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C
CARTA
DE EQUIPAM
MENTOS E SERVIÇ
ÇOS DE AP
POIO À PO
OPULAÇÃ
ÃO
2013
A DRE dispo
onibiliza, no presente mo
omento, a ve
ersão online da carta de equipamenttos e serviços de apoio à
população georreferenc
g
iados relativa
amente ao ano de 2013.

r
de um
m levantame
ento exaustivvo dos equipa
amentos e se
erviços em ffuncionamentto durante o
Esta Carta resulta
ano de 2013
3, feito junto
o das entidad
des responsá
áveis, que ide
entificam e caracterizam
c
a rede de instalações de
e
apoio à pop
pulação dispo
onível na Reg
gião.

Esta Carta constitui
c
uma
a importante
e ferramenta de apoio à tomada de decisões
d
e elaboração de
e projetos no
o
âmbito do planeamentto do territó
ório, como por exemplo: cartas escolares, ca
artas sociais,, de saúde,,
ma melhor e mais eficaz compreensã
ão da dinâmiica territoriall
desportivas,, de lazer, ettc., contribuindo para um
e demográffica da Região.

ão sobre os equipamento
e
os e serviçoss, com as resspetivas coorrdenadas geo
ográficas, dissponibilizada
a
A informaçã
no Portal da
a DRE, que seja conside
erada de parrticular intere
esse pelos diversos
d
agen
ntes sociais, empresas e
particularess, envolvidoss nas ativida
ades dos diferentes mu
unicípios, attravés de um pedido, poderão
p
serr
prontamentte cedidos pe
ela DRE, em formato shap
apefile ou exccel.

esso dinâmicco e particip
pado que se
e pretende que seja, a DRE está ttambém disp
ponível para
a
Como proce
receber sug
gestões, alte
erações e recclamações que os utiliza
adores julgue
em pertinenttes e que po
ossam dar o
seu contribu
uto para alim
mentar esta base
b
de dado
os de forma o mais adequ
uada possíve
el.

Os dados recolhidos
r
fo
oram compilados numa base de dados com aproximadam
a
mente 2 200
0 registos e
apresentam
m-se detalha
ados em 15
5 áreas tem
máticas: aco
olhimento empresarial,
e
administraçção pública,,
ambiente, comércio, cultura
c
e lazzer, desportto, educação
o, energia, justiça, saú
úde, seguran
nça pública,,
s
e traba
alho, transpo
ortes e comunicações, turrismo e outro
os equipame
entos.
segurança social

Dire
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E
a
“Uma
a porta aberta
a para um un
niverso de info
ormação esta
atística”
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Com este instrumento de trabalho que agora se atualiza, resultado do empenho de várias entidades, a DRE
disponibiliza aos utilizadores, não só uma ferramenta de grande utilidade para o conhecimento dos
municípios da Região, como também reforça o conceito de divulgação de informação geográfica e de dados
espaciais, contribuindo para a difusão da máxima quantidade de informação e a sua fácil compreensão,
através de uma apresentação simples e apelativa. A DRE e todas as entidades envolvidas neste processo
disponibilizam este que deverá ser um contributo válido para o planeamento do território.

Apresentamos seguidamente uma consulta aos equipamentos presentes no centro do município do Funchal,
bem como 5 dos temas atrás referidos, para que o utilizador tenha uma perceção do nível do detalhe e do
tipo de informação que poderá consultar na nossa página de informação geográfica:

Imagem 1 – exemplo do layout de uma consulta aos Equipamentos, na página da
Informação Geográfica
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Imagem 2 – Instalações Desportivas, por Município, na RAM

Imagem 3 – Estabelecimentos de Ensino, por Município, na RAM
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Imagem 4 – Estabelecimentos de Saúde, por Município, na RAM

Imagem 5 – Estabelecimentos de Segurança Social e Trabalho, por Município, na RAM
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Imag
gem 6 – Es
stabelecim
mentos de Alojament
A
to Turístico, por Mun
nicípio, na
a RAM
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