Freiras, sobretudo 
para os veículos pesados uma vez 
que, através desta via, vão poder 
circular de uma forma mais livre.

Recorde-se que a construção 
do designado Túnel 2 da nova li-
gação entre o Vasco Gil-Fundoa à 

para reposição das condições de 
circulação rodoviária entre aque-
le troço.

De salientar que a intervenção 
nestes troços da Estrada Regional 
110, no valor de 3,2 milhões de eu-
ros, perfazem uma extensão total 
com aproximadamente 10,3 km.

Cota 500 concluída até ao verão

Cota 500, que passa sob o Cami-
nho do Lombo dos Aguiares e o 
Caminho Padre Dr. Abel Augus-
to da Silva, numa extensão de 51 
metros, foi iniciada no passado 
mês de novembro.

No âmbito desta intervenção, 
os dois caminhos (Lombo dos 
Aguiares e Caminho Padre Dr. 
Abel Augusto da Silva) serão 
restabelecidos, sendo que, devi-
do ao processo construtivo do 

túnel, foi necessário demolir 
as construções existentes que o 
traçado intersecta. 

De salientar ainda que, sobre 
este Túnel 2, serão viabilizados 17 
lugares de parqueamento de via-
turas ligeiras, além de um trata-
mento paisagístico da zona.

E V E N T U A I S  D A N O S  N A S 
C A S A S  S E R Ã O  R E P A R A D O S

O Governo Regional, através 

da Secretaria Regional dos Equi-
pamentos e Infraestruturas, 
garante que todos os even-
tuais danos em casas, decor-
rentes destas obras, serão re-
parados.

Antes do início das obras 
foi feita uma inspeção às casas 
circundantes e que podiam 
ser afetadas. Tudo o que for 
detetado será alvo de inter-
venção.

A conclusão da Cota 500 permitirá um trajeto direto entre o Vasco Gil e a rua do Campo do Andorinha.
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Figueirinhas ganha rotunda

Acesso reforçado 
na Pestana Júnior

Nova rotunda vai nascer 
no Porto Santo

Decorrem, a bom ritmo, 
as obras nas escarpas 
sobranceiras ao túnel João 
Abel de Freitas, no acesso ao 
Campo da Barca, intervenções 
estas que resultarão na 
construção de uma estrutura 
de proteção de betão armado, 
com cerca de 340 metros de 
extensão, contra a queda de 
blocos em ambas as margens 
da Ribeira de João Gomes.

A tipologia de proteção 
proposta consiste numa 
estrutura de betão armado, 
composta por um sistema de 
pórticos, cujas vigas apoiam 
num muro betonado contra a 

No início do próximo ano 
será lançado o concurso para 
a implementação de uma ro-
tunda no Porto Santo. A inter-
venção permitirá fazer com 
que o trânsito possa circular 
fluentemente no entronca-
mento entre a Avenida Dr. Ma-
nuel Gregório Pestana Júnior 
e a Rua Maximiano de Sousa, 
minimizando assim os constran-
gimentos no trânsito regista-
dos sobretudo nas épocas fes-
tivas e no verão.

Esta empreitada está orça-
mentada em 840 mil euros e 
deverá ficar concluída em 2019.

Via Expresso São Jorge – Arco 
de São Jorge arranca em 2019

No primeiro semestre de 
2019 serão retomados os tra-
balhos que vão ligar a Ribeira 
de S. Jorge e o Arco de São Jorge 
através de uma Via Expresso.

As situações de instabili-
dade dos taludes sobranceiros 
à ER 211 entre a Ribeira de São 
Jorge e o Arco de São Jorge, são 
bem nossas conhecidas pelo 
que, a conclusão deste troço 
viário e consequente entrada 
em serviço, contribuirá para 
uma melhoria substancial das 
ligações rodoviárias da costa 
norte da ilha, assim como uma 
melhoria da qualidade de vida 

A rotunda das Figueirinhas, 
no Caniço, é outra das obras 
previstas para este ano. 

O objetivo desta inter-
venção, prende-se com o reor-
denamento da circulação do 
tráfego e melhorar a segurança 
rodoviária na zona das Figuei-
rinhas, procedendo à reformu-
lação dos dois entroncamentos 
ali existentes com a Estrada Re-
gional 204, sendo um com a Es-
trada das Eiras e o outro com a 
Estrada João Gonçalves Zarco.

A solução viária preconiza-
da é constituída basicamente 
pela criação de uma rotunda, 
com 30,80 metros de diâmetro 
exterior e uma faixa de roda-
gem com 8,40 metros de largu-

dos habitantes. 
A Via Expresso Ribeira de 

São Jorge – Arco de São Jorge 
constituirá o acesso privilegiado 
às freguesias de São Jorge e do 
Arco de São Jorge, melhorando 
significativamente a ligação ro-
doviária entre as duas sedes de 
concelho (Santana e S. Vicente), 
beneficiando toda uma área com 
enorme potencial turístico. 

Saliente-se igualmente outros
benefícios, como sejam o au-
mento da segurança rodoviária 
(traduzido numa diminuição 
do número de acidentes) e os 
benefícios em termos do conforto 

das condições de circulação. 
A Via Expresso Ribeira de São 

Jorge – Arco de São Jorge terá 
uma extensão de 6 000 metros, 
sendo constituída por três túneis 
bidirecionais, três viadutos e 
três rotundas de ligação à rede 
rodoviária existente, nomeada-
mente na Ribeira de São Jorge, 
em São Jorge e no Arco de São 
Jorge.

A empreitada de construção 
da 1.ª Fase da obra incluiu a 
construção dos três túneis acima 
referidos, com uma extensão 
total de 4 400 metros, dotados 
de galerias de evacuação de 
emergência. 

A conclusão desta empreitada 
ocorreu em finais do ano de 
2010, tendo representado um 
investimento de aproximadamente 
52,1 M€, ou seja, cerca de 57 % 
do orçamento total do troço 
rodoviário.

A 2.ª Fase da obra, que o 
Governo Regional pretende 
brevemente iniciar permitirá 
concluir os trabalhos necessários 
à abertura ao público deste 
troço rodoviário, em perfeitas 
condições de utilização. 

A empreitada da 2.ª Fase está 
orçada em 38,9 M€.

O Governo Regional prevê o início dos trabalhos entre a Ribeira de São Jorge 
e Arco de São Jorge durante o primeiro semestre de 2019.

encosta, ancorado por pregagem 
na vertente.

A estrutura recebe uma laje 
de proteção superior, preparada 
para receber uma camada de 
solo para absorção de impactos 
resultantes da eventual queda 
de blocos, sendo que vai cobrir 
os dois troços paralelos à 
ribeira, desenvolvendo-se em 
duas estruturas, deixando a 
descoberto a passagem em curva 
sobre a ribeira.

O custo desta empreitada, 
prevista para estar concluída a 
meados de 2019, ronda os 13,3 
milhões de euros.

Para além desta rotunda, toda 
a área em redor da praça de táxis 
e da antiga bomba de gasolina da 
Vila Baleira, no Porto Santo, será 
também requalificada.

O projeto envolve a reabili-
tação de todo aquele espaço cen-
tral, incluindo uma nova praça de 
táxis com capacidade para 15 via-
turas, bem como ainda estaciona-
mentos para viaturas ligeiras (cin-
co lugares, um dos quais para con-
dutores com deficiência motora) e 
para motos (14 lugares), a par de 
uma pequena doca para autocar-
ros (três viaturas).

ra, acrescidos de 2,0 metros inte-
riores galgáveis, para facilitar a 
circulação de veículos pesados e 
de maiores dimensões.

A obra está orçada em 976 mil 
euros.

D E P O I S

A N T E S



Via Expresso entre 
Fajã da Ovelha 
e Ponta do Pargo 

Obras no Túnel Duarte Pacheco 
concluídas em abril

O Governo Regional autori-
zou, no penúltimo Conselho de 
Governo de 2018, o lançamento 
da empreitada para prevenção 
e mitigação do risco de derroca-
da na ER 223 entre o Estreito da 
Calheta e o Jardim do Mar.

Esta intervenção, que irá 
para o terreno em 2019, inclui a 
construção de um túnel com uma 
extensão de cerca 1050 metros, 
que funcionará como variante ao 
troço existente, compreendido 
entre o Túnel da Ribeira Funda 
e a entrada do Túnel Jardim do 

A Via Expresso entre a Fajã da 
Ovelha e a Ponta do Pargo será 
outra das grandes obras a ser 
concluída em 2019.

A empreitada foi dividida por 
duas fases. A primeira custou 
cerca de 37 milhões e a segunda 
42,3 milhões de euros.

O Túnel Engenheiro Du-
arte Pacheco, integrado na 
rede rodoviária regional da 
vertente Norte da Ilha da Ma-
deira, é atualmente o único 
acesso que permite a ligação 
rodoviária entre os concelhos 
de Santana e São Vicente.

Neste momento, o Gover-
no Regional da Madeira está 
a executar obras de requalifi-
cação que contemplam, o re-
baixamento do pavimento, a 
instalação elétrica no interi-
or do túnel, com introdução 
de um novo sistema de ilumi-
nação.

A conclusão dos trabalhos 
está prevista para abril deste 
ano, sendo que o Executivo 
madeirense está a desenvolver 

Novo túnel para prevenir risco de derrocada 
entre o Estreito da Calheta e o Jardim do Mar
A intervenção compreende ainda a construção de estruturas de proteção contra a queda de blocos.

todos os esforços para que essa 
data seja cumprida.

Recorde-se que, de forma a 
minimizar os impactos na pop-
ulação local, assim como nas ati-
vidades económicas que uti-
lizam esta infraestrutura ro-
doviária diariamente, os tra-
balhos da empreitada estão a ser 
realizados em período noturno, 
permitindo a circulação do 
tráfego durante o período di-
urno sem qualquer congestiona-
mento.

De salientar que esta obra 
foi adjudicada pelo valor de 
3.033.880 euros ao qual acresce 
IVA à taxa legal em vigor.

Mar/Paul do Mar, o qual será 
equipada com rede de combate a 
incêndios, ventilação, sinalização 
e iluminação.

A empreitada, com o valor 
de 18,5 milhões de euros, com-
preende ainda a construção de 
estruturas de proteção contra a 
queda de blocos, numa extensão 
aproximada de 800 metros, de 
forma a mitigar o risco de derro-
cada das escarpas sobranceiras 
no troço compreendido entre o 
novo túnel e o caminho munici-
pal da Ribeira Funda.
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Em 2019, o edifício da antiga 
fábrica de bordados “Casa Ameri-
cana”, situado na Rua de São Pe-
dro, será alvo de trabalhos de re-
construção e ampliação com vis-
ta à instalação de serviços afetos 
à Secretaria Regional da Educa-
ção que se encontram a pagar 
rendas a entidades privadas.

A obra, no valor de 2,1 milhões
de euros, será mais um contributo
na reabilitação urbana do cen-
tro histórico do Funchal, com 
a consequente devolução de 
um imóvel histórico à cidade, 
e criação de uma “âncora” de 
apoio a investimento privado na 
recuperação daquela freguesia.

Recorde-se que, o edifício da 
antiga fábrica de bordados “Casa 
Americana”, construído nos fi-
nais do século XVIII, sofreu um 
incêndio em 1937, encontran-
do-se atualmente em avançado 
estado de ruína. 

A intervenção a levar a cabo 
pelo Governo Regional, através 
da PATRIRAM, Titularidade 
e Gestão de Património 
Público Regional, passará pela 
reabilitação dos elementos 

Neste momento está em cur-
so a empreitada de requalifica-
ção paisagística e ambiental da 
‘Quinta Magnólia’, no Funchal.

Os trabalhos que estão a ter 
lugar nesta quinta são ao nível 
dos espaços exteriores e ajardi-
nados, reabilitação do edifício 
principal - ‘casa-mãe’ e dos re-
cintos desportivos, nomeada-
mente dos campos de ténis, 
campo de squash e circuito de 
manutenção, com a criação de 
3 campos de padel, bem como 
da criação/requalificação de es-
paços de apoio às diversas ativi-
dades previstas. A empreitada, 

No decorrer deste ano foram 
vários os espaços museológicos 
reabilitados pelo Governo Re-
gional, através da PATRIRAM.

O Museu Vicentes foi alvo de 
uma profunda intervenção de 
quase um milhão de euros que 
lhe devolveu a dignidade que 
merece enquanto espaço de visi-
ta e de partilha de memórias.
As obras neste espaço tiveram 
como principal objetivo zelar 
pela manutenção do imóvel onde 
se encontrava instalada a “Pho-
tographia – Museu Vicentes”, 
contribuindo para a salvaguar-

Antigo “Lar do Estudante” 
reabilitado para a Saúde

Adquirido em 2015, o edifício conhecido por “antigo Lar do 
Estudante”, irá albergar no próximo ano a sede da Secretaria 
Regional da Saúde, atualmente a funcionar num prédio localizado 
na Rua João de Deus, e cuja renda é paga a privados. 

A intervenção, da responsabilidade do Governo Regional 
através da PATRIRAM, centrou-se na recuperação de grande parte 
dos elementos existentes no antigo edifício, que se encontravam 
muito degradados, introduzindo melhores condições em termos 
de acessibilidades, segurança e acústica, mas respeitando o seu 
legado histórico. A intervenção passou também pela ampliação, 
criando um novo volume edificado, que permitisse responder 
às necessidades de ordem espacial e funcional dos serviços da 
Secretaria da Saúde. Este novo volume edificado, na Rua da 
Carreira, possui apenas dois pisos de nível com o rés-do-chão 
e com o 1.º Andar do edifício existente, permitindo sob esta 
construção acesso automóvel e estacionamento, com passadiços 
aéreos a ligar o edifício existente com o novo.

existentes de valor arquitetónico 
relevante, preservando-se assim 
a identidade e integridade do 
edifício, englobando reconstrução 
e ampliação, para que possa fazer 
face às necessidades dos serviços 
a instalar. 

‘Q U I N TA  D A  R I B E I R A ’  R E A B I L I TA D A
A ‘Quinta da Ribeira’ - Centro 

do Governo Regional através da 
PATRIRAM, está orçada em 2,8 mi-
lhões de euros e tem conclusão pre-
vista para o final deste verão.

De salientar que a Quinta 
Magnólia, localizada na Rua Dr. 
Pita, dispõe de uma área de cerca 
de 35.000 m2, com vastos espaços 
verdes e plantas exóticas. Esta quin-
ta, outrora sede da British Country 
Club, foi adquirida pelo Governo 
Regional, sendo atualmente um 
dos locais mais aprazíveis da cidade 
do Funchal. Com a empreitada de 
reabilitação do imóvel, designada-
mente a recuperação da casa-mãe, 
poder-se-á proceder à organização 

de exposições temáticas, temporári-
as e permanentes, sendo igual-
mente de assinalar a criação de um 
restaurante ao nível do rés do chão, 
recuperando parte da sua função 
inicial. Ainda no campo da restau-
ração procedeu-se à recuperação 
do bar e respetiva esplanada, pre-
vendo-se atribuir a sua exploração 
a privados mediante concurso. 

Adaptar-se-á ainda uma pe-
quena casa de construção recente 
a servir de residência artística ou 
de atelier, onde se poderão realizar 
workshops de eventos criativos ou 
de jardinagem, para o público mais 
jovem. Integrada nesta empreitada 
consta, também, a reabilitação dos 
magníficos jardins e classificação 
das espécies, em parceria com o Jar-
dim Botânico.

A empreitada passa ainda pela 
reabilitação dos trilhos e roteiros 
pedestres para usufruto dos visi-
tantes, reparação dos campos de 
ténis e na criação de três campos de 
paddel na zona da actual piscina.

Quinta Magnólia de “cara lavada” em 2019 Vários museus reabilitados

da do património regional, criando 
espaços e acessos que possam per-
mitir uma melhoria dos serviços de 
apoio aos visitantes, bem como aos 
serviços técnicos.

Também já concluídas estão 
a empreitada de consolidação de 
fundações e estruturas do edifício 
‘Museu Quinta das Cruzes’, no 
Funchal, e os trabalhos de benefi-
ciação do Centro Cultural John dos 
Passos, na Ponta do Sol. Este edi-
fício foi alvo de uma pintura geral e 
de trabalhos de impermeabilização 
no valor de 97 mil euros.

Antiga fábrica de bordados 
“Casa Americana” dará espaço à Educação

de Juventude do Funchal será 
também alvo de trabalhos de 
beneficiação.

Os trabalhos a decorrer 
serão na área da conservação/ 
manutenção, com reparação 
e substituição de coberturas e 
pintura gral do edifício e ele-
mentos exteriores.
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Sala polivalente nos Louros

Coberturas para polidesportivos

Porto Santo e Ribeira Brava 
com novas escolas este ano

Escola do 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos

Francisco Franco 
ganha polidesportivo

Este ano, uma das grandes 
apostas do Governo Regional in-
cidir-se-á sobre a renovação do 
parque escolar. Muitas escolas 
da Região estão a precisar de in-
tervenções urgentes e será sobre 
estas que “cairá” a atenção do 
Executivo madeirense. Contudo, 
para além dos trabalhos de bene-
ficiação, há que fazer referências 
às duas novas escolas que vão 
surgir totalmente renovadas em 
2019: a Escola Francisco de Frei-
tas Branco, no Porto Santo e a Es-
cola da Ribeira Brava. 

A primeira, na “Ilha Dourada”, 
está orçada em cerca de 4,7 mil-
hões de euros deverá estar con-
cluída em junho de 2019, estando 
os trabalhos, iniciados no início 
deste ano, a decorrerem a bom 
ritmo e com a “vantagem” de não 
interferirem com o normal fun-
cionamento das aulas. 

Para a Escola Básica do 2.º 
e 3º ciclos dos Louros, o Gover-
no Regional tem previsto, para 
2019, a criação de sala poliva-
lente/auditório para efeitos de 
promoção e desenvolvimento 
de eventos com capacidade 
para mais de 100 pessoas, onde 

Relativamente aos poli-
desportivos, o Governo Re-
gional, através da Secretaria 
Regional dos Equipamentos 
e Infraestruturas, vai proce-
der à cobertura destes espaços 
em várias escolas da Região, 
nomeadamente nos estabeleci-

Também a Escola do 2.º e 3.º 
Ciclos do Estreito de Câmara de 
Lobos será alvo de uma grande in-
tervenção.

A empreitada, no valor de 950 
mil euros, prevê a realização de 
obras de beneficiação nos quatro 
pavilhões escolares e na piscina 
coberta existente e respetivos bal-
neários. 

Para além do melhoramento das 
acessibilidades, serão aqui executa-
das novas instalações sanitárias
masculinas e femininas para alunos 
pois as existentes são exíguas e situ-
am-se em andares diferentes. 

Na mesma zona será criada 
uma instalação sanitária para 
pessoas com mobilidade redu-
zida (inexistente até agora) como 

No próximo ano, na Escola 
Secundária Francisco Fran-
co, o espaço onde atualmente 
existe uma piscina e uns bal-
neários desativados e um pe-
queno campo de jogos com 
bancadas será reorganizado
de modo a dar lugar a um 
polidesportivo descoberto com 
as dimensões de 40x20 metros.

A obra, da responsabili-
dade do Governo Regional, 
através da Secretaria Regio-
nal dos Equipamentos e In-
fraestruturas, vai apresentar 
uma nova orientação para o 
melhor aproveitamento do 
espaço, sendo que vai con-

poderão ser realizadas sessões 
de teatro, concertos musicais, 
apresentações de dança, ex-
posições, projeções e outros 
eventos. 

O valor estimado desta obra 
será de 130 mil euros e terá um 
prazo de execução de 60 dias. 

mentos de ensino do 1.º ciclo da 
Nazaré; Ladeira; Ajuda; Pena e 
Santo Amaro (Funchal); Machi-
co, Caniço; Carmo (Câmara de 
Lobos); escolas básicas do 2.º 
e 3º Ciclos de Santo António e 
dos Louros e, por fim, na Escola 
Secundária Jaime Moniz.

Já na Ribeira Brava decorrem 
os trabalhos de construção do 
novo estabelecimento escolar que 
será implementado no mesmo lo-
cal onde funciona atualmente a 
Escola Básica e Secundária Padre 
Manuel Álvares. A empreitada, 
que deverá estar terminada no fi-
nal de 2019, terá um custo de 6,4 
milhões de euros e contemplará 
um total de 39 turmas (de vários 
níveis de ensino).

OUTRAS BENEFICIAÇÕES
Para além das duas grandes 

obras atrás descritas, várias es-
colas da Região serão alvo de tra-
balhos de beneficiação em 2019. 
A Escola Básica do Porto da Cruz 
tem uma intervenção prevista 
para abril do próximo ano que 
prevê trabalhos de beneficiação 
e de pintura no valor de 180 mil 
euros.

Na “Ilha Dourada”, a obra deverá estar concluída a meados de 2019. 
O mesmo acontecerá na Esco-

la do 2.º e 3.º Ciclos do Caniçal e 
na Escola Básica do 1.º Ciclo com 
Pré-Escolar Vasco da Gama Ro-
drigues, no Paul do Mar.

Estes dois estabelecimentos 
de ensino serão alvo de uma série 
de trabalhos de beneficiação sen-
do que, no que concerne à escola 
situada na freguesia do Paul do 
Mar, serão mais obras de con-
servação aquelas que serão ali 
executadas.

Ainda no que concerne à reali-
zação de obras de beneficiação/
reabilitação estão previstas para 
o primeiro semestre de 2019 in-
tervenções na Escola D. Lucinda 
Andrade, em São Vicente e na 
Escola Bispo D. Manuel Ferreira 
Cabral, em Santana. Estas obras 
visam a execução da cobertura 
do pátio (em São Vicente) e a rea-
bilitação do pavilhão desportivo 
(em Santana).

Já na Escola Básica e Se-
cundária da Calheta serão adap-
tadas três salas de música e na Es-
cola Goncalves Zarco, no Funchal 
será sustituída a iluminação ex-
terior por uma nova.

Por fim, não sendo propria-
mente uma beneficiação, mas 
sim uma nova construção, não 
podemos esquecer que, também 
em 2019, nascerá junto à Escola 
Bartolomeu Perestrelo uma cre-
che com pré-escolar.

também serão reposicionados al-
guns serviços.

Nesta intervenção, prevista 
para arrancar no final do primei-
ro semestre de 2019 será ainda 
necessário reformular a sala de 
sessões existentes no piso 2 do pa-
vilhão por forma a cumprir nor-
mas de segurança em vigor.

Também a piscina existente
neste estabelecimento de ensino 

templar também balneários 
de apoio.

Nos pequenos espaços so-
brantes e para se enquadrar 
com a geometria existente 
serão colocadas áreas de jar-
dim tornando o local mais 
aprazível.

A empreitada, cujo procedi-
mento concursal deverá ser 
lançado no início do próximo 
ano, está orçada em cerca de 
220 mil euros e irá disponibi-
lizar melhores condições para 
a prática do desporto naquele 
estabelecimento de ensino.

será desativada, sendo o seu fosso 
enterrado e criado um pavimento 
ao nível do antigo cais para insta-
lação de um pequeno polidespor-
tivo aproveitando-se a estrutura 
existente a recuperar com a al-
teração das chapas de cobertura 
por painéis ‘sandwich’ térmi-
co-acústicos.
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RIBEIRAS 7

Ribeira da 
Madalena 
do Mar 
reconstruída

Ribeira de São João
intervencionada

Intervenção em três locais 
na Ribeira da Tabua 

Em 2019, a ribeira de São 
João, entre o campo do Marí-
timo e os Açudes, será alvo de 
trabalhos de regularização 
e retificação levados a cabo 
pelo Governo Regional no 
sentido de minimizar os efei-
tos associados aos escoamen-
tos torrenciais que regular-
mente assolam a Madeira e 
em particular a vertente sul 
da ilha e de que a aluvião de 
20 de fevereiro de 2010 foi a 
última a deixar um grande 
rasto de destruição.

Ali, para além dos tra-
balhos de reconstrução de 

Regularização da 
Ribeira de Santa Luzia

Já no início do primeiro 
trimestre terão início os 
trabalhos de reconstrução 
e regularização da Ribeira 
de Santa Luzia, no troço 
delimitado pela Ponte da 
Rampa dos Viveiros e a zona 
de acesso à Fundoa de Cima.

A obra, com um prazo 

O contrato da empreitada 
de ‘Regularização do Troço Fi-
nal da Ribeira da Madalena do 
Mar’, que terá um custo na or-
dem dos 6,8 milhões de euros 
e um prazo de execução de 18 
meses, irá para o terreno já no 
decorrer do primeiro trimes-
tre de 2019.

As soluções de reconstru-
ção e regularização do troço 
final da ribeira tiveram em 
conta os condicionamentos 
gerais da bacia hidrográfica 
e as exigências de comporta-
mento, funcionamento e ma-
nutenção do sistema hidráu-
lico.

Neste contexto, para além 
da reconstrução de muros 
e respetivas fundações, as 
soluções previstas para 2019 
consistem também na retifi-
cação de traçado da ribeira, 
em zonas de alargamento da 
secção de vazão e em zonas es-

de execução de 540 dias foi 
adjudicada por 11,4 milhões de 
euros e visa essencialmente a 
regularização e reperfilamento 
do leito da ribeira integrando 
a construção de travessões 
hidráulicos de estabilização do 
mesmo; o reperfilamento da 
ribeira nos troços de jusante; 

pecíficas (pontes e estreitamen-
tos).

Recorde-se que a localidade 
da Madalena do Mar é frequente-
mente afetada pelos fenómenos 
de cheia na foz da ribeira que a 
atravessa. 

Por esta razão é que o Gover-

a construção de muros de 
contenção escorados em betão 
armado; o reforço da fundação 
e do paramento de muros 
existentes e a construção de 
muros de regularização das 
margens, em betão ciclópico.

muros e respetivas fundações, 
as soluções previstas consistem 
também na retificação e regulari-
zação do traçado da ribeira em 
zonas de curvas acentuadas e o 
alargamento do vazão em zonas 
específicas.

Por outro lado, de modo a 
assegurar a estabilidade do lei-
to prevê-se a reconstrução dos 
travessões existentes e a constru-
ção de novos travessões.

Relativamente às pontes, irão 
ser também executadas obras de 
reparação, manutenção e melho-
ramento de todas as pontes exis-
tentes sobre esta ribeira. 

Também para o próximo 
ano está prevista uma inter-
venção na Ribeira da Tabua que 
acontecerá em três locais: uma 
intervenção, a maior de todas, 
na ribeira da Tabua, com cerca 
de 800 metros de extensão; uma 
outra, na mesma ribeira, mais a 
montante da primeira, mas um 
pouco distante, situada prati-
camente nos últimos casais, 
no sítio da Madágua, com uma 
extensão de 100 metros e, por 
fim, a terceira intervenção será 
numa linha de água que é aflu-
ente da ribeira da Tabua e que 
se chama ribeiro da Corujeira, 
com uma extensão de 120 me-
tros. O custo desta obra está es-
timado em 7,6 milhões de euros.

no Regional da Madeira execu-
tou, no decorrer deste ano, algu-
mas obras de desassoreamento 
do leito das ribeiras e consoli-
dação das obras marginais exis-
tentes e projetou novas obras 
com o objetivo de, no futuro, mi-
tigar os efeitos das cheias.



Centros de Saúde de São Vicente, Arco da Calheta 
e Santa Cruz reabilitados

Bloco operatório 
e Urgências vão 
entrar para obras

Para 2019 estão previstas 
as reabilitações nos centros de 
saúde de São Vicente, Arco da 
Calheta e Santa Cruz, um inves-
timento do Governo Regional 
que deverá rondar, em termos 
globais, os 500 mil euros.

O edifício do Centro de 
Saúde de São Vicente será inter-
vencionado no sentido de se dar 
resposta a patologias que estão 
a comprometer a segurança de 
pessoas e bens, permitindo o 
melhoramento das condições do 
seu funcionamento.

Já no Arco da Calheta, o 
edifício do Centro de Saúde 
será ampliado e reestruturado, 
sendo, contudo, mantida a 
traça do edifício existente. Ao 
nível do interior, o edifício será 
totalmente remodelado, por 
forma a tornar-se funcional e 
regulamentar.

Após as obras, este centro de 
Saúde passará a ter, quatro gabi-

netes médicos, quatro gabinetes 
de enfermagem, uma sala de 
tratamentos, uma sala de colhei-
tas, uma secretaria, uma sala de 
espera, com duas instalações sa-
nitárias (uma delas adaptada 
para mobilidade reduzida), uma 
zona de sujos, uma sala poliva-
lente, um balneário e zona de 
cacifos para os funcionários, um 
gabinete de trabalho, uma copa 
e zona de refeições para os fun-
cionários.

Já em Santa Cruz, a inter-
venção no Centro de Saúde pre-
vê a realização de trabalhos de 
reabilitação para combater uma 
série de patologias encontradas 
no edifício. Além disso, as obras 
vão contemplar a ativação de 
uma rede de incêndio, criação de 
um acesso a pessoas com mobi-
lidade reduzida, a adaptação de 
gabinete pra recolha de análises 
clínicas e zona de lavagem/desin-
feção entre outras ocorrências.

No final deste ano de 2019, o 
Hospital dos Marmeleiros, uma 
das grandes prioridades deste 
Governo, estará totalmente 

renovado por fora e por dentro.
Após uma primeira fase dedi-

cada à recuperação da rede de es-
gotos, segue-se a segunda fase, na 
qual esta empreitada se encontra 
atualmente, e que vai beneficiar  
as fachadas e a cobertura do edifí-
cio. A terceira e última fase do 
projeto será para a recuperação 
do seu interior, trabalhos estes 
que disponibilizarão melhores 
condições aos utentes, profissio-

nais de saúde e visitantes que a 
ele terão de recorrer. 

Recorde-se que, nos últimos 
meses, têm decorrido naquele edi-
fício os trabalhos de reabilitação 
dos exteriores (através da reno-
vação da cobertura, eliminação de 
infiltrações e pintura das facha-
das). Só depois de terminada esta  
fase, é que se passará para a rea-
bilitação do seu interior, com es-
pecial enfoque na questão fun-

Marmeleiros passa para 
a última fase de obras

O projeto de 
reabilitação está 
focado sobretudo na 
questão funcional do 
edifício.

Em 2019, o Bloco Central Opera-
tório e as Urgências do Hospital Dr. 
Nélio Mendonça serão renovados e 
reestruturados funcionalmente. O 
investimento da empreitada ron-
dará os 10 milhões de euros e abar-
cará os dois serviços acima descri-
tos.

Apesar de, no caso do bloco 
operatório, manterem-se as salas 
de cirurgia, salas de anestesia 
e salas de limpos, a aposta do 
Governo Regional será a de 
reabilitar estes espaços em termos 
de funcionalidade e amplitude, 
dotando-os de boas condições 
de sanidade e assépticas, com a 
separação de zonas de limpas, de 
zonas sujas e com a criação de novos 
percursos restritos e semi restritos.

Relativamente à Urgências, a 
obra consistirá essencialmente na 
ampliação do serviço, estenden-
do-o ao terraço do atual espaço de 
gases medicinais.

Ao nível das salas de tratamen-
tos criar-se-á uma nova sala aberta 
para camas, com cinco camas e cin-
co cadeiras, deslocalizando para o 
efeito a atual sala de recuperação 
para oeste. Em frente será criada 
mais uma nova sala aberta para 
cadeiras (14) por forma a melho-
rar a capacidade de resposta aos 
utentes.

Estando perspetivados novos 
gabinetes (pequena cirurgia e or-
topedia), novos espaços de cuida-
dos intensivos e isolamento, bem 
como um novo espaço para des-
canso do pessoal de enfermagem, 
estes trabalhos contemplarão 
ainda a criação de novas insta-
lações sanitárias para utentes e a 
mudança da maioria das portas 
de abrir para portas de correr, fa-
cilitando a entrada de macas nos 
espaços.

cional do edifício, na situação 
da segurança contra incêndios 
e nas acessibilidades. 

De salientar que, ainda nes-
ta primeira fase, cujo valor da 
empreitada rondou os 900 mil 
euros, foi realizada a renovação 
da rede de esgotos e a recupera-
ção florestal dos taludes a sul e 
norte do imóvel de modo a ga-
rantir a sua estabilidade.
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Lançado concurso para novo Hospital

A nossa ambição está a concre-
tizar-se.

Depois de muito trabalho, está 
dado mais um importante passo 
para a construção do Novo Hospi-
tal da Madeira.

Temos o concurso publico in-
ternacional lançado, conforme foi 
o meu compromisso.

Vamos ter obra no terreno em 
breve.

Sabemos todos as dificuldades 
que nos tentaram colocar. A for-
ma inaceitável como muitos ten-
taram impedir que este dia che-
gasse.

Mas esqueceram-se de que é 
feita a nossa massa. De qual é a 
nossa fibra, de Madeirenses acos-
tumados a ultrapassar as dificul-
dades, a contornar os obstáculos 
– a não desistir nunca!

Desde a primeira hora que a 
Saúde dos nossos concidadãos e 

dos que nos visitam é uma pri-
oridade.

Melhorar a qualidade de 
serviço, melhorar as condições 
de trabalho dos nossos profis-
sionais e com isto melhorar as 
condições de atendimento dos 
cidadãos é o nosso compro-
misso.

A garantia de melhores 
práticas clínicas na Região só 
será assegurada com a existên-
cia de uma unidade hospitalar 

tecnicamente moderna e princi-
palmente que responda às exigên-
cias de segurança e conforto do 
século XXI.

É para este objetivo que o nos-
so Governo tem trabalhado afin-
cadamente desde o primeiro dia. 
A par dos investimentos naquelas 
que são as respostas que todos os 
dias o sistema público de saúde 
tem de saber dar a todos os que 
dele necessitam.

É com esta confiança, com este 

entusiasmo e sempre com es-
perança num futuro melhor, 
que damos continuidade a este 
longo, mas consistente proces-
so, que culminará com uma 
nova infraestrutura hospitalar, 
que a todos encherá de orgu-
lho. Estou certo disso!

Miguel Albuquerque
Presidente do Governo Regional 

da Madeira

Um novo Hospital mais funcional e intuitivo

Funcional e intuitivo, por 
forma a permitir uma fluída e 
eficaz circulação dos utentes e 
profissionais de saúde, o novo 
Hospital da Madeira ficará 
localizado em Santa Rita, 
freguesia de São Martinho, no 
Funchal.

Ocupando uma área total 
de construção de 171.318,04 m2, 
dos quais cerca de 127 mil m2 
serão para a implementação 
do edifício, 25 mil m2 para esta 
estacionamentos e 21,3 mil m2 
para áreas técnicas.

Com uma capacidade para 

566 camas (num máximo de 
625), o projeto do novo hospital 
prevê a criação de 13 unidades de 
tratamento que vão dar resposta 
a um vasto leque de valências 
médicas, assegurando assim um 
melhor acesso aos cuidados de 
saúde da população.

De salientar que cada unidade 
de tratamento será constituída 
por 12 enfermarias duplas e dois 
quartos duplos de uso individual 
e 1 quarto de isolamento.

Assim, estarão contempladas 
27 a 29 camas para a Unidade de 
Tratamento de Ginecologia; 30 a 

Entre as várias inovações a apresentar destacam-se neste novo hospital dois novos aceleradores lineares de radioterapia e 
ainda modernas unidades de TACS, de ressonâncias magnéticas e de raios X. 

37 camas para a UT de Obstetrícia; 
30 a 37 camas para a UT de 
Pediatria; 14 a 27 camas para a UT 
de Cuidados Paliativos; 25 a 29 
camas para a UT de Saúde Mental 
(adultos e crianças) e nove camas 
para a Unidade de Tratamento de 
curta duração anexada ao Serviço 
de Urgências.

No que respeita às unidades de 
tratamento relativas aos Cuidados 
Especiais, estas contarão com 
36 box na Unidade de Cuidados 
Intensivos; 7 box destinadas à 
Unidade de AVC; 4 box para a 
terapia intensiva cardíaca; oito 

box para as doenças coronárias; 11 
boxes para a Pediatria; 6 para os 
Cuidados Intensivos Neonatais e, 
por fim, 8 box para a Unidade de 
Neutropenia, num total de 80 box.

Relativamente aos hospitais 
de dia, é de realçar que o projeto 
perspetivou 166 postos de aten-
dimento que comportarão oito 
valências, ou seja, um polivalente 
(com 18 postos); Hemodiálise (26); 
Imunohemoterapia (6); Psiqui-
atria (20), Oncologia (34); Me-
dicina Física e Reabilitação (16); 
Infeciologia (6) e Medicina Hiper-
bárica (6).

Haverá ainda a contabilizar 
mais 37 postos de atendimento 
inseridos no hospital de dia 
cirúrgico.

Já a consulta terá 88 
gabinetes de consulta e 40 
salas de exames, enquanto que 
o serviço de urgência terá 64 
salas de atendimento. Destas 
64, 35 serão para a urgência 
geral, 13 para a Ginecologia/
Obstetrícia (incluindo seis 
salas de parto) e 16 salas para 
a ala pediátrica.
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Máximo fluxo de tráfego sem constrangimentos 

O terreno do novo Hospital 
Central do Funchal disporá de 
uma rede viária e pedonal que 
garantirá o acesso rápido e in-
tuitivo de pessoas, viaturas de 
emergência, de serviço e par-
ticulares às respetivas entra-
das e locais de estacionamento,
formando um sistema cujo 
funcionamento conjunto foi 
projetado de forma a permitir 

o máximo fluxo de tráfego sem 
constrangimentos ou “engarra-
famentos” como são exemplos a 
não-existência de cruzamentos de 
nível à esquerda, ou a reserva de 
vias de acesso exclusivo para via-
turas em emergência ou para via-
turas de abastecimentos e recolha 
de lixos.

Com acesso por uma rotunda 
de distribuição ainda no exteri-
or da cerca, existirá uma grande 
alameda ajardinada onde se situa 
a portaria principal de controlo de 
entradas e saídas.  Do topo desta 
alameda, numa nova rotunda, exis-
tirão vias diferenciadas para as 
urgências (piso 3) e saúde mental 
(piso 2), para o estacionamento 
subterrâneo (ao nível do piso 0), 
para a zona do auditório (piso 2), 
para a entrada principal (piso 3) 
e para as entradas dos serviços de 
ambulatório assim como para o 
estacionamento semiaberto (no-
vamente no piso 2). 

Existirá ainda uma via exclu-
siva para viaturas em emergência 

Com acesso por 
uma rotunda de 
distribuição ainda 
no exterior da cerca, 
existirá uma grande 
alameda ajardinada 
onde se situa a 
portaria principal de 
controlo de entradas 
e saídas. 

para a urgência, desde a entrada 
na cerca. Todas e cada uma destas 
vias funcionarão em anel, isto é, 
permitirão o retorno direto à via 
principal.

Relativamente à via de aces-
so de serviço, esta encontrar-se-á 
em localização paralela à via de 
emergência, uns metros abaixo, 
aproveitando a topografia natural 

do terreno, e fará a ligação desde 
a referida rotunda de distribuição 
no exterior da cerca às diversas 
centrais e depósitos que se encon-
tram no exterior assim como a li-
gação através de túnel com a rua 
de serviço, situada ao nível do piso 
0 entre o corpo central e o corpo 
sul, local onde se encontrarão os 
serviços de suporte e apoio logísti-

co ao funcionamento do hospital. 
O retorno das viaturas de 

serviço será assegurado por uma 
rotunda no extremo poente dessa 
rua que permite o retorno direto à 
saída. De referir que existirá uma 
segunda via em túnel, de acesso de 
serviço ao piso -1, exclusiva para 
viaturas externas de recolha de 
resíduos, na respetiva central.
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Serviços 
e acessos com ligações 
otimizadas

As preocupações do projeto do novo 
Hospital relativamente às circulações in-
ternas do edifício centraram-se na procu-
ra da máxima eficácia no estabelecimen-
to de ligações entre os serviços e os seus 
acessos, com vista à plena separação de 
circuitos nomeadamente entre utentes 
internos e externos, de limpos e de sujos 
e cadáveres.

As circulações internas do edifício, 
horizontais e verticais, serão separadas 
em três tipos principais: circulação hos-
pitalar, circulação de público e circulação 
restrita. 

De uma forma geral os pontos de en-
trada nos serviços serão dispostos por 

forma a assegurar a correta separação de 
circuitos, em particular entre o circuito de 
serviço e o circuito de público.

O esquema de circulação vertical do 
edifício assentará na formalização de dois 
núcleos principais de elevadores dispos-
tos nos nós de ligação entre o corpo cen-
tral e o corpo sul, no centro do edifício, 
que compreendem os três tipos de circu-
lação referidos. 

Esta localização formalizará uma char-
neira de conexão muito fácil entre os di-
versos serviços e pisos, cuja ligação se faz 
de forma económica, rápida e com respei-
to pela integral separação dos vários cir-
cuitos.

A circulação de público estabelece-se por forma a otimizar os 
percursos dos utentes, limitando a sua dispersão pelo interior 
do hospital.

Circulações 
Hospitalares

Circulações entre Pisos

Circulações Restritas/
Técnicas

Circulação de Público

No que concerne às circu-
lações hospitalares, onde se 
desenvolverão os circuitos de 
limpos e de doentes internos, cu-
mulativamente com os circuitos 
gerais de serviço do hospital, per-
feitamente diferenciadas dos cir-
cuitos de público/doentes exter-
nos, as circulações hospitalares 

Tal como sucederá com 
as circulações horizontais, 
os núcleos de elevadores 
funcionarão separados de acordo 
com as circulações/circuitos 
para os quais servirão, ou seja, 
haverá elevadores de doentes 

Relativamente às circu-
lações restritas/técnicas, onde 
apenas circula o pessoal e os 
abastecimentos, este circuito for-
malizar-se-á em termos gerais, 
ao nível do piso 0 e do piso 1, e 
particularmente no interior dos 

Circulações de Sujos
/Cadáveres

No que respeita às circu-
lações de sujos/cadáveres, es-
tas vão estabelecer-se ao nível 
do piso -1, permitindo um cir-
cuito independente até à cen-
tral de resíduos.

Sobre a circulação de pú-
blico, o projeto foi pensado 
para otimizar os percursos dos 
utentes, limitando a sua dis-
persão pelo interior do hospital. 

Assim, as circulações de 
público serão sempre acom-
panhadas pela existência de 
vãos exteriores que, além de 
contribuírem para a melhoria 
das condições de habitabili-
dade, potenciarão a orientação 
muito intuitiva dos utentes que 
serão capazes de perceber a sua 
localização relativa no edifício.

serviços. No piso 0, no corpo 
central, realizar-se-ão os cir-
cuitos associados a todo o fun-
cionamento logístico do hos-
pital, interligando com os dois 
núcleos centrais de elevadores.

hospitalizados (poderão servir 
para o transporte de limpos, 
abastecimentos e pessoal); 
elevadores dedicados aos doentes 
hospitalizados (transporte de 
doentes de e para a urgência); 
elevadores de limpos (para o 
transporte de abastecimentos e 
pessoal que farão a interligação 

de serviço entre todos os pisos do 
hospital) e elevadores de público 
(exclusivos para o transporte de 
doentes externos, acompanhantes 
e visitas). Por fim, haverá também 
os elevadores de sujos (exclusivos 
para o transporte de sujos e 
cadáveres e que vão interligar 
todos os pisos do hospital com o 
piso -1, onde se situará a Central 
de Resíduos).

Relativamente às escadas de 
serviço/emergência, estas ficarão 
localizadas por forma a satisfazer 
os requisitos regulamentares de 
segurança e saídas de emergência 
nos locais assinalados nas 
plantas. As escadas de emergência 
ficarão sempre localizadas junto 
a um núcleo de elevadores para 
permitir serem uma alternativa 
ao uso dos mesmos.

desenvolver-se-ão nos piso 2, 3, 4 
e 5 maioritariamente ao longo do 
alçado Sudoeste do corpo central 
do hospital e vão possuir sempre 
interligação muito direta com os 
núcleos de elevadores de limpos e 
de doentes. 

De referir que no corpo sul, 
nos pisos de internamento, 
existirá um corredor longitudinal 
que unirá todas as unidades de 
internamento do piso e permitirá 
o serviço às mesmas, retirando 
tráfego da circulação referida 
anteriormente. 

Dispor-se-ão também corre-
dores de circulação hospitalar no 
atravessamento transversal do 
corpo central para assegurar uma 
eficaz interligação entre os dife-
rentes corpos do hospital em to-
dos os pisos.
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Polivalência é figura comum em todo o projeto
A circulação de público estabelece-se por forma a otimizar os percursos dos utentes, limitando a sua dispersão pelo interior do hospital.

Sete pisos, um dos quais 
abaixo da cota soleira, compõem o 
Hospital Central da Madeira que, 
em 2024, deverá estar pronto para 
ser usufruído pelos madeirenses 
e porto-santenses, bem como pe-
los milhares de turistas que nos 
visitam.

Arquitetonicamente dividido 
por três blocos – Norte, Central 
e Sul – este empreendimento vai 
reunir um conjunto diversificado 
de serviços e uma grande 
diversidade de meios, destacando, 
neste âmbito, a polivalência 
das onze salas de cirurgia que 
constituem o bloco operatório 
e que incluem uma sala com 
robótica e uma sala híbrida que 
vão juntar meios de imagem à 
intervenção cirúrgica, sobre o 
corpo humano.

No corpo norte, ficarão locali-
zadas as Consultas Externas e os 
Exames Especiais. Está generi-
camente organizado da seguinte 
forma: 

Piso 2 - Estacionamento; 
Piso 3 - Medicina e especiali-

dades médicas; inclui também a 
Central de Colheitas

Piso 4 - Cirurgia e 
especialidades cirúrgicas; bem 
como os Serviços de Saúde 
Ocupacional

Piso 5 – Ginecologia e 
Obstetrícia e Pediatria (incluindo 
Hospital de Dia Pediátrico) 
e o Centro de Procriação 
Medicamente Assistida.

Tendo em vista a maior flexi-
bilidade possível e a facilidade de 
adaptação futura, todos os gabi-
netes de consulta, salas de trata-
mentos e salas de exames terão 
áreas muito semelhantes entre si. 

Em todos os pisos a área des-
tinada a consultas, tratamentos e 
exames é a central, em redor dos 
pátios, com ligação às salas de 
espera, estando os gabinetes da 
ala norte e da ala nascente reser-
vados para trabalho de médicos, 
enfermeiros ou terapeutas, seja 

trabalho de direção, de apoio ad-
ministrativo ou de gestão e coor-
denação de equipas, mas até estes 
foram desenhados de forma a que, 
se futuramente houver necessi-
dade de expansão, a adaptação 
seja muito fácil.

No que diz respeito ao 
serviço de consultas externas 
e exames especiais, de acordo 
com as indicações do Programa 
Funcional “afinadas” pela 
Comissão de Acompanhamento, o 
projeto teve o cuidado de agrupar 
alguns espaços de acordo com as 
atividades principais que irão 
desenvolver, dividindo o serviço 
em grupos de especialidade. No 
entanto, o desenho do serviço 
é tal, que mesmo com este 
agrupamento, os gabinetes, salas 
de enfermagem e tratamento ou 
salas de exames, podem funcionar 
de forma autónoma, polivalente, 
sendo a diferenciação apenas feita 
pelo equipamento disponível.

Passando agora para o corpo 

central do edifício, aqui ficarão 
localizadas as áreas hospitalares 
mais “pesadas”, isto é, aquelas 
em cujas particularidades e ne-
cessidades técnicas, espaciais e 
materiais, se verifica a maior ne-
cessidade de diferenciação. Este 
“corpo”, altamente técnico, estará 
genericamente organizado da 
seguinte forma: 

Piso 0 – Serviços de apoio 
gerais (área de reserva para 
biotério, armazém geral, serviço 
de instalações e equipamentos, 
central de esterilização, farmácia, 
lavandaria e tratamento de roupa, 
central de camas e cozinha).

Piso 1 – Piso Técnico; 
Piso 2 – Serviços Médicos de 

Ambulatório (Oncologia, Radio-
terapia, Hemo-diálise, Medicina 
Nuclear, Medicina Física e de Rea-
bilitação);

Piso 3 - Serviços Médicos de 
Ambulatório (Urgência, Radiolo-
gia); 

Piso 4 – Bloco Operatório, 

Bloco de Partos, Hospital de 
Dia Cirúrgico; 

Piso 5 – Unidades de Cui-
dados Intensivos e Intermédi-
os, Hospital de Dia Oncológico 
Pediátrico, Imunohemoterapia 
e Serviço de Sangue, Labo-
ratórios.

Piso 6 – Heliporto
Por fim, no corpo sul, lo-

calizar-se-á o internamento. 
Este ficará genericamente or-
ganizado da seguinte forma: 

Piso -1 – Estacionamento e 
Centrais Técnicas;

Piso 0 – Estacionamento e 
Centrais Técnicas; 

Piso 1 – Estacionamento e 
Piso Técnico; 

Piso 2 – Serviços Adminis-
trativos, Direção e Saúde Men-
tal; 

Piso 3 - Internamento; 
Piso 4 – Internamento; 
Piso 5 – Internamento.

Farmácia
O serviço de farmácia será res- 
ponsável não só por assegurar 
a terapêutica medicamentosa 
aos doentes (internados e em 
ambulatório) em condições 
de qualidade, eficácia e segu-
rança dos medicamentos, mas 
também pela gestão adminis-
trativa (compras, gestão de 
stocks, armazenagem) e con-
trolo de tudo o que a eles diz 
respeito.  A farmácia ocupará o 
lado poente do grande “dente” 
central. Este serviço usufruirá 
de iluminação natural através 
do pátio interior, que se trans-
mite para o seu interior, em 

segunda luz, através de paredes, 
portas e divisórias em vidro, pelo 
que mesmo os grandes espaços de 
trabalho aparentemente interi-
ores serão abundantemente ilumi-
nados de forma natural.

Central de 
Esterilização
A Central de Esterilização vai, não 
só servir todos os serviços do hos-
pital, mas também todos os cen-
tros de saúde da Região Autóno-
ma da Madeira, pelo que a sua 
dimensão e organização interna 
assim o refletem.  A receção de ma-
terial a esterilizar vindo do exteri-
or será feita pela antecâmara que 

também recebe os elevadores que 
transportam o material a esteri-
lizar do interior do hospital que, 
para o efeito, atravessam todos os 
pisos do corpo central. 

Radioterapia
Este serviço vai ocupar o topo 
nascente do corpo central com 
a particularidade de que a zona 
de aceleradores lineares e de 
recobro ficará situada fora do 
perímetro de implantação do 
restante edifício, isto é, encontrar-
se-á enterrada, por baixo dos 
arruamentos de acesso à Urgência 
(no piso 3), e sem nada por baixo. 
Os projetistas entenderam que, 

Oncologia
O Serviço de Oncologia ficará lo-
calizado entre dois pátios interi-

desta forma, estariam melhor 
garantidas, quer a possibilidade 
de expansão futura, quer as 
questões de proteção radiológica.

Urgência Geral
Localizada no topo nascente do 
corpo central, no piso 3, a Urgência 
Geral ocupará uma área de cerca 
de 3.000m2. Disporá de acesso 
direto do exterior, através de uma 
via exclusiva, desde a portaria, 
para viaturas em emergência, e de 
estacionamento próprio.

ores, o que permitirá a iluminação 
natural a praticamente todos os 
espaços de trabalho e tratamen-
to. Este serviço comportará a 
Consulta Externa e o Hospital de 
Dia. Será aqui que será prestada 
a assistência a doentes com pato-
logias oncológicas de todo o tipo. 
Neste âmbito, houve algumas al-
terações em relação ao Programa 
Funcional original feitas pela Co-
missão de Acompanhamento. 
Após conversas com os responsá-
veis do serviço, o atelier de ar-
quitetura optou por retirar dali 
os doentes pediátricos, criando 
o Hospital de Dia Oncológico 
Pediátrico no piso 5.
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“A Madeira terá um hospital 
para muitos anos”

“Um objetivo alcançado”

O Projeto do Hospital Central 
da Madeira foi adjudicado à ARI-
PA, num concurso internacional 
de projeto, em 2006. A dimensão 
tornava-o um projeto de exceção 
no nosso percurso. Para o desen-
volver a equipa teve de criar novas 
metodologias e novas formas de 
organização. 

O projeto foi suspenso, por de-
cisão da Assembleia Regional, em 
2010. Foi com pesar que os profis-
sionais que o fizeram nascer e 
crescer tiveram de o abandonar. 
Deram-se como perdidos esses 
4 anos, e houve que continuar 
caminho. A equipa foi reestrutura-
da. Mantivemos o “núcleo duro”, 
mas alguns amigos tiveram de sair.

Alguns anos depois, a neces-
sidade de um novo hospital man-
tinha-se. Foi-nos feito o desafio de 
finalizar o projeto.

Não pudemos virar costas, mas 
foi com receio que aceitámos o de-
safio. O projeto era o mesmo, mas 
tudo tinha mudado.

As necessidades da população 
da Madeira, vários regulamentos, 
os próprios procedimentos clíni-
cos, tinham mudado. O Programa 
Funcional foi reformulado e en-
tregue à ARIPA para reinício do 
projeto.

A equipa tinha mudado. Aos 
arquitetos do núcleo duro, que 
entretanto foram ampliando as 
suas capacidades com projetos de 
edifícios altamente especializa-
dos e experiências internacionais, 
tinham-se juntado, mais recente-
mente, jovens arquitetos de valor. 

O sistema de trabalho tinha 
mudado. Tínhamos entretanto 
feito a transição para sistema BIM 
(projeto em 3D). Houve que de-

Vamos ter um novo hos-
pital na Madeira, e isto é uma 
certeza. É com orgulho e algu-
ma emoção que vejo este pro-
cesso a chegar ao fim, abrin-
do a porta para que dentro 
de alguns meses a obra esteja 
no terreno. Foi um trabalho 
hercúleo e foi um trabalho de 
muitos, e todos focados num 
único e solene objetivo, dotar 
a Madeira de uma moderna 
e capaz unidade hospitalar 
que será referência no pano-
rama nacional e não só. Tudo 
começou logo em 2015 com a 
posição clara por parte do Dr. 
Miguel Albuquerque que o 
novo hospital seria uma prio-
ridade. Com a criação do grupo 
de trabalho para desenvol-
ver os primeiros estudos, e por 
despacho do então secretário 
da saúde, o Dr. Manuel Brito, 
deu-se assim o primeiro pas-
so. Depois houve também a 
contribuição inexcedível do 
Dr. João Faria Nunes e do Dr. 
Pedro Ramos que na área da 
saúde tudo fizeram para que 
o novo hospital fosse para a 
frente, empenhando-se pes-
soalmente e alocando recur-
sos imprescindíveis para que o 
processo chegasse a bom por-
to. Na parte financeira, desde 
o início que pudemos contar 
com a disponibilidade e a aju-
da do Dr. Rui Gonçalves, bem 

cidir: voltar ao sistema 2D, ou dar 
um passo em frente.

Estávamos mais exigentes para 
com o nosso trabalho.

Aproveitámos a necessidade de 
diminuir área, alterar os serviços 
e reequacionar aspetos técnicos, 
para revisitar os aspetos formais e 
estéticos da anterior solução, reen-
contrando a coerência global que 
uma obra destas merece.

Os anos de trabalho em 
reabilitação de edifícios de 
saúde sensibilizaram-nos para 
o problema das condicionantes 
físicas de unidades ultrapassadas. 
Aproveitámos a oportunidade 
para criar uma solução-base de 
grande flexibilidade técnica e 
construtiva. A Madeira terá, assim, 
hospital para muitos anos, possível 
de adaptar ao que hoje ainda não 
conhecemos.

As condições de manutenção 
e seus custos tinham entrado nas 
nossas preocupações, e influen-
ciaram os princípios base de pro-
teção e acessibilidade aos equi-
pamentos mais caros e sensíveis. 
As ações de manutenção não 
impedirão as ações clinicas, nem 
vice-versa.

Mas nem tudo correu bem. 
Éramos poucos, para um projeto 
desta dimensão. Também a equipa 
teve de ganhar mais dimensão e 
muito depressa. Os novos reforços 
mal tinham tempo de ser enqua-
drados.

O número de intervenientes 
obrigou a encarar o planeamento 
e cadeia de responsabilidades 
como um projeto em si. Aquilo 
que normalmente é feito por um 
coordenador, foi dividido por três 
arquitetos que se articulavam 

entre si.
Também as engenharias ti-

veram de reequacionar a sua in-
tervenção. A dimensão do edifício 
e aumento de exigência de com-
patibilização dos projetos assim o 
obrigava.

Nem as máquinas ajudaram. A 
meio do projeto houve necessidade 
de substituir todos os computado-
res, já nenhum tinha capacidade 
de gerir tanta informação. Até o ar 
condicionado resolveu dar proble-
mas.

Mas tudo se ultrapassou, 
saímos mais fortes e capazes. Esta-
mos orgulhosos do que consegui-
mos realizar até aqui, com todos os 
erros que eventualmente come-
temos. Estamos ansiosos em ver 
aquilo que idealizámos, concre-
tizar-se na realidade. Agora é a vez 
da obra, que vamos acompanhar 
a par e passo, mas que é feita por 
outros.

O destino de um projetista é 
viver no amanhã. Aquilo que para 
os outros é ainda uma plantação, 
para nós é a entrada das Urgên-
cias, a altura das torres dos inter-
namentos, a luz que entra nos pá-
tios… É o momento de também os 
outros o verem, e viverem.

Uma última nota de home-
nagem ao nosso querido amigo 
e mentor, o arquiteto Américo 
Rodrigues, que esteve presente na 
primeira solução e no lançamen-
to da segunda solução, mas que já 
não conseguiu acompanhar-nos 
no desenvolvimento do projeto, 
nem o viu a ser entregue. O seu de-
saparecimento deixa-nos a todos 
mais pobres.

ARIPA Arquitectos

como da enorme colaboração e 
empenho do Dr. Pedro Calado e 
das suas equipas. Da parte das 
infraestruturas não posso dei-
xar de mencionar o papel ativo 
do Dr. Sérgio Marques, que ao 
assinar o acordo de retoma do 
projeto, determinou aquilo que 
será um dos maiores projetos e 
obra alguma vez realizada na
região. É bem certo o ditado 
popular, que diz: se alguém 
quiser ir depressa que vá sozi-
nho, mas se quiser ir longe, que 
vá acompanhado... e esta com-
panhia foi de facto a chave do 
sucesso. Esta experiência, a títu-
lo pessoal foi muito gratificante, 
mas não tanto como sentir o 
empenho e a entrega de to-
dos a este desafio, a todos os 
que se envolveram no projeto 
e em nome da Madeira e dos 
madeirenses, tenho que agra-
decer e agradecer muito. Para 
terminar, uma curiosidade, a 
fotografia que enquadra este 
texto foi tirada no dia 1 de abril 
de 2016, nas instalações da Ari-
pa, e quando este grande pro-
jeto dava os primeiros passos. 
Chegados a este dia, podemos 
dizer que conseguimos, estão 
todos de parabéns.

Amílcar Gonçalves
Secretário Regional dos 

Equipamentos e 
Infraestruturas


