
 

  

 

 

PURPOSE OF THE QUESTIONNAIRE 
Region Região Autónoma da Madeira - PT 

********************* 

This questionnaire has been jointly developed by the CPMR Islands Commission (IC) and Greening the Islands. 
It forms part of the cooperation agreement that our organisation signed during the latest IC General Assem-
bly in Corfu. This exercise aims to collect information on existing policy measures and/or funding schemes 
linked to: 

• The development of renewable sources; 

• boosting transition to electrical mobility;  

• supporting stand-alone water supply in your island; 

• improving sustainable waste management. 

It is worth highlighting that the information collected through this questionnaire will be used to feed into the 
future joint IC/GtI position/technical report. In this respect, a debate on the first information and data col-
lected will be organised during the international conference organised by Greening the Islands on 15 October 
and in the workshop organised by the CPMR Geographical Commissions on 16 October in Palermo.  

Due to the high added value of this initiative, the key role played by your governments in providing infor-
mation and data by answering to the greatest possible range of questions is highlighted.   

In addition, if you complete the questionnaire on time, you will get a free 1-year subscription to the Greening 
the Islands Observatory, which includes free access to the Members-only area where you will find technical 
solutions and best practices for islands, meet all islands stakeholders of the network, etc. 

GENERAL INFORMATION ON THE ISLAND 

Population residing on the island (specify the reference year) 

253,945 residentes em 2018 
 

Population in the peak tourist month (specify the reference year) 

420,887 pessoas, em agosto de 2018 
 

Surface area [km2] 

801.51 km2 
 

Distance between the island and the closest continental harbour [km] 

Distância entre o porto do Funchal e o porto de Casablanca (Marrocos): 877 km (474 milhas náuticas) 
Fonte: Capitania do Funchal  
  

 

Presence of energy and/or environmental planning tools on the island (if existing, specify the type; 
e.g. energy plans, waste management plans, water management plans, mobility plans) 

Energia: 
-Plano de Ação para a Energia Sustentável da Ilha da Madeira, de 2012 

- Plano de Ação para a Energia Sustentável da Ilha do Porto Santo, de 2012 



 

  

 

 

- Planos de Ação para a Energia Sustentável dos concelhos do Funchal, Machico, Santana, São Vicente, 
Porto Moniz, Calheta, Ponta do Sol, Ribeira Brava, Câmara de Lobos e Porto Santo, elaborados no âmbito 
do Pacto de Autarcas (Covenant of Mayors): https://aream.pt/project/pacto-de-autarcas/ e http://www.cm-fun-

chal.pt/pt/servi%C3%A7os/ci%C3%AAncia/efici%C3%AAncia-energ%C3%A9tica/energia-sustent%C3%A1vel/plano-de-a%C3%A7%C3%A3o-
para-a-energia-sustent%C3%A1vel.html  

O Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE), que transpõe para a ordem jurídica nacional a 
Diretiva n.º 2010/31/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 2010, sobre o de-
sempenho energético dos edifícios, foi adaptado à Região Autónoma da Madeira através do Decreto 
Legislativo Regional n.º 1/2016/M (D.R. n.º 9, Série I de 2016-01-14): https://aream.pt/sce/    
 

-Transportes e mobilidade: 
- Plano Integrado e Estratégico dos Transportes da Região, de 2016 
- Plano de Ação para a Mobilidade Sustentável da Região Autónoma da Madeira, de 2019 
 
Recursos hídricos: 
- Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (PGRH10) 
- Plano de Gestão dos Riscos de Inundações da Região Autónoma da Madeira (PGRI-RAM) 
 
Resíduos: 
- Plano Estratégico de Gestão de Resíduos da RAM (PERRAM), de 1998, com uma delineação estratégica 
para um prazo de 20 anos 
- Documento de Estabelecimento de Metas para os Resíduos Urbanos em 2020 (de 2017) 
- Presentemente, em fase de elaboração está o Documento Estratégico de Resíduos para 2030, com a 
visão de avançar para um modelo económico mais circular, reduzindo a produção de resíduos e aumen-
tando a sua reintrodução nos processos produtivos 

 

Presence of any protected natural areas (if existing, specify the type of protected area and re-
strictions, percentage of protected area, surface area and any other suitable information) 

O território da Região Autónoma da Madeira apresenta espaços classificados incluídos na Rede Natura 
2000, quer ao abrigo da Diretiva Habitats (11 Zonas Especiais de Conservação - ZEC e 7 Sítios de Im-
portância Comunitária - SIC) quer ao abrigo da Diretiva Aves (5 Zonas de Proteção Especial - ZPE). 

 

Any environmental quality certifications and/or quality labels recognised by the local government (if 
existing, specify the type) 

Existem vários sectores da Região que possuem certificações de qualidade ambiental, nomeadamente 
o sector HORECA com as certificações da Norma ISO 14001. 
Vários produtos comercializados na Região possuem o Rótulo Ecológico Europeu. 
O Governo Regional da Madeira é responsável em parceria com a ABAE pela certificação GREEN KEY 
associada ao sector hoteleiro. 

 

Significant projects in the “Sustainable Tourism” sector (if existing, briefly describe) 

A Região tem desde 2002 um Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma da Madeira que 
define os critérios para o desenvolvimento de atividades turísticas, nomeadamente defendendo um 
crescimento turistico sustentável (presentemente designado, Programa de Ordenamento Turístico da 
Região Autónoma da Madeira). 
Por exemplo, o Galo Resort Hotels Madeira oferece uma experiência de férias sustentável. Possuem 
certificação ambiental, prémios de operadores turísticos e classificações de satisfação dos hóspedes. 
https://www.galoresort.com/sustainability 

http://www.cm-funchal.pt/pt/servi%C3%A7os/ci%C3%AAncia/efici%C3%AAncia-energ%C3%A9tica/energia-sustent%C3%A1vel/plano-de-a%C3%A7%C3%A3o-para-a-energia-sustent%C3%A1vel.html
http://www.cm-funchal.pt/pt/servi%C3%A7os/ci%C3%AAncia/efici%C3%AAncia-energ%C3%A9tica/energia-sustent%C3%A1vel/plano-de-a%C3%A7%C3%A3o-para-a-energia-sustent%C3%A1vel.html
http://www.cm-funchal.pt/pt/servi%C3%A7os/ci%C3%AAncia/efici%C3%AAncia-energ%C3%A9tica/energia-sustent%C3%A1vel/plano-de-a%C3%A7%C3%A3o-para-a-energia-sustent%C3%A1vel.html
https://aream.pt/sce/
https://www.galoresort.com/sustainability


 

  

 

 

SECTION I: ENERGY 
 

QUESTION 1: Is your island connected to the national system for the transmission of energy or to the 
gas national network? 

 
Não. A RAM é uma região ultraperiférica da UE sem ligações energéticas ao continente. 
 

QUESTION 2: Are there economic aids for the transportation of gas and/or oil to the island for the 
local production of electric energy? 

 
Não. 
 

QUESTION 3: Number, type and capacity of centralised and distributed energy generation plants on 
the island (thermal power stations, co-generation plants, district heating, PV, wind, etc.). Provide 
number, type and power for each type (for PV just provide an idea of the total cumulated capacity 
and the % of contribution). 

 

Centrais de produção de energia elétrica - Ilha da Madeira  
Número Tipo Capacidade (MW) Detentor 

1 Térmica-Gás natural 54.4 EEM 

1 Térmica-Fuelóleo 112.6 EEM 

1 Térmica-Fuelóleo 36.0 Privado 

1 Incineração de resíduos sólidos 8.0 Privado 

8 Hídrica 44.8 EEM 

1 Hídrica 0.7 Privado 

9 Eólica 45.1 Privado 

3 Fotovoltaica 15.0 Privado 

    
Pequenas instalações distribuídas - Madeira Capacidade (MW) Detentor 

758 Fotovoltaica 4.07 Privado 

2 Hídrica 0.01 Privado 

3 Eólica 0.01 Privado 

    
Centrais de produção de energia elétrica - Ilha do Porto Santo  

Número Tipo Capacidade (MW) Detentor 

1 Térmica-Fuelóleo 17.3 EEM 

1 Eólica 0.7 Privado 

1 Fotovoltaica 2.0 Privado 

    
Pequenas instalações distribuídas - Porto Santo Capacidade (MW) Detentor 

19 Fotovoltaica 0.62 Privado 

  



 

  

 

 

 

Ilha da Madeira   
Mix de produção 

(GWh) 
Emissões 

de CO2 (ton) 

Emissões 
específicas 

(g/kWh) 

Hídrica   96.8 11.6% 

357 375 429 

Eólica   100.7 12.1% 

Fotovoltaica   28.8 3.5% 

Resíduos Sólidos Urba-
nos   34.9 4.2% 

Térmica (Gás Natural)   141.1 17.0% 

Térmica (Diesel)   430.2 51.7% 

SOMA   832.5 100.0% 

 
 

      

 Ilha do Porto Santo   
Mix de produção 

(GWh) 
Emissões de 

CO2 (ton) 

Emissões 
específicas 

(g/kWh) 

Eólica   1.3 3.9% 

17 984 548 
Fotovoltaica   3.7 11.3% 

Térmica (Diesel)   27.8 84.8% 

SOMA   32.8 100.0% 

 
 

 Região Autónoma da 
Madeira   

Mix de produção 
(GWh) 

Emissões de 
CO2 (ton) 

Emissões 
específicas 

(g/kWh) 

Hídrica   96.8 11.2% 

375 359 434 

Eólica   102.0 11.8% 

Fotovoltaica   32.5 3.8% 

Resíduos Sólidos Urba-
nos   34.9 4.0% 

Térmica (Gás Natural)   141.1 16.3% 

Térmica (Diesel)   458.0 52.9% 

SOMA   865.4 100.0% 

 
 

 

QUESTION 4: Are there incentives to district heating systems in the islands? 

 
Não. A RAM não tem necessidade de redes de distribuição de calor. 
 



 

  

 

 

QUESTION 5: According to your knowledge, will the integrated National Energy and Climate Plans 
(NECPs) of your country directly and/or indirectly contribute to create the necessary conditions to 
improve the production of electricity from renewable resources in your island? If so, could you explain 
how? 

 
Em princípio, sim. No entanto, estes planos são muito gerais e não são conhecidos os instrumentos para 
a sua implementação na Região. 
 

QUESTION 6: Did your regional/local government set a specific strategy to enhance the production of 
electricity from renewable sources? 

 
Sim, através: 

a) do aumento da capacidade de armazenamento de energia para aumentar a capacidade de 
receção de energias renováveis na rede elétrica; 

b) da adaptação do código de rede às condições específicas da Região Autónoma da Madeira; 
c) da instalação de sistemas de baterias, visando substituir geradores térmicos, libertando mais 

espaço para a introdução de renováveis; 
d) do reforço da inércia natural (máquinas rotativas), através da remodelação de sistemas 

hidroelétricos existentes ou de novo sistema. 
 
 

QUESTION 7: Could you tell us what are the targets/objectives of your strategy for the future? Please 
answer the question by using one or more of the following indicators: % of renewables of annual 
energy production; % reduction in CO2 emissions; % reduction in energy consumption (compared to 
the reference year). 

Source Today TARGET 2030 TARGET 2050 

Electric Energy from RES % 30  % 60%? % 80?  

Thermal Energy from RES % on total  % on total  % on total  

Reduction in CO2 emissions (if available) % % % 

Reduction in energy consumption % % % 

 

QUESTION 8: Did your strategy cover and/or contribute to the achievement of the objectives of the 
Sustainable Energy Action Plan (SEAP) existing in your islands? If Yes, could you explain how? Could 
you attach any available official document providing information on existing links? 

 
Existe um iSEAP para a Madeira e um iSEAP para o Porto Santo, até 2020. Está em preparação um SEAP 
para a Madeira e Porto Santo para a neutralidade carbónica até 2050. 
 

QUESTION 9: Did your government start to work on the 2021-2027 ERDF Operational Programme? If 
so, is production of electricity through renewable sources a policy objective of your ERDF OP? Could 
you provide us with qualitative and quantitative information on how your government is planning to 
use ERDF budget to enhance production of electricity through renewable sources?  

Não estabelecido ainda. 

QUESTION 10: Are there any incentives in your island supporting the production of electricity from 
renewable sources? If so, could you provide us with qualitative and quantitative information about 



 

  

 

 

them? For instance, please: explain what their legal basis is, explain who are the eligible actors/bodies, 
provide us with information about the positive impacts of some of them. 

LIST THE TYPE OF INCENTIVE EXISTING IN YOUR ISLAND [tariff, tax credits and deductibles, capital con-
tribution to the investment, public insurance of the investments, contribution to the cost of interests, 
issuing of certificates representative of production from renewable sources]: 
 
Não existem incentivos para a produção de eletricidade a partir de renováveis. 
  

EXPLAIN WHAT THEIR LEGAL BASIS/REFERENCES ARE: 
--- 
 

PROVIDE US WITH INFORMATION ABOUT THE POSITIVE IMPACTS OF SOME OF THEM (e.g. costs of 
electricity are saved or reimbursed, etc.) 
 
--- 

QUESTION 11: Please, give some info about energy efficiency strategy and/or energy efficiency pro-
jects already carried out or planned (i.e. led, building efficiency, others) 

 
Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE) 
Smart Fossil Free island – Porto Santo  
Planos de ação para a energia sustentável das ilhas da Madeira e do Porto Santo 
Planos de ação para a energia sustentável de 10 municípios da Região 
 

QUESTION 12: Any other info referring to energy and energy efficiency, if any (i.e. projects on smart 
grid, storage, others …) 

 
Na ilha do Porto Santo está em fase de conclusão a instalação de um sistema de baterias que irá 
melhorar substancialmente a eficiência da central térmica local. 
Paralelamente, esta ilha está a ser alvo, também, da substituição de todos os contadores tradicionais 
de eletricidade por contadores inteligentes; da sensorização e telecomando da rede elétrica; da 
instalação de sistema inteligente de carregamento de veículos elétricos e da utilização de baterias de 
segunda vida de veículos elétricos para fornecimento de serviços à rede elétrica (nomeadamente, 
controlo de tensão e melhor gestão de renováveis). 
 
Grande parte desta estratégia será replicada, no curto-médio prazos, na ilha da Madeira. 
 

 

  


