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Caros Madeirenses e Porto-Santenses, 

Governar democraticamente é decidir tendo presente o 
interesse dos cidadãos num quadro de responsabilidade, 
transparência e confiança. 

A Região Autónoma da Madeira entrou num novo ciclo com a 
dignificação das instituições políticas e representativas como 
símbolos qualitativos da Autonomia.  

Este novo relacionamento faz com que o poder executivo, 
mensalmente e sempre que solicitado, preste contas da sua 
governação na Casa da Democracia, a Assembleia Legislativa 
da Madeira.  

A racionalização em tempos de restrição exige de todos nós 
rigor e cumprimento pelas regras democráticas. 
Uma discussão séria em torno das grandes causas, em defesa 
da População e dos interesses legítimos da Região Autónoma. 

Com 2015 quase a terminar, o Governo Regional assume-se 
como o horizonte de esperança para o futuro. Um trabalho 
diário que a todos nos compromete. Traçámos objetivos claros 
e estamos a cumpri-los na senda da recuperação económica e 
financeira. 
Não maquilhamos as dificuldades mas não as transformamos 
em desculpa!

Agarrar todas as oportunidades tirando partido das situações, 
obriga à execução de boas práticas de gestão da “coisa pública” 
e a uma nova visão de governação, abrindo a possibilidade 
aos cidadãos de acompanharem as ações do governo. 

Neste balanço de final do ano, reitero tudo o que afirmei 
desde o primeiro dia -   “os compromissos são para 
cumprir”.

Em nome pessoal e de todo  Executivo desejo que 
2016 concretize os desejos de todos os Madeirenses 
e Porto-santenses.

Bom Natal e excelente Ano Novo.  

Miguel Albuquerque

Presidente do Governo Regional da Madeira
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• Concentração de toda a 
promoção turística da Região 
numa única entidade: Asso-

ciação de Promoção da Madeira 

(APMadeira). 

• Duplicação do orçamento 
afecto à promoção da Madei-
ra (8,4 milhões de euros). Obje-

tivos: reforçar a notoriedade do 

destino, recuperar o mercado 

interno, reduzir a sazonalidade 

e aumentar a procura (Partici-

pação do Governo na APMa-

deira - 66%).

• Reforço da promoção nos 
mercados estratégicos, como 

a França, a Alemanha e o Reino 

Unido, através das plataformas 

digitais e com campanhas es-

pecialmente dirigidas ao con-

sumidor final. 

• Parceria com a RFM Madei-
ra Experience leva o que de 

melhor a Madeira tem ao Chia-

do, em Lisboa. Um evento que 

teve grande sucesso e visibili-

dade.

• Figuras públicas nacionais 
promovem a Madeira, tendo 

por base a parceria estratégica 

entre a APMadeira e a Asso-

ciação Portuguesa de Agentes 

de Viagens e Turismo – APAVT.

• “Festa do Vinho da Madei-
ra” ganha espaço como ex-

periência e conquista mais 

turistas. Assinados 8 protocolos 

para apoio aos projetos (105 mil 

euros). Descentralização a outras 

localidades, já em 2016.

• “Festival Colombo” regista 
taxa de ocupação superior a 
78%, mais 9 pontos percentuais 

do que em 2014. Maior envolvi-

mento da população porto-san-

tense é objetivo para 2016.

• “Madeira Nature Festival” 
ganha adeptos e afirma a Ma-

deira como destino ativo e de 

natureza. Realizado entre os 

dias 6 e 11 de Outubro. 

• “Festa da Flor” ganha 
maior dimensão e projeção 

em 2016, passando a 2 sema-

nas e culminando com o desfile 

“Flower Auto Classic Parade”.

Em 2017 prolongar-se-á por 3 

semanas.

• Madeira é candidata a 
melhor destino insular do 
Mundo. Três hotéis da Região 

disputam Óscares do Turismo.

• O Porto do Funchal deverá 
encerrar o ano de 2015 com 
mais de 300 escalas e 500 mil 
passageiros. Entre Janeiro e 

Outubro, cresceu 25% nos pas-

sageiros e 7% nas escalas.  

• Proveitos na hotelaria 
crescem 10,6%, até ao mês 

de setembro, comparativa-

mente a 2014, o que repre-

senta cerca de 160 milhões de 

euros arrecadados.

• Madeira lidera a tabela na-

cional ao nível da ocupação 
hoteleira. Até setembro, a taxa 

de ocupação média situa-se nos 

67,7%, mais 4 pontos percentu-

ais em relação a 2014.

•Rendimento por quarto 
(RevPar) cresce consecuti-

vamente, situando-se, em se-

tembro, nos 42,88 euros, mais 

10,9% do que em 2014.

1. Turismo
foto:Miguel Lira

• Governo lança 4 Sistemas 
de Incentivos em apenas 6 
meses, para apoio às pequenas 

e médias empresas, no valor de 

113 Milhões de euros (compar-

ticipados em 85% pelos fundos 

do FEDER e em 15% pelo Orça-

mento Regional).

•Governo aprova Sistema de 
Certificação Energética dos 

Edifícios e regulamentos de 

desempenho energético para 

habitação, comércio e serviços.

• Aprovação do Projeto Bra-

va Valley e desenvolvimento 

do quadro legal para a criação 

de incentivos fiscais com vis-

ta à fixação de empresas tec-

nológicas e de investigação, 

na Região.

• 4 Oficinas do Empreende-

dor desenvolvidas pelo Cen-

tro de Empresas e Inovação 

da Madeira, com a partici-

pação de 150 potenciais em-

preendedores.

• Aposta do Governo Re-

gional na maior aproxi-

mação ao tecido empre-

sarial, através da promoção 

de encontros de trabalho em 

todos os concelhos da Região. 

2.Economia
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• Novo subsídio social de 
mobilidade para os passage-

iros residentes na Madeira 

e no Porto Santo, nas suas 

deslocações entre a Região e 

o continente português ou os 

Açores, entra em vigor e pos-

sibilita viagens mais baratas e 

reembolsos mais elevados.

• Subsídio social de mobil-
idade: nova Portaria possi-

bilita o reembolso, no dia 

seguinte, aos passageiros que 

paguem a viagem com cartão 

de débito, multibanco, din-

heiro ou cheque.

•Entrada da companhia 
Everjets na rota Madei-
ra-continente. Esta é a sex-

ta companhia a operar dentro 

do território nacional (TAP, 

EASYJET, TRANSAVIA, SATA, 

AEROVIP).

•Madeira mantém número 
de frequências semanais 
neste Inverno (191) e re-

força o seu posicionamen-

to estratégico em mercados 

como a Alemanha e o Reino 

Unido, sem esquecer o merca-

do escandinavo.

• Plano Integrado e Es-

tratégico dos Transportes 
da Região (PIETRAM) com 
relatório concluído. Proces-

so deverá avançar, em breve, 

para consulta pública.

• Negociações para a ligação 
marítima entre a Região 
e o continente português  

decorrem até meados de 

dezembro, com 6 armadores 

interessados na exploração da 

linha. 

•Proposta da ANA para a 
atualização de taxas, em 

2016, apresenta um aumen-

to médio de 2,93% nas taxas 

reguladas para toda a rede 

de aeroportos. Na Madeira, 

está prevista uma redução de 

1,02%.

•Governo Regional sub-

sidia, em 25 euros, as via-

gens, aéreas e marítimas, 
entre a Madeira e o Por-

to Santo, para dinamizar a 

economia local. 

3. Transportes

4. Cultura
• Museu de Arte Contem-

porânea da Madeira trans-

ferido do Forte de São Tia-

go (Funchal) para o Centro 
das Artes – Casa das Mudas 

(Calheta). Abertura oficial a 8 

de outubro de 2015.

• Reafectação do espaço da 
Quinta Magnólia, com pro-

grama de requalificação do 

mesmo.

• Festivais Culturais da 
Madeira conquistaram mais 

público e afirmaram a identi-

dade cultural da Região.

• Museu CR7 transfere-se 
para a Praça do Mar.

• Celebração de 5 protoco-

los de desenvolvimento e 

cooperação cultural, no 

valor de 38 mil euros. 

• Celebração de 3 contra-

tos-programa, no valor de 

138 mil euros, para apoio a 

instituições culturais.
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•Social
>>No combate à pobreza 

foram apoiadas famílias num 

total de 13 milhões de euros.

>>Desenvolvemos o Pro-

grama de Emergência Ali-

mentar através da celebração 

de 12 acordos de cooperação 

com instituições num total 

de 1,3 milhões de euros.

>>Apoiamos as pessoas em 

situação de sem-abrigo através 

de protocolo com a Associação 

Protetora dos Pobres no valor 

de 500 mil euros.

>>Aprovamos o II Plano Re-

gional Contra a Violência 

Doméstica 2015 – 2019.

>>Asseguramos e apoiamos 

61 Instituições Particulares de 

Solidariedade Social através 

da celebração de 118 acordos 

de cooperação.

>>Criamos uma unidade de 

atendimento regional de 

apoio aos 12.381 reformados 

da Caixa Geral de Aposen-

tações.

>>Reforçamos a compartici-

pação financeira às instituições 

que no terreno asseguram o 

apoio domiciliário às popu-

lações mais idosas e depen-

dentes.

>>Asseguramos o acolhimento 

e acompanhamento ao utente 

residente no Porto Santo, que 

se desloca em consultas ou 

em tratamento ao Hospital 

Dr. Nélio Mendonça, através 

de um protocolo com a Asso-

ciação Cultural e Desportiva 

Luís de Camões.

>>Garantimos a intervenção 

local através do financiamen-

to das 39 Casas do Povo da 

Região.

•Emprego
>>Desenvolvimento, promoção 

e gestão de 13 medidas ativas 

de emprego num investimento 

total de 18 milhões de euros.

>>Implementamos novas me-

didas de combate ao desem-

prego de longa duração.

>>Criamos 600 postos de tra-

balho através de programas de 

incentivos à contratação e de 

criação do próprio emprego.

•Proteção Civil
>>Asseguramos o financia-

mento das Associações de 

Bombeiros Voluntários da 

Região Autónoma da Madeira, 

através de contratos programa 

em valor superior a 1 milhão e 

700 mil euros.

>>Concluímos o novo Quartel 

dos Bombeiros Voluntários do 

Porto Santo, obra no valor de 

2.698.864,64 euros.

>>Asseguramos a emergên-

cia e socorro na ilha do Porto 

Santo durante o Verão passa-

do, com a presença da EMIR 

naquela ilha.

>>Aprovamos o Plano Regional 

de Emergência de Proteção 

Civil, sem atualização desde 

os anos 90.

>>Asseguramos a aquisição 

e manutenção dos equipa-

mentos das Associações Hu-

manitárias de Bombeiros 

Voluntários, Municipais e 

Delegação da Madeira da Cruz 

Vermelha Portuguesa.

>>Executamos o Plano de Pre-

venção e Vigilância aos Incên-

dios Florestais de Junho a Ou-

tubro do presente ano.

•Habitação
>>Recuperação e beneficiação 

dos espaços exteriores, áreas 

verdes e ajardinadas e de laz-

er do Bairro da Nazaré.

>>Financiamos obras de con-

servação, recuperação ou 

beneficiação de habitações 

degradadas de 50 famílias 

economicamente carenciadas 

e sem condições de recurso ao 

crédito bancário.

>>Efetuamos obras de con-

servação e de manutenção do 

parque habitacional da Região 

Autónoma da Madeira.

>>Promovemos programas de 

subarrendamento e de apoio 

social a desempregados para 

fazer face às dificuldades 

atuais das famílias.

>>Promoção do Programa 

Mercado Social de Arrenda-

mento através de um pro-

tocolo celebrado entre a In-

vestimentos Habitacionais 

da Madeira, EPERAM e uma 

sociedade de fundos imo-

biliários.

>>Promoção do Programa Re-

abilitar para Arrendar – Habi-

tação Acessível, através de 

um protocolo celebrado entre 

a Investimentos Habitacio-

nais da Madeira, EPERAM e 

o Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana, IP.   

5. Social e Solidariedade
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6. Educação
•Estabelecimento de metas 
para o mandato, visando:

>> a elevação do número de 

casos de sucesso em cada Es-

cola.

>> a diminuição de número de 

casos de abandono precoce

- a redução de focos de indisci-

plina.

•Desenvolvimento de uma 
cultura de diálogo e compro-

misso com as Escolas e os 
Parceiros Sociais, visando:

>> a prestação de um serviço 

educativo de qualidade.

>> a implementação de projetos 

próprios de cada Escola.

>> o reforço das competências 

adquiridas pelos jovens no final 

de cada ciclo de ensino.

•Reforço das verbas da Ação 
Social Escolar (ASE) em cerca 

de meio milhão de euros (re-

sultante da redução de 10% do 

apoio ao Desporto Profissional), 

tornando possível:

>> a criação de um Escalão para 

premiar o mérito dos alunos in-

tegrados na ASE (Escalão Zero).

>> o alargamento do apoio ao 

nível dos livros e manuais aos 

alunos  integrados na ASE, con-

forme se segue:

- 1º Ciclo: alunos do terceiro es-

calão, passando a abranger 66%.

- 2º e 3º Ciclos e Secundário: a 

mais 20% dos alunos, passando 

a abranger 66% .

•Aprovação do regulamento 
de bolsas de estudo para o 

Ensino Superior.

•Criação do Instituto para a 
Qualificação.

•Reorganização da rede 
escolar, abrangendo 20 

estabelecimentos de ensino do 

1º Ciclo, procurando assegurar 

as melhores condições de 

socialização e pedagógicas 

para os alunos antes integrados 

em turmas diminutas e/ou 

com vários níveis de ensino, 

assegurando-se ainda:

>> a salvaguarda dos interesses 

das famílias.

>> a gestão racional dos equi-

pamentos disponíveis na rede 

escolar.

>> a aquisição de experiência 

para futuras medidas congé-

neres, decorrentes da quebra 

demográfica.

•Atribuição de 5,6M€ para a 
construção da nova Escola 
Básica e Secundária do Porto 
Santo.

•Apoio de 25,8 M€ para a 
rede de estabelecimentos de 
ensino privado, assegurando 

a liberdade das escolhas das 

famílias e a complementari-

dade com a rede pública.

•Intervenção no plano dos 
Recursos Humanos Do-

centes, procurando otimizar 

as condições do respetivo de-

sempenho, através de medidas 

como:

>> a reposição das 35 horas se-

manais, em vigor a partir do 

corrente ano letivo.

>> a suspensão, durante o cor-

rente ano letivo, da componen-

te externa da avaliação de de-

sempenho docente.

>> a adoção de medidas que 

permitiram a mobilidade de 

522 docentes (376 a tempo in-

teiro, 146 a tempo parcial), que 

se encontram afetos a funções 

de administração pública,  edu-

cativas, desportivas, culturais e 

sociais.

•Desenvolvimento da cultu-

ra ambiental e ecológica, tra-

duzida na conquista por 100% 

das escolas de seis concelhos 

(Câmara de Lobos, Calheta, 

Ponta do Sol, Porto Moniz, São 

Vicente e Porto Santo) da Ban-

deira Verde; a Região lidera o 

ranking nacional.

•O ano letivo 2015/2016 conta 
com 48750 mil alunos, 6289 
docentes, 195 estabelecimen-

tos de ensino (128 na rede 

pública, 67 na rede privada).

Juventude
•Estabelecimento de Proto-

colo de cooperação entre Di-
reção Regional de Juventude 
e Desporto e o IASAÚDE no 

âmbito de execução de políticas 

de juventude, educação e saúde.

•Apoios à atividade juvenil 
no montante de 258 mil euros 

(Juventude Ativa - 23 mil €; 

Voluntariado Juvenil - 12 mil € 

; Jovens em Formação –   205 

mil € e Eurodisseia – 18 mil  €).

•Assinatura de 16 contra-

tos-programa relativos ao 

Associativismo Juvenil, de 
Apoio ao Plano de Atividades 

para 2015, num total de 66 mil 

260 euros. 

•Realização das Jornadas da 
Juventude 2015 – iniciativa 

dirigida a jovens licenciados, 

com formação profissional, e 

jovens à procura de inserção 

no mercado de trabalho e opor-

tunidades formativas ou profis-

sionais na RAM ou no espaço 

europeu.

•Celebração de protocolo 
para a realização de Encon-

tro Nacional das Associações 
Juvenis na RAM em Novem-

bro de 2016. 

Desporto
•Governo regularizou as ver-

bas da época passada antes 

de iniciar a nova temporada 

(175 entidades beneficiadas), no 

montante de 10,8 M€ 

•Aprovação do Plano Regional 
de Apoio ao Desporto (PRAD), 
envolvendo milhares de atletas 

e dezenas de modalidades 

desportivas.
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•Comunicação Social terá 
sistema regional de apoios. 

Governo quer criar em 2016 um 

sistema de apoios regional, inde-

pendentemente do nacional.

•Ligação às Comunidades
>>Novo modelo de relaciona-

mento, que seja mais eficaz.

>>Foi realizado o encontro das 

comunidades no fim de agosto 

de 2015. Mais de 100 partici-

pantes de todo o Mundo.

>>Conclusões apresentaram 10 

iniciativas para implementar 

de acordo com o cronograma.

>>Comunidades Madeirenses 

ganham voz na Região – 

Governo Regional cria Fórum 

Madeira Global e Conselho da 

Diáspora Madeirense. Modelo 

foi definido no encontro das Co-

munidades Madeirenses.

>>Lançamento das bases para 

o Centro Interpretativo da 

Diáspora e para o Gabinete de 

Apoio ao Emigrante.

>>Protocolo com a Universi-

dade da Madeira no que diz 

respeito ao ensino da Língua 

portuguesa a Luso-descen-

dentes e a Internacionalização 

da UMa para a Diáspora 

•Visita do Presidente do 
Governo Regional à Venezuela 
e Miami (7 a 12 de Nov) - En-

tregues 7500 euros ao Lar de 

Idosos Padre Joaquim Ferreira 

(Caracas) do qual beneficiam 62 

idosos. 

•Obras públicas e infraestru-

turas:

>>Implementação das obras de 

recuperação do Porto da Cruz, 

relativas ao temporal 2013. 

>>Obras na ribeira de Santa Lu-

zia e São João – final das obras 

6 meses. Valor: 1,3 milhões de 

euros. Obras em Santa Luzia 

já arrancaram. Financiamen-

to: Verba disponível da Lei de 

Meios. 

>>Adjudicação de duas obras de 

reabilitação e regularização das 

ribeiras de São João (14 milhões 

e 595 mil euros) e de Santa Lu-

zia (9 milhões 590 mil euros,) – 

financiamento comunitário no 

âmbito do Programa P.O SEUR.  

Aguardam contrato e visto TC. 

Trabalhos com início previsto 

em Janeiro de 2016.

>>Execução em curso das obras 

de reabilitação de pontes nas ri-

beiras de Santa Luzia e de João 

Gomes – obras em curso, que 

ficarão concluídas até ao final 

de 2015. Valor: 1,3 milhões de 

euros. Financiamento: Finan-

ciamento no âmbito da Lei de 

Meios – empréstimo BANCO 

EUROPEU de INVESTIMENTO. 

>>Execução em curso da obra 

de estabilização do talude da 

estrada E.R.222 – Moledos - € 

1.280.000,00.

•Lançamento de procedi-
mentos para as seguintes 

reparações viárias:

>>Rede Viária Porto Santo – 1,8 

milhões €. 

>>Boaventura túnel do Arco de 

São Jorge - 1 milhão €.

>>Reabilitação com meios 

próprios de Estradas Regionais:

-ER 209  - Ribeira da Janela - 

Extensão de 4,5km

-ER 210 – Fonte do Bispo / 

Prazeres - Extensão de 7,9 Km 

-ER 205 – Caniço / Camacha - 

Extensão de 5,5 Km 

-ER 209 – Canhas / Paúl da 

Serra - Extensão de 11,5 Km 

-ER 215 – Meia Serra - Ex-

tensão de 4 Km  

-ER 226 – Ponta do Sol e 

ER222 entre a Ponta do Sol e 

a Lombada – Extensão = 5 km

-ER228 entre a Encumeada e 

o Chão dos Louros – Extensão 

= 2,5 km

•Lançamento das seguintes 
obras em escolas:
>>Escola Básica e Secundária 

da Calheta - Conservação.

>>Escola Básica do 1º ciclo com 

PE de São Roque do Faial - 

Reparação dos Danos Causados 

pela Intempérie de 2013. 

>>Obra da Escola Básica e Se-

cundária Porto Santo – valor 

5,6 milhões €.

•Concretização das seguintes 
obras em escolas: 
>>Escola Básica do 2.º e 3.º Ci-

clos do Caniço - Criação de uma 

Unidade de Ensino Estruturado  

>>Escola Básica do 1. Ciclo do 

Lombo da Guiné - Reparações 

Diversas

>>Escola Básica do 1º Ciclo da 

Cruz de Carvalho - Trabalhos 

de Beneficiação e de Criação 

de acessibilidade para pessoas 

com Mobilidade Reduzida.

>>Obras de recuperação do 

Edifício Golden Gate.

7. Obras 
Comunidades Madeirenses  
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•Assinatura de protocolos 
com o Ministério da Saúde 

muito relevantes para a que-

bra de insularidade e redução 

recursos financeiros muito 

significativos.

•Aprovada a proposta de 
Decreto Legislativo para 
prestação de cuidados de 
saúde em áreas de especial-
idade no Porto Santo. 

•Aprovado pelo parlamento 

da Madeira, o Programa de 

Recuperação de Listas de 
Espera e estabelecimento dos 

princípios e objetivos do SIGIC, 

Sistema Integrado de Gestão 

dos Inscritos em Cirurgia.

•Contratação médicos - A 
partir de 1 de Dezembro de 
2015 entram 9 novos médicos 

no SESARAM de várias espe-

cialidades médicas. Está em 

curso a contratação de mais 3 

até final do mês de Dezembro.

•Novo Hospital  - Reiterado 
o compromisso do Governo 
Regional de construção do 

Novo Hospital. Constituição 

de um Grupo Técnico, cujo 

relatório é essencial para poder 

sustentar o processo de finan-

ciamento, com dados objetivos 

e concretos.

O grupo de trabalho criado pela 

Secretaria Regional da Saúde 

entregou o relatório final ao 

Presidente do Governo Re-

gional da Madeira, em 30 

de julho de 2015. Esteve em 

discussão pública durante 

mês de setembro.

O relatório final estima a 

construção do novo hospital em 

cerca de 240 milhões €.

Criação do  Gabinete de Apoio 

Permanente ao Novo Hospital, 

ao nível do seu Gabinete, para 

acompanhamento deste proces-

so. 

Etapas seguintes:

>>Dimensionamento do que 

deve ser o novo Hospital.

>> Revisão do programa fun-

cional.

• Serviço de Oncologia com 
mais médicos. Reforço do 

serviço a partir de 12 de ou-

tubro com a vinda de 8 on-

cologistas, em regime de ro-

tatividade, para prestação de 

apoio médico participação em 

projetos conjuntos de investi-

gação. Assinado o Protocolo en-

tre Governo Regional e Centro 

Académico de Medicina de Lis-

boa, a vigorar por 3 anos.

•Antecipação do pagamento 
do valor em divida à ANF – 

Associação Nacional de Farmá-

cias  - Acordo de Regularização 

de Dívida, assinado em 2012 

-  traduziu-se num plano de pa-

gamentos. Até à data já tinham 

sido pagos 30,5 milhões de eu-

ros dos 47,5 iniciais. Faltavam 

pagar 17 milhões para saldar as 

contas, pagamento este efetu-

ado pelo governo em setembro 

de 2015. 

•SESARAM levou Curso 
de Catástrofes a Cascais. 

Curso reconhecido interna-

cionalmente e visa dar for-

mação na área da emergên-

cia e catástrofe.

•Protocolo assinado entre 
o Secretário da Saúde, João 
Faria Nunes, e o Ministro da 
Saúde, Paulo Macedo e visa 

uma maior cooperação entre a 

Administração Central do Siste-

ma de Saúde e o IA-SAUDE. 

Acordo permite a implemen-

tação na RAM de sistemas de 

informação, soluções tecnológi-

cas e plataformas informáticas 

de apoio à gestão, contratu-

alização e financiamento em 

saúde.

•Governo celebra acordo que 
envolve ADSE e permite sal-
dar as verbas devidas pelos 

descontos efetuados pelas enti-

dades da RAM e que não foram 

entregues à ADSE. A partir de 

2016,  as entidades da RAM 

passarão a entregar à ADSE a 

totalidade dos descontos reti-

dos aos seus beneficiários, na 

condição de a ADSE financiar a 

comparticipação das despesas 

em regime livre diretamente 

aos beneficiários da RAM. 

•Celebração de um contra-

to de arrendamento entre 

o  escritório em Lisboa para 
reinstalação do serviço de 
acolhimento na capital, que 

permitirá assegurar um maior 

conforto aos doentes desloca-

dos e seus familiares.

•Acordo com os Ministéri-
os das Finanças e da Saúde 
para a regularização dos va-

lores que estavam em dívida 
pelo SESARAM aos Hospitais 

do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) e, em sentido inverso, 

pela ADSE e pelo SNS ao

 SESARAM.

•‘Encontro de contas’ ne-

gociado pelas secretarias 
regionais da Saúde e das Fi-
nanças, na sequência do qual a 

ADSE deu ordem de transferên-

cia de 24,8 milhões de euros, 

valor imediatamente canaliza-

do para pagamento das dívidas 

da Madeira nos hospitais conti-

nentais.

8. Saúde
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• Reuniões com agricul-
tores e pescadores em todos 
os concelhos da Região.

•Aprovação das condições 
de aplicação do Programa 
de Desenvolvimento Rural 
para a Região Autónoma da Ma-

deira que define as condições de 

aplicação do programa de desen-

volvimento rural para a Região 

Autónoma da Madeira 

PRODERAM-2020.

Verba disponível: 179 milhões de 

euros para investimentos rurais. 

>>Governo disponibilizará ao 

abrigo deste Programa 6 milhões 

de euros aos agricultores, o que 

poderá beneficiar 11.941 agri-

cultores (o que corresponde ao 

número de candidaturas). 

• Aprovacão do Projeto que 
adapta à Região o novo re-

gime do Exercício da Ativi-
dade Pecuária. 

Esta decisão permite fo-

mentar a pecuária regional 

minimizando burocracias e 

apoiando de forma direta a 

economia familiar. 

• Aprovação da resolução 
que define as orientações 
para a proteção da pro-

dução agrícola e pecuária 
regional, sobretudo no for-

necimento de géneros ali-

mentícios aos serviços ou 

instituições públicas. Um in-

centivo ao mercado para o con-

sumo de produtos regionais.

• Início e conclusão de obra 
na Ribeira da Ponta de Sol 

que permitiu um reaproveita-

mento de água de rega.

• Aprovação de uma linha 
de crédito bonificado des-

tinado a financiar a compra 
de cana-de-açúcar (a efetuar 

pelas indústrias) para o fabrico 

de rum agrícola e mel de cana-

de-açúcar durante a campanha 

de 2015.

• Criação de um Decreto 
Legislativo Regional que es-

tabelece o regime relativo à 
produção e comercialização 
de Pão Tradicional da Região 

Autónoma da Madeira. 

• Instituto do Vinho re-

cebeu uvas de castas eu-

ropeias não adquiridas no 

mercado para o ano 2015. 

•Criação de medidas des-

tinadas ao aumento da 

produção e valorização da 
produção da casta Folgasão 
Terrantez, no âmbito do 

quadro legal relativo ao novo re-

gime de autorizações para plan-

tações de vinhas, que se encon-

tra em fase de preparação pelos 

serviços competentes do Insti-

tuto do Vinho, do Bordado e do 

Artesanato da Madeira, IP-RAM.

• Projeto de valorização de 
ovas-de-ouriço em parceria 

com a Secretaria Regional da 

Agricultura e Pescas e Agência 

Regional para o Desenvolvimen-

to da Investigação e Inovação 

(ARDITI), com apoio do Obser-

vatório Oceânico da Madeira.

•Assinatura de contratos-pro-

grama dos eventos de pro-

moção de produtos agrícolas 
com as Casas do Povo da Região 

e respetivo pagamento.

•Aprovação do Plano Es-

tratégico da Anona. 
>>Aprovação dos parâmetros de 

qualidade comercial da anona e 

condições de acondicionamento, 

embalagem e rotulagem, com 

vista à exportação. 

•Criação da “Bolsa de Ter-

ras” designado por “banco 
de terrenos da Região Autóno-

ma da Madeira” - Adaptação à 

RAM da legislação nacional para 

utilização agrícola, florestal e sil-

vo-pastoril. 

•Celebração de Protocolo 
de cooperação no âmbito do 
apoio às atividades no setor 
da pesca com a Adminis-

tração dos Portos da RAM, 

(Guincho de Elevação do Cais de 

Câmara de Lobos e Porto Moniz). 

•Região solicita ao Gover-

no da República para, junto 
das instituições europeias, 
não ser penalizada ou afe-

tada a quota atualmente 

atribuida a Portugal utiliza-

da quase exclusivamente pelas 

frotas das Regiões Autónomas. 

>>Governo aprova Resolução 

no sentido de o Governo da 

República considerar que a quo-

ta de atum rabadilho atribuida 

às embarcações de salto e vara 

das Regiões Autónomas possa 

ser utilizada como pesca di-

rigida e não apenas para pesca 

acessória. 

>>Recomendação ao Governo 

da República para adoção da 

medida de redução do Imposto 

Especial de Consumo que con-

fere maior competividade.   

•Transferência da Direção 
Regional de Pescas para o 
concelho de Câmara de Lo-

bos, concretizando-se o objetivo 

da descentralização dos serviços 

da administração.

• Programação do plano de 
promoção do Bordado Ma-

deira juntamente com as em-

presas do setor.

• Reuniões de ‘auscultação’ 
e abordagem do Programa 

de Governo com pescadores 
e armadores no Caniçal.

9. Agricultura



10
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - DEZEMBRO 2015

•Melhoria das condições 
para efetivar um subsídio 
de mobilidade para o pas-

sageiro – via aérea e maríti-
ma - com vista a aumentar e 

dinamizar a economia do Por-

to Santo nos meses de inverno. 

Aguarda aprovação de Bruxelas.

•Introdução do suplemento 
remuneratório, 15% a partir 

do orçamento de 2016.

•Acordo entre os agricultores 
do Porto Santo e a maior uni-

dade hoteleira da Ilha com 

aumento do rendimento anual 

de 100 mil euros.

• Programa Funcionamen-

to 2020 disponibizou uma 

dotação de 68,45 Milhões € aos 

empresários tendo por objetivo 

compensar os custos adicio-

nais das empresas inerentes à 

condição de ultraperiferia.

>>As empresas do Porto Santo 

têm neste programa uma majo-

ração de 10%

•Assegurada a prestação de 
cuidados de saúde em áreas 
de especialidade no Porto 
Santo. 

•Inclusão das ligações do 
Porto Santo no modelo de 

subsídio à Mobilidade.

•Agricultores do Porto San-

to com apoio técnico e acom-

panhamento das culturas. 

•Calendário de eventos de 
inverno para o Porto Santo 

para atrair visitantes  e dinami-

zar a economia local.

•Criação de um subsídio ao 
passageiro, aéreo ou maríti-
mo, para incentivar deslocação 

nos meses de inverno.

• Afundamento da Corveta 
General Pereira D’Eça previs-

to para julho de 2016, instala 

recife artificial no mar do Porto 

Santo. 

•Garantida continuidade da 

ligação Porto Santo a Dussel-
dorf para o verão de 2016 (foi 

iniciada no verão de 2015 ao 

abrigo de apoios da APMadeira, 

ANA e alguns hoteleiros). Entre 

5 maio de 2016 e 27 outubro es-

perados 2500 passageiros. 

• Porto Santo promovido no 
diário online espanhol de via-

gens e turismo “Expreso” – 

publicou uma reportagem alar-

gada apoiada pela Associação 

de Promoção da Madeira.

•Venda do imóvel no Bairro 
dos Professores no Porto San-

to por ajuste direto e a celebração 

do respeito contrato de compra e 

venda de 45 mil euros.

•Governo pretende investir 
1,8 ME na rede viária.

•Governo Regional vai 
investir 5,6 milhões de 
euros na obra da escola 
básica e secundária do 
Porto Santo.

•Celebração de acordo entre 
Câmara Municipal Porto San-

to, Governo Regional e Socie-

dade de Desenvolvimento 

para ocupação do edifício de 

serviços públicos do centro da 

cidade.

•Porto Santo estreia 
operação inédita de inverno 
com a Dinamarca, em 2016. A 

7 de outubro, os responsáveis do 

Tour Operador, acompanhados 

de jornalistas e agentes de 

viagens dinamarqueses, 

vieram conhecer, in loco, as 

potencialidades do destino, 

de modo a melhor sustentar a 

sua promoção e as respetivas 

vendas, naquele país. Operação 

abre porta à vinda de 3.700 

turistas à ilha.

•Aumento das ligações char-

ter com origem em 7 cidades 
europeias, para além de Lisboa 

e Porto, com continuação das 

operadoras para o período de 

inverno.

•Porto Santo confirma a 
continuidade, para 2016, da 
operação que se estabele-

ceu, neste último verão, 
com a Alemanha, desde o 

Aeroporto Dusseldorf (ao 

abrigo de apoios da APMadei-

ra, ANA e alguns hoteleiros). 

Entre 5 maio de 2016 e 27 

outubro são esperados 2.500 

turistas.

•Porto Santo regista o 
melhor Verão de sempre, ao 

nível da hotelaria, com taxas 

de ocupação que, no somatório 

dos meses de julho e agosto, se 

situaram próximas aos 90%.

•Porto Santo recupera 
ligação semanal de Lisboa, 

pela TAP, neste Inverno, 

operação que tinha sido 

abandonada no Inverno 

IATA 2013/2014, por alegada 

falta de rentabilidade.

10. Porto Santo
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•Campanhas de Sensibili-
zação: “Poupança de Água”; 

“MaRaM”, “Prevenção de in-

cêndios”; “Recolha de musgos e 

líquenes no Natal”; “Entrega de 

resíduos verdes e monos” nos 

municípios aderentes à ARM. 

•Desenvolvimento de tra-

balhos para o afundamento 
da Corveta General Pereira 

D’Eça no Porto Santo, e pedido 

de cedência da Corveta Afonso 

Cerqueira à Marinha Portugue-

sa, para afundar nos mares da 

ilha da Madeira.

•Criação do Instituto de Flo-

restas e Conservação da Na-

tureza, a partir de 1 de janeiro 

de 2016. 

•Plano Regional de Ordena-

mento Florestal da RAM.

•Definição das regras para o 
pastoreio nas serras. 

•Colaboração na elaboração 
do Plano de Prevenção e 
Vigilância aos Incêndios Flo-

restais.

•Ativação das torres de vigilân-

cia florestal e ação permanen-

te do corpo de Polícia Florestal, 

a partir do nível de alerta ama-

relo de risco de incêndio.

•Projeto de reabilitação do 
Parque Florestal das Queima-

das, com criação de um núcleo 

museológico e construção de 

um parque de estacionamento. 

•Candidatura das Levadas a 
Património Mundial da 

UNESCO e criação de uma 

Comissão Técnico-científica de 

Acompanhamento.

•Levantamento dos 
Caminhos Reais, início 

da recuperação da rede 
e aumento da oferta de 

percursos pedonais. 

•Participação no projeto 

para a gestão de perdas de 

água e de eficiência energéti-
ca (iPerdas 2016).

•Renovação da rede udo-
métrica, hidrométrica e de 
monitorização de caudal das 

captações superficiais.

•Conclusão das seguintes 
empreitadas: 

>> ETAR do Curral das Freiras 

>> Rede de Abastecimento de 

Água da Freguesia do Curral 

das Freiras (Fase 1)

>> Selagem da 2ª Fase B do 

Aterro Sanitário da ETRS da 

Meia Serra.

•Recuperação e diminuição 
das perdas de água das Leva-

das das Queimadas (Santana), do 

Monte Medonho e dos Moinhos 

(Ribeira Brava). 

•Contratação da empreitada 
para a construção da ETAR 
de Câmara de Lobos.

•Adjudicação da obra de am-

pliação da ETAR da Ribeira 
Brava.

•Plano de ação das inter-

venções nas ribeiras de 
Machico e do Ribeirinho para 

eliminar descargas pontuais de 

águas residuais.

•Elaboração dos primeiros 
Planos de Segurança da Água.

•Elaboração do projeto de re-

modelação e ampliação dos 
Sistemas de Abastecimento 
e Drenagem da Zona Oeste e 

Leste (Fase 1).

•Elaboração do projeto da 
Rede de Abastecimento de 
Água da Freguesia do Curral 
das Freiras (Fase 2).

•Elaboração do projeto de re-

cuperação da Levada do Norte 

– Lanço Sul – Túnel do Espigão.

•Contratação do projeto de 
remodelação do sistema de 
regadio e de fins múltiplos da 

ARM.

•Implementação do pro-

cessamento de Resíduos 
Florestais na ETRS da Meia 

Serra.

•Proposta de diploma de 
criação da Rede de Áreas 
Marinhas e de novos Parques 
Marinhos.  

•Preparação do concur-

so para elaboração do Pla-

no de Gestão de Riscos 
de Inundações da Região 

Autónoma da Madeira e 

da 2.ª Geração do Plano de 

Gestão da Região Hidrográfi-

ca do Arquipélago da Madeira 

(PGRH10), 2016-2021.

•Estratégia de Conservação 

do Património Geológico da 

RAM, no âmbito da qual já 

foi implementado o Programa 

Gea-Terra Mãe da UNESCO. 

•Estratégia MaRaM – 

Poluição Zero no Mar da RAM e 

criação da Comissão Técnica de 

Acompanhamento. 

•Estratégia de Adaptação 
às Alterações Climáticas da 

Região Autónoma da Madeira - 

CLIMA-MADEIRA.

•Ações de conservação no 
âmbito dos projetos LIFE: 

>> Maciço Montanhoso

>> Fura-bardos

>> Ilhéus do Porto Santo

>> Recover Natura.

•Projetos BIOMETOR “Ma-

deira-Tore” e MISTIC´SEAS, no 

âmbito da Diretiva Quadro Es-

tratégia Marinha.

•Assinatura do Memorando 
de Entendimento MoU-

Liderança Subnacional Climáti-

ca Global.

•Reativação das Estações de 
Monitorização da Qualidade 
do Ar.

11. Ambiente
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•Aprovação do IV regime 
do Centro Internacional de 
Negócios da Madeira e au-

mento da competitividade do 
Registo de Navios da Madei-

ra (MAR), tornando o Centro 

mais atrativo, no que constituirá 

um contributo extremamente 

relevante para a economia da 

Região. 

•Renegociação das Parceiras 
Público Privadas rodoviárias 

no âmbito da qual a Região 

poupará cerca de 280 milhões 

€ – poupança na ordem dos 

17%. Considerando os juros a 

poupança atinge os 20%.

•Garantimos a transferência 
do Fundo de Coesão Nacional, 
no valor de 43 milhões €, que se 

encontrava bloqueada, injetando 

liquidez adicional na economia, 

com efeitos multiplicadores no 

emprego e na coesão social.

•Aprovada adenda ao contra-

to celebrado entre o Estado e 
a RAM em 2012, que prorroga 

o prazo de amortização do em-

préstimo em mais 7 anos, alon-

gando assim o prazo de 2033 

para 2040. Alivia anualmente 

o Orçamento Regional em 24 

milhões €.

•Garantida a sustentabili-
dade das finanças públicas, em 

cumprimento do compromisso 

assumido de garantir uma tra-

jetória sólida e credível para a 

Região Autónoma da Madeira, 

vertida:

>>Na garantia do financiamento 

de 185 milhões € para cobrir as 

necessidades do Orçamento para 

2016, o que permite cumprir, 

com pontualidade, todas as 

responsabilidades assumidas;

>>E na redução sustentada da 

dívida comercial e dos pagamen-

tos em atraso, onde se assinala, 

entre muitas outras medidas, a 

antecipação do pagamento de 4,2 

milhões € por parte do Gover-

no Regional ao SESARAM, que 

estavam previstos pagar ape-

nas em 2016.

•Total transparência nas 
contas públicas da Região 

Autónoma da Madeira, com a 

publicação trimestral do Bole-

tim da Dívida total do Governo 

Regional e das Empresas 

Públicas.

•Lançamento de 15 pro-

cedimentos concursais 
para a rentabilização dos 

empreendimentos das Socie-

dades de Desenvolvimento 

Regional, entre os quais o Por-

to de Recreio da Calheta.

•Abertura de procedimento 
para a concessão das Casas do 
Governo no Porto Santo, para 

fins turísticos.

•Aprovação de 75 expro-

priações no valor de 2,9 milhões 

€, abrangendo 325 beneficiários.

12. Finanças Públicas
e Sustentabilidade

•Medidas adotadas pelo 
Governo Regional 

>> Redução das taxas de registo

>>Redução de valores das taxas 

anuais (permitem consolidar o 

crescimento que se tem regis-

tado, obter efeitos multiplica-

dores e receitas adicionais para 

a economia da Região).

>>Dinamização da economia 

nacional do Mar.

•Segundo maior armador 
mundial, a Mediterranean 

Shipping Company (MSC), 
optou recentemente por 

inscrever dois dos seus 
porta-contentores no 
Registo Internacional de 
Navios da Madeira (MAR). 

É mais um sinal da competitiv-

idade do Centro Internacional 

de Negócios da Madeira (CINM) 

conquistado nos últimos meses.

•O MAR é hoje o quarto 
maior registo de navios da 

União Europeia no número de 

navios e o terceiro em termos 

de tonelagem de arqueação 

bruta. A SDM conta consolidar 

esta posição a médio prazo.

13. Sistema Fiscal e Sustentabilidade. MAR


