
CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO
projeto de delimitação - ribeira de joão gomes

pág. 69



(Subsecções dos Censos 2011)

A caraterização sociodemográ  ca ao nível da 
população e do edi  cado foi elaborado com 
base na análise dos Censos de 2011 ao nível 
das subseções que nesta ARU comportam dez.
Em termos gerais, a análise da área de inter-
venção ao nível das subseções estatística 
permite aferir as áreas de maior densidade, 
as caraterísticas do edi  cado e sua evolução 
temporal bem como as caraterísticas socio-
económicas da população.

Assim, ao logo deste documento iremos 
abordar num primeiro momento os dados 
quanto ao edi  cado de modo a entendermos 
a sua evolução e situação factual. Os dados 
quanto à população permitirão produzir uma 
imagem da população residente quanto à 
constituição das famílias e a sua situação so-
cioeconómica.

Veri  camos através da delimitação da ARU 
e das suas subseções que existem diferentes 
ocupações do território. A ARU-Ribeira de 
João gomes corresponde a 19.6 ha e situa-
se geogra  camente na charneira entre duas 
freguesias, a freguesia de Santa Luzia e a freg-
uesia de Santa Maria Maior. 
Esta área de intervenção encontra-se forte-
mente condicionada pelo seu caráter mor-
fológico que se carateriza por duas encostas 
que balizam a ribeira de João Gomes, dando 
origem a duas aéreas urbanas distintas.

No lado Nascente da ribeira observa-se uma 
maior densidade de construções na sua maio-
ria moradias unifamiliares. Existe também nesse 
lado da ribeira mais a sul um centro de ca-
mionagem da Rodoeste e uma estação de 
serviço da BP.
 
Do lado poente da ribeira a área urbana é 
composta por alguns equipamentos e serviços 
relevantes para o município, nomeadamente 
o Matadouro Municipal, o auto-silo do cam-
po da barca; Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários Madeirenses; a Socie-
dade Protetora dos Animais Domésticos; uma 
estação de serviço e várias empresas.

1. CARATERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA E DEMOGRÁFICA 
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(Subsecções dos Censos 2011)

1.2 EDIFICAÇÕES

A caraterização do edi  cado irá abordar o 
número total do edi  cado, épocas de con-
strução, o uso dos edifícios, o número de pisos, 
as estruturas do edi  cado, as infraestrutura exis-
tentes, os alojamentos, as áreas dos alojamen-
tos, o número de divisões e o número de aloja-
mento arrendado ou de proprietário.

A caraterização será apresentada numa primei-
ra parte de forma global da ARU apresentan-
do-se os dados mais relevante das subseções 
de modo a ter uma visão mais pormenorizada. 
Assim, o numero de edifícios contabilizado é um 
total de 399 construções que na sua maioria são 
edifícios clássicos1. 

Veri  camos quanto ao número de edifícios por 
subsecção estatística que a subseção 6 com-
porta o maior número de edi  cado com 19,5 
% das construções existente, seguindo-se da 
subseção 3 com 15% do edi  cado. A subseção 
com menor número de edifícios é a subseção 2, 
sendo nesta área que se encontra o Matadouro 
Municipal.

N o que respeita às épocas de construção do 
edi  cado, observa-se que os anos onde se ver-
i  ca um aumento maior de construções decor-
reu entre 1946 a 1970 com 49%, começando a 
estabilizar entre 1971 a 1980 com um aumento 
de 12%2.

Podemos então observar através do seguinte 
quadro que a subseção que sofreu maior 
pressão construtiva foi a subseção 6, seguin-
do-se da subseção 3 e 5.

1 Entende-se por edifícios clássicos, edifícios cuja estrutura e 
materiais têm um carater não precário e a sua duração es-
perada é de pelo menos 10 anos, englobando prédios ou 
moradias. (Instituto Nacional de Estatística, Censos - Prepa-
ração, metodologia e conceitos – 2011).
2 Este conceito de “época de construção do edi  cado retra-
ta o período que pode corresponder à construção do edi-
 cado propriamente dito, à construção da parte principal 

do edifício (quando diferentes partes de um edifício corre-
spondem a épocas distintas) ou à reconstrução do edifício 
que sofreu transformação completa”. (Instituto Nacional de 
Estatística, Censos - Preparação, metodologia e conceitos 
– 2011).
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Dos dados subtraídos dos censos de 2011 apura-
mos que o uso das construções é de aproxima-
damente 98% de uso exclusivamente residen-
cial3.

Quanto ao número de piso veri  ca-se que 96% 
das construções tem entre 1 a 2 pisos. Obser-
va-se que edifícios com maior número de pisos 
(entre 3 e 5) estão integrados na subseção 3 e 
8. Apurou-se que os materiais de construção uti-
lizados são 85% de estrutura pilar/vigas em betão 
armado e preenchimento de alvenaria.

No que se refere às infraestruturas de saneamen-
to básico, 99% das construções são contempla-
das. Observou-se que existe um número residual 
de residências com instalações sanitárias incom-
pletas (1,5%).
Das 399 construções existentes na ARU, certi  -
camos que existem 442 alojamentos4, sendo 
que 440 são alojamentos de famílias clássicas. 
Apurou-se igualmente que 80,5% dos alojamen-
tos são residência habitual, tendo-se veri  cado 
11,5% de alojamentos vagos e 2 construções em 
alojamento coletivo.
Observou-se que das áreas destinas aos aloja-
mentos, 34% tem uma área que varia entre 50 a 
100 m² e 22% entre 100 a 200m ². Relativamente 
a distribuição das divisões veri  cou-se que 44% 
dos alojamentos distribuem-se por 3 a 4 divisões, 
sendo que se entende por divisões, os quartos e 
as salas.

Da informação obtida através dos censos de 
2011 validou-se que a grande maioria da pop-
ulação é proprietária dos terrenos e respetivas 
construções, existindo no entanto algumas em 
regime de arrendamento.
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3 Sendo que se entende por este conceito, edifícios cuja 
área está afeta, na totalidade à habitação e a usos comple-
mentares, como estacionamento, arrecadação ou usos so-
ciais. (Instituto Nacional de Estatística, Censos - Preparação, 
metodologia e conceitos – 2011).

4 Na variável alojamento encontra-se vários conceitos sen-
do que alojamento é o local onde moram pessoas. Os 
alojamentos familiares clássicos é a casa onde moram as 
pessoas. O Alojamento Familiar de residência habitual de-
 ne o alojamento familiar ocupado que constitui residência 
habitual ou principal de pelo menos uma família. (Instituto 
Nacional de Estatística, Censos - Preparação, metodologia 
e conceitos – 2011).
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De acordo com o levantamento censitário de 
2011, considerando cada nível da subseção 
estatística, a população residente5  na área de 
intervenção cifra-se em 968 indivíduos. Destes in-
divíduos 45% são homens e 55% mulheres.

Nesta variável veri  camos que é na subseção 6 
que se encontra o maior número de habitantes, 
seguindo-se da subseção 3,1 e 5. No contexto 
Municipal a população da ARU corresponde a 
0,87% da população do Funchal.

Analisando a organização familiar desta popu-
lação foram identi  cado 356 famílias clássicas6. 
No contexto municipal o total de famílias clássi-
cas corresponde a 0,89% da população do Fun-
chal. 
Quanto aos Núcleos familiares7 observou-se que 
existem 298.

5 Entende-se que por população residente, pessoas que 
vivem no local por um período de 12 meses. (Instituto Na-
cional de Estatística, Censos - Preparação, metodologia e 
conceitos – 2011).

6 Sendo que Família Clássica é um conjunto de pessoas que 
residem no mesmo alojamento e que têm relações de par-
entesco (de direito ou de facto) entre si, podendo ocupar a 
totalidade ou parte do alojamento. Considera-se também 
como família clássica qualquer pessoa independente que 
ocupe uma parte ou a totalidade de uma unidade de alo-

jamento. (Instituto Nacional de Estatística, Censos - Prepa-
ração, metodologia e conceitos – 2011).

7 Esta variável é de  nida como sendo um conjunto de duas 
ou mais pessoas pertencentes à mesma família clássica 
mantendo uma relação de cônjuges, parceiros numa união 
de facto ou progenitor e descendentes e que pode traduz-
ir-se em casal sem  lhos, casal com um ou mais  lhos ou pai 
ou mãe com um ou mais  lhos. (Instituto Nacional de Estatísti-
ca, Censos - Preparação, metodologia e conceitos – 2011).

1.3 RESIDENTES

132

4

133

23

127

186

104

101

39

119

S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 S.6 S.7 S.8 S.9 S.10

356

298

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

Nº de famílias Clássicas Nº de Núcleos familiares

CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO. ARU



RESIDENTES - FAIXAS ETÁRIAS. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO D.1.3

ANÁLISE ESTATÍSTICA D.1
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A distribuição da população por grupos etári-
os permite observar que 10% da população são 
crianças compreendidas entre os 0 e 13 Anos. A 
população em idade escolar obrigatória ronda 
os 14%. Apurou-se igualmente que 11% são jovens 
entre os 14 e 24 anos e existe 58% de adultos em 
idade ativa. A população idosa ronda os 25%.

Relativamente às habilitações literárias da popu-
lação veri  camos que 59% detém o ensino básico 
concluído e um número muito residual de pessoas 
sem instrução.

Da população em idade ativa, ou seja em idade 
de trabalhar, observamos que 60% da população 
tem emprego. No entanto há uma percentagem 
signi  cativa de 80% sem atividade económica . 
Em relação a população em idade de reforma 
observou que esta atinge os 27% da população.
Quanto aos setores de atividade pro  ssional pre-
dominante nesta ARU veri  camos ser o setor ter-
ciário, como acontece em todo o território nacio-
nal, a que absorve a maioria das populações. 

8 É inativo quem não está empregado nem desempregado, 
como é o caso da população estudantil, doméstica e refor-
mada.(Idem)
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A população residente, na época do censo, to-
taliza 968 indivíduos cuja faixa etária dominante 
é a idade ativa, ou seja entre os 25 e os 64 anos. 
Foram identi  cadas 356 famílias clássicas e 298 
núcleos familiares. Observou-se que a maioria 
da população ativa está empregada no setor 
terciário e as habilitações literários dominantes 
são as do ensino básico completo, ou seja o 9º 
ano de escolaridade. 

Finalmente, resta salientar que a população res-
idente nesta ARU re  ete as tendências naciona-
is em termos demográ  cos, em que se veri  ca 
uma diminuição signi  cativa da natalidade com 
cada vez menos jovens e um aumento da lon-
gevidade. Este fenómeno produz uma sobrecar-
ga económica e social na população ativa que 
enfrenta enormes desa  os.

38%

16%

54%

238%

Índice de dependência
idosos

Índice de dependência
jovens

Índice de dependência
total

Índice de
envelhecimento

9 Índice de dependência de idosos é a relação entre a pop-
ulação idosa e a população em idade ativa, de  nida ha-
bitualmente como o quociente entre o número de pessoas 
com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades 
compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitual-
mente por 100 pessoas com 15-64 anos). (Idem)
10 Um rácio é um número que expressa o tamanho relativo 
de outros dois números. (Glossário de Termos Estatísticos)
11 Índice de dependência de jovens é a relação entre a 
população jovem e a população em idade ativa, de  nida 
habitualmente como o quociente entre o número de pes-
soas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos e o 

número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 
e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas com 
15-64 anos). (Idem)
12 Índice de dependência total Relação entre a população 
jovem e idosa e a população em idade ativa, de  nida ha-
bitualmente como o quociente entre o número de pessoas 
com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos conjun-
tamente com as pessoas com 65 ou mais anos e o número 
de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 
anos (expressa habitualmente por 100 pessoas com 15-64 
anos). (Idem)

Da análise do seguinte grá  co que apresenta 
alguns indicadores demográ  cos que caracter-
izam esta população veri  camos que o índice 
de dependência de idosos9, o seu rácio10 situa-
se nos 38 % pelo que estamos perante uma pop-
ulação onde é dominante as pessoas em idade 
ativa. O índice de dependência jovem11 com 
um o rácio 16% revela que estamos diante de 
uma população com poucos jovens. Estes dois 
indicadores justi  cam o índice de dependên-
cia total12 da população que neste caso ronda 
os 54%. Portanto, como se pode veri  car com 
o índice de envelhecimento com um rácio de 
238%, estamos perante uma população a env-
elhecer. Esta dinâmica é consequência do de-
clínio da natalidade e de aumento da longev-
idade que se tem observado como tendência 
desde o início do século XXI.

Em suma e analisando o panorama geral a ARU 
da Ribeira de João Gomes, esta apresenta um 
edi  cado no total de 399 construções, na sua 
maioria em moradias unifamiliares cujo “boom” 
construtivo deu-se nas épocas entre 1946 e 1970. 
Estas edi  cações foram executadas maioritaria-
mente em estrutura de pilar/vigas em betão ar-
mado e preenchimento de alvenaria com um a 
dois pisos e com áreas que rondam os 50 a 100 
m². A zona delimitada da ARU está comtempla-
da com as infraestruturas básica, água e esgot-
os e a maioria dos alojamentos num total de 442 
possuem instalações sanitárias completas. 

CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO. ARU



ENQUADRAMENTO NO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DO FUNCHAL (PDMF). CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO D.2

No que concerne às Disposições Programáti-
cas e Executórias (enquadramento na Planta 
de Ordenamento III), veri  ca-se que o território 
abrange as Unidades Operativas de Planea-
mento e Gestão (UOPG) de Santa Luzia (UOPG 
07) e de Santa Maria Maior (UOPG 08). 

As UOPG têm os seguintes objetivos gerais:

a) Garantir uma evolução articulada da ocu-
pação do território, promovendo o seu desen-
volvimento ordenado de acordo com as pri-
oridades que melhor sirvam o interesse do 
Concelho;
b) Garantir as dotações de Áreas Verdes e de 
Utilização Coletiva, equipamentos e infraestrutu-
ras essenciais para o Concelho;
c) Promover a quali  cação do desenho urbano 
através de soluções de conjunto. 

O projeto de delimitação de ARU integra-se nas 
ações previstas do Programa de Execução (PE) 
do PDMF, identi  cado no âmbito dos objetivos e 
medidas afetos ao Controlo e equilíbrio espacial 
da valorização imobiliária, designadamente no 
que refere a:

• “Promover a consolidação, contenção e qual-
i  cação urbana e a otimização das infraestrutu-
ras e equipamentos existentes;
• Promover a reabilitação urbana;
• Esbatimento das desigualdades territoriais e so-
ciais associadas à diversidade de capacidades 
construtivas e de nível de dotação de serviços e 
equipamentos coletivos”

E enquadra-se nos termos de referência e obje-
tivos expostos no âmbito das ações previstas por 
UOPG do anexo 2 do PE: Visam a reabilitação 
e revitalização urbana das áreas correspon-
dentes às freguesias se Santa Luzia e Santa Ma-
ria Maior, “através de instrumentos previstos na 
lei para o efeito, que contribuam para melhorar 
as condições de mobilidade urbana, à quali  -
cação dos espaços públicos, à reabilitação do 
conjunto edi  cado bene  ciando a inclusão so-

cial, a regeneração de edifícios públicos para 
 ns culturais, criativos e inovadores, como o caso 
da regeneração do antigo edifício do “Mata-
douro” (…)”.

Constitui uma das zonas identi  cadas com 
maiores necessidades a nível de reabilitação 
urbana (identi  cado em Anexo A do Programa 
de Execução, onde são referenciadas e local-
izadas as várias propostas de ARU do PDMF e 
no Programa Municipal de Reabilitação Urba-
na – instrumento programático que de  ne a es-
tratégia de reabilitação urbana, suas medidas e 
incentivos, ao nível das ARU, como para todo o 
concelho).

Quanto às Servidões Administrativas e Restrições 
de Utilidade Pública (condicionantes) identi  ca-
das no extrato da  Planta de Condicionantes do 
PDMF, deverão ser consideradas em conjunto 
com os respetivos regimes legais afetos à disci-
plina de uso, ocupação e transformação solo, 
prevalecendo os regimes mais materialmente 
mais restritivos, mais exigentes ou mais condicio-
nadores.

O território afeto à delimitação da ARU da Ri-
beira de João Gomes, está sujeita às regras e 
parâmetros aplicáveis ao uso, à ocupação e à 
transformação, de  nidas pelo Plano Diretor Mu-
nicipal do Funchal (PDMF). Este é o instrumento 
que além da respetiva natureza regulamentar, 
de  ne a estratégia de desenvolvimento territo-
rial municipal, a política municipal de solos, de 
ordenamento do território e de urbanismo, o 
modelo territorial, as opções de localização e 
de gestão de equipamentos de utilização cole-
tiva e a classi  cação e quali  cação do solo do 
concelho do Funchal. 

Destaca-se aqui as principais observações para 
efeitos de um breve enquadramento geral, que 
deverão ser consideradas em conjunto com as 
regras que integram o Regulamento do PDMF 
(RPDMF).

Em termos de classi  cação e quali  cação do 
solo e de acordo com a planta de ordenamen-
to I do PDMF, o território inserido no presente pro-
jeto de delimitação de ARU, encontra-se abran-
gido pelas categorias de espaço seguintes:

• Área de Alta densidade dos Espaços Habita-
cionais (Solo Urbano);
• Área de média densidade dos Espaços Habita-
cionais (Solo Urbano);
• Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento 
dos Espaços Verdes (Solo Urbano);
• Áreas Verdes de Utilização Coletiva dos Es-
paços Verdes (Solo Urbano);
• Espaços Florestais (Solo Rústico)
No que se refere à quali  cação funcional do 
solo, abrange ainda Áreas afetas a Equipamen-
tos e Infraestruturas dos Espaços de uso especial 
(zona do antigo Matadouro) e insere-se ainda 
na Centralidade Principal (zona do Campo da 
Barca).

Face às disposições de Salvaguarda e Proteção 
(conforme Planta de Ordenamento II), e no que 
refere a áreas em risco ou ameaçadas, veri  -
ca-se que o território se encontra abrangido por:

• Áreas ameaçadas por cheias;
• Áreas ameaçadas pela instabilidade de arrib-
as e vertentes – todos os graus de perigosidade;
• Áreas ameaçadas por incêndios.

No que refere ao património edi  cado, a área 
delimitada abrange património inventariado, 
teleférico e traçados urbanos do tipo III. 

2. BREVE ENQUADRAMENTO NO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DO FUNCHAL (PDMF)
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EXTRATO DA PLANTA DE ORDENAMENTO I. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO D.2.1

BREVE ENQUADRAMENTO NO PDMF D.2
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BREVE ENQUADRAMENTO NO PDMF D.2
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BREVE ENQUADRAMENTO NO PDMF D.2
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BREVE ENQUADRAMENTO NO PDMF D.2
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EPL SUBPROCESSO TIPO DE SUBPROCESSO ASSUNTO ESTADO
211372 2007000215 Projeto de Arquitetura PROJECTO PARA UM EDIFICIO DE ESCRITORIOS A LEVAR A EFEITO NA RUA DR. MANUEL PESTANA JUNIOR - SANTA MARIA MAIOR. Monitorizar
206841 2007000334 Projeto de Arquitetura PROJECTO PARA AMPLIAÇÃO DE UMA MORADIA A LEVAR A EFEITO À RUA DO MATADOURO 1 - SANTA LUZIA. Monitorizar
212631 2014000200 Projeto de Arquitetura ENTREGA DE ELEMENTOS - PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DE UMA MORADIA NO PREDIO AO BECO DO MATADOURO Nº 7 - SANTA LUZIA. monitorizar
224238 2016000085 Projeto de Arquitetura ENTREGA DE ELEMENTOS - REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PREDIO À RUA DA ROCHINHA Nº 101 - SANTA MARIA MAIOR monitorizar
227446 2016000397 Projeto de Arquitetura APRESENTA PROJETO DE LEGALIZAÇÃO DE UM ANEXO DE UMA MORADIA UNIFAMILIAR PRÉDIO À RUA DA ROCHINHA, 57 - SANTA MARIA MAIOR monitorizar
228255 2017000056 Comunicação Prévia APRESENTA PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE UMA MORADIA PRÉDIO À RUA SILVESTRE QUINTINO DE FREITAS, 24  E 26 - SANTA LUZIA monitorizar
228062 2017000105 Comunicação Prévia APRESENTA PROJETO DE REABILITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO  DE FRAÇÕES PRÉDIO À RUA MAJOR REIS GOMES, 22 – SÉ monitorizar
229417 2017000222 Comunicação Prévia APRESENTA PROJETO DE LEGALIZAÇÃO DE UMA MORADIA À RUA DO MATADOURO, 41-E - SANTA LUZIA monitorizar
229061 2017000311 Comunicação Prévia PROJETO DE ALTERAÇÃO / LEGALIZAÇÃO DO PRÉDIO À RUA SILVESTRE QUINTINO DE FREITAS 108 - 110 - SANTA LUZIA. monitorizar

EXTRATO DOS COMPROMISSOS URBANÍSTICOS. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO D.2.6

BREVE ENQUADRAMENTO NO PDMF D.2

ESC.:1/3000

SUBPROCESSO: 
TIPO: 
EPL: 
ESTADO: 

CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO. ARU



LEVANTAMENTO CADASTRAL. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO D.3

CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO. ARU



LEVANTAMENTO FUNCIONAL. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO D.4

ESC.:1/3000

CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO. ARU



PATRIMÓNIO IMÓVEL MUNICIPAL. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO D.5

CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO. ARU





ÁREAS AMEAÇADAS POR CHEIAS. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO D.7.1

RISCOS NATURAIS D.7

ESC.:1/3000

CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO. ARU



ÁREAS AMEAÇADAS POR INSTABILIDADE DE ARRIBAS E VERTENTES. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO D.7.2

RISCOS NATURAIS D.7

ESC.:1/3000

CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO. ARU



ÁREAS AMEAÇADAS POR INCÊNDIOS. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO D.7.3

RISCOS NATURAIS D.7

ESC.:1/3000

CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO. ARU



ÁREA ARDIDA - INCÊNDIOS DE 2016. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO D.7.4

RISCOS NATURAIS D.7

ESC.:1/3000

CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO. ARU



TOPONIMO
TUTELA TIPO_USO EXTENSÃO DA VIA LARGURA DA VIA TIPO DE PAVIMENTO DATA DE 

CONSTRUÇÃO
LARGURA DO PASSEIO

Rua da Ribeira de João Gomes Governo Regional Rodoviário 1350 9 Betuminoso 1970 1,10_1,10 m

Rua Silvestre Quintino de Freitas CMF Rodoviário 805 5,9 Betuminoso 1998 1,10_1,00 m

Rua Dom Ernesto Sena de Oliveira CMF Rodoviário 965 6 Betuminoso Anterior a 1960 1,40 m

Rua Dr.º Pestana Júnior CMF / Governo Regional Rodoviário 1252 7 Betuminoso 1970 1,50_1,50 m

TOPONIMO
TUTELA TIPO_USO EXTENSÃO DA VIA LARGURA DA VIA TIPO DE PAVIMENTO DATA DE 

CONSTRUÇÃO

Rua do Matadouro CMF Rodoviário 460 6 Betuminoso Anterior a 1960

Rua Viconde Cacongo CMF Rodoviário 670 6 Betuminoso Anterior a 1960

Rua da Rochinha CMF Rodoviário 935 6,9 Betuminoso Anterior a 1960

Rua Nova do Matadouro CMF Rodoviário 370 5,2 Betuminoso 2002

REDE VIÁRIA (IDENTIFICAÇÃO DE RUAS). CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO D.8.1

INFRAESTRUTURAS D.8

ESC.:1/3000

CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO. ARU



TOPONIMO EXTENSÃO LARGURA TIPO DE 
PAVIMENTO

DATA DE 
CONSTRUÇÃO

Tv. Dr. Sidónio Pais 135 2,6 Betão Anterior a 1960

2ª Tv. da Ribeira de João Gomes 274 1,1 Betão

Tv. Silvestre Quintino de Freitas 245 4,2 Betão Anterior a 1960

Tv. da Ribeira de João Gomes 233 2 Betão Anterior a 1960

TOPONIMO EXTENSÃO LARGURA TIPO DE 
PAVIMENTO

DATA DE 
CONSTRUÇÃO

Bc 79 da Rua da Rochinha 246 1,6 Betão Anterior a 1960

Bc do Matadouro 321 1,2 Betão Anterior a 1960

Bc Dr Pestana Júnior 78 1,4 Betão Anterior a 1960

Bc do Aqueduto 57 1,2 Betão Anterior a 1960

Bc do Dias 80 1,2 Betão Anterior a 1960

Bc da Portada de Ferro 260 2 Betão Anterior a 1960

TOPONIMO EXTENSÃO LARGURA TIPO DE 
PAVIMENTO

(Ent 22) 48 1,1 Betão

(Ent 29) 26 1,4 Betão

(Ent 19) 28 1,6 Betão

(Ent 8) 27 1,7 Betão

REDE VIÁRIA (TRAVESSAS/BECOS E ENTRADAS). CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO D.8.1

INFRAESTRUTURAS D.8

CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO. ARU



REDE DE SANEAMENTO BÁSICO. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO D.8.2

INFRAESTRUTURAS D.8

ESC.:1/3000

CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO. ARU



REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO D.8.3

INFRAESTRUTURAS D.8

ESC.:1/3000

CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO. ARU



REDE ELÉTRICA. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO D.8.4

INFRAESTRUTURAS D.8

CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO. ARU



ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICADO. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO D.9

ESC.:1/3000

CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO. ARU
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