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Resumo das actividades desenvolvidas na Madeira
A ACIF-CCIM em 2012 decidiu em parceria com os sócios dos Açores, Canárias e Cabo verde candidatar o projeto
PCT-Com à 3ª convocatória do PCT-MAC em virtude de na conjuntura que atravessamos, as zonas comerciais nas
importantes cidades da Macaronésia estarem menos dinâmicas, assistindo-se a uma crise no tecido comercial e a uma
desqualificação urbanística, nomeadamente no que diz respeito à degradação do património.

Observamos as dificuldades do comércio alicerçadas em diversos fatores como a concorrência dos centros comerciais,
condicionamentos na circulação automóvel e no estacionamento, e o abandono dos núcleos das cidades enquanto
zona residencial.
A conjugação de todos estes factores tem gerado a desertificação dos centros, e consequentemente problemas ao
nível da segurança. Este projecto pretende inverter esta tendência.
Para o efeito, propusemo-nos a caracterizar o núcleo comerciai do Funchal, por forma a identificar as principais lacunas

e transformá-las em oportunidades.
Sendo uma das principais expressões do fenómeno atrás descrito, a proliferação de espaços vazios nas zonas nobres,
pretende-se aumentar o seu potencial de atracção, através da identificação precisa das atividades que possam
alavancar estes núcleos. Com a perfeita conjugação destes 2 elementos (áreas disponíveis e lacunas detetadas),
proceder-se-á à sua divulgação, de modo a captar investimento.
Foi esse o trabalho desenvolvido pela ACIF-CCIM ao longo do projeto e abaixo apresentamos as principais conclusões:
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1. Enquadramento Territorial
A área de trabalho corresponde a uma zona da baixa da cidade, onde se concentra uma grande parte do comércio e
serviços do município do Funchal.
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2. População
O município do Funchal, segundo os censos 2011, tem 111892 residentes (41,8% da população da RAM) e, do ponto
de vista da estrutura etária, reflete uma tendência para o envelhecimento da sua população, em que 16,0% desta tem
65 ou mais anos e 14,7% está entre os 0 e os 14 anos. A tendência de envelhecimento é clara tal como a tendência
para a redução populacional nas próximas décadas. São apenas dois dados que vão claramente contribuir para mudar
a estrutura do consumo.
Na área de trabalho residiam, em 2011, cerca de 313 indivíduos, 143 homens e 170 mulheres. Destes, cerca de 28%
tinham 65 ou mais anos.

Fig.2 – População Residente por Grupos Etários, em 2011
Grupos etários

População Residente na Área de
Trabalho

0 e 4 anos

8

5 e 9 anos

8

10 e 13 anos

8

14 e 19 anos

10

20 e 24 anos

12

25 e 64 anos

178

superior a 65 anos

89

Fonte: INE, Censos 2011
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3. Parque Habitacional
No que respeita ao edificado, são 115 os edifícios clássicos da área de trabalho. Realça-se o facto de cerca de metade
destes não serem de uso residencial.

Relativamente ao número de pisos, predominam os edifícios com 3 ou 4 pisos ( 61 edifícios), seguidos dos que têm 5
ou mais pisos (38 edifícios).
Fig.3 – Edifícios Segundo o Tipo de Uso, em 2011

Fonte: INE, Censos 2011

4. Estabelecimentos Comerciais
Na área de trabalho existem 390 estabelecimentos abertos ao nível da R/C, dos quais, 227 correspondem a comércio,
87 a restauração e 76 outros serviços.
Analisando os estabelecimentos encerrados na área de trabalho ao nível da R/C, deparamo-nos com um total de 62
lojas. Os mapas que se seguem mostram a distribuição espacial destes estabelecimentos, a área aproximada e o
estado de conservação.
Verifica-se, que algumas ruas, apesar da sua localização central perderam o dinamismo comercial.
Distribuição Espacial dos Estabelecimentos Encerrados na Área de Trabalho, em Novembro de 2015
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Área Aproximada dos Estabelecimentos Encerrados na Área de Trabalho, em Novembro de 2015
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Estado de Conservação dos Estabelecimentos Encerrados na Área de Trabalho, em Novembro de 2015
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Conclução
Com base nesta informação criamos um Guia dos espaços disponíveis que será apresentado aos potenciais
investidores e também pretendemos divulgar essa informação junto de lojas âncora que não se encontram na nossa
região que poderão dinamizar a catapultar o centro comercial a céu aberto que caracteriza a baixa do Funchal.
Esperamos num próximo projeto poder desenvolver uma estratégia de dinamização comercial que tenha efeito
multiplicadores nas outras zonas comercias da Madeira e da Macaronésia.
Obrigada pela vossa atenção.

