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Economia a crescer 
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Criados 18 mil postos
de trabalho

Estudantes universitários
65 euros para viajar

Professores da região 
reconhecidos

Melhor destino
insular da Europa



MADEIRA É O MELHOR DESTINO 
INSULAR DA EUROPA
A Madeira foi eleita, pela sexta vez consecutiva, o 
melhor destino insular da Europa. Estamos nomeados 
para melhor destino insular do mundo, título que a 
revalidarmos será o quinto seguido.
Ainda na área do Turismo, foi reforçado em um 
milhão de euros o orçamento da promoção, em 
relação a 2018.
Estamos empenhados na captação da terceira 
companhia para a Madeira.
Tudo isto, enquanto reforçámos o trabalho em 
parceria com a ANA, para captação de mais voos.
Levámos eventos como a Festa da Flor, o Carnaval e a 
Festa do Vinho a todos os concelhos e prolongámos 
o tempo de duração das mesmas. Na área da 
Cultura, merece relevo a recuperação das  
capelas laterais da Igreja Matriz de 
Machico e dos tetos da Sé. 
Estamos a recuperar o 
Convento de Santa 
Clara.

HELICÓPTERO
ESTÁ AÍ

O helicóptero foi prometido. E está aí. 
No ano passado evitou que muitos 
incêndios ganhassem proporções 
devastadoras. Um investimento de 600 
mil euros, por ano. Totalmente suporta-
do pelo Governo Regional!
No domínio da Proteção Civil, concret-
izámos outros investimentos, como a 
aquisição de mais 10 ambulâncias e 
mais 35 viaturas para os bombeiros.
Outra importante medida é a presença-
da EMIR no Porto Santo nas épocas de 
maior movimento.

ECONOMIA
A CRESCER HÁ 70 MESES

A Economia da Madeira está a crescer há setenta meses 
consecutivos. E também há seis anos consecutivos apresenta 
contas positivas, contribuindo com 786 milhões de euros para 
a redução do dé�ce do País.
Resultados positivos que permitiram, por exemplo, a 
reposição para os 30% no subsídio de insularidade para o 
Porto Santo.
Foram pagos 76 milhões de euros às empresas, no âmbito do 
IDE, tendo sido aprovados 3.000 projetos, que permitiram a 
criação de 1.200 postos de trabalho
Lembre-se ainda que, pela primeira vez na história da 
Madeira, as exportações suplantaram as importações, muito 
devido ao avião cargueiro, proporcionado por este Executivo.

Todos os estudantes madeirenses, a estudar fora da Região, puderam viajar para a sua terra no Natal e na 
Páscoa. Porque o Governo Regional assumiu os excedentes a partir dos 65 euros, permitindo que cada 
família só tenha de desembolsar essa quantia, deixando de ter de adiantar valores que iam, em muitos 
casos, até 400 euros.
Até �nais de junho, participaram no programa cerca de 2.400 alunos, em apoios que abrangeram mais de 11 
mil viagens
Uma medida que a Região quer alargar agora a todos os madeirenses, fazendo com que cada pessoa só 
tenha de desembolsar os 86 euros, deixando de adiantar a totalidade da verba. Estamos a fazer tudo para 
que assim seja!

TODOS
OS ESTUDANTES
PUDERAM VIAJAR
PARA A SUA TERRA
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KIT BEBÉ JÁ  AJUDOU 800
400 euros a cada família
Uma das medidas, entre muitas outras, avançadas pelo 
Governo Regional para incentivar a Natalidade foi a da criação 
do Kit Bebé, um apoio que pode ir até 400 euros por criança 
nascida a partir de 1 de janeiro, e que ajuda na compra de 
vacinas e de medicamentos.
Até �nais de maio, já tínhamos entregue mais de 800 cartões.
Na Saúde a prioridade não se cinge à Natalidade. Abarca 
também novas instalações, como é o caso do centro de saúde 
da Calheta, já em construção, ou do centro de saúde em 
Câmara de Lobos, já em funcionamento.
Paralelamente, tem havido um grande reforço ao nível dos 
médicos de família na RAM, abrangendo todos os concelhos. 
Neste momento, em 29 centros de saúde a cobertura já é a 
100%!

MARMELEIROS REABILITADO
E DUAS NOVAS
ESCOLAS

O Hospital dos Marmeleiros está a sofrer uma 
profunda renovação. Depois dos arranjos nas redes 
de saneamento básico e na consolidação dos 
taludes, está a terminar a reabilitação do exterior 
do prédio. Ainda neste verão é lançado o concurso 
para a obra de reabilitação interior do edifício.
Nos últimos anos o Governo já procedeu a obras de 
melhoramentos em 16 centros de saúde. Isto para 
além dos trabalhos que estão a decorrer no Centro 
de Saúde do Bom Jesus.
O Governo Regional está também a construir duas 
novas escolas: na Ribeira Brava e no Porto Santo. 
Isto para além de requali�cações em quase todas 
as escolas da Região.
A segurança tem sido preocupação deste Governo, 
que vem apostando na consolidação de taludes, 
como acontece na Ribeira de João Gomes, onde 
estão a ser construídos dois falsos túneis, 
permitindo assim o acesso à via rápida.

DESEMPREGO NOS 7%

A taxa de desemprego desceu para 7%, a mais baixa em 10 anos. Desde 2015, 18 mil 
novos postos de trabalho foram criados. À média de 4.500 por ano…
O Bairro do Hospital e o Bairro da Nazaré estão a ser totalmente remodelados, 
tanto ao nível dos edifícios, como nas acessibilidades e nos espaços exteri-
ores e zonas verdes. Apartamentos a serem recuperados, num esforço 

�nanceiro de muitos milhões de euros. Prosseguindo os apoios no 
âmbito do PRID. 

A política social do Governo Regional é ainda complementa-
da com apoios a 65 IPSS, instituições que gerem lares e 

centros de dia, bem como dão apoio domiciliário e 
prestam outros serviços sociais. Foram mais de 84.4 

milhões de euros para apoiar os madeirenses, entre 
2015 e 2018.

RENDIMENTO
 MAIS ELEVADO DE

SEMPRE NA AGRICULTURA
 
O Governo Regional tem aumentado os apoios 
aos agricultores, tanto ao nível de apoios para 
fazer face a despesas com a produção, como 
nas colheitas e na entrega de plantas. 
Fruto deste apoio e de outras medidas que o 
Governo vem tomando, o rendimento da 
agricultura atingiu os 112 milhões de euros, o 
maior rendimento de sempre
Por outro lado, na área da causa animal, a 
Madeira foi a primeira região do País a proibir o 
abate de animais errantes.
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O apoio domiciliário é das grandes apostas deste 
Governo. 3.600 recebem ajuda em casa. E destes, 500 
ainda são abrangidos pelo fornecimento de 
refeições.
Apoiámos mais 410 famílias abrangidas pelo subsídio 
de apoio domiciliário ao cuidador.
Construímos o Centro de Inclusão Social, que abarca 
pessoas com de�ciência motora e mental, num 
empreendimento equipado com o que de melhor há 
na Europa.
Ainda na área das ajudas às famílias, este Governo 
lançou o Plano Regional para a Família, com cerca de 
100 medidas para ajudar todas as famílias 
madeirenses.

37 MILHÕES DEVOLVIDOS 
ÀS FAMÍLIAS

O Governo Regional reduziu os impostos, com destaque para o 
IRS, cuja redução em todos os escalões permitiu uma 
devolução de 37 milhões às famílias madeirenses. Na Madeira, 
pagam-se os impostos mais baixos do País.
Repusémos o subsídio de insularidade a todos os funcionários 
da Administração Pública. Os assistentes operacionais foram 
aumentados.
Outra medida com grande impacto foi a redução do IRC em 
2018 e 2019 para as empresas. As pequenas e médias empresas 
pagam 13% e para o ano deverão pagar 12%. Mais baixo do que 
em qualquer Região do País.

Integração dos madeirenses regressados da 
Venezuela.
O regresso de emigrantes e seus familiares da 
Venezuela, é um dos objectivos  do Governo 
Regional. 
Os clubes e associações fundados e dinamizados 

COMUNIDADES:

MAIS DE MIL PESSOAS 
CONTRATADAS NA SAÚDE
O Governo Regional tem vindo a reforçar os recursos humanos nos 
nossos hospitais e centros de saúde. Contratámos mais de 1000 
pro�ssionais para o SESARAM, dos quais 296 são médicos e 387 
são enfermeiros. Um investimento claro no sector!
Aumentámos os incentivos para a �xação de médicos na Região.
Isto num serviço onde há já 15 unidades de saúde acreditadas por 
auditores independentes.
Implementámos a via verde do medicamento e reforçámos o investi-
mento na área da Saúde Mental, e ainda implementámos as estraté-
gias regionais de Saúde Mental, paras Doenças Respiratórias 
Crónicas, para a Saúde Oral e para a Alimentação Saudável.

pelas comunidades madeirenses têm desempen-
hado um papel fundamental na valorização e 
disseminação da cultura e tradição da Região 
nas mais diversas localidades espalhadas pelo 
mundo fora. E, como tal, têm merecido o apoio do 
Executivo madeirense.

3.600 COM APOIO DOMICILIÁRIO
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PASSES SOCIAIS 
MUITO MAIS BARATOS
Os passes sociais custam 30 euros nos meios urbanos e 40 
euros nos transportes interurbanos. A redução foi conseguida 
por este Governo Regional e pode representar poupanças para 
um agregado familiar na ordem dos dois mil euros por ano.
Outro dado importante é a taxa de compromisso de 84% no 
Madeira 2020, superior à do País, com taxa de compromisso na 
ordem dos 79%.
Este Governo aposta ainda na ampliação do Aproveitamento 
Hidroelétrico da Calheta, estimado em 70,6 milhões de euros, 
que vai aumentar a produção de energia elétrica a partir de 
energias renováveis e assim diminuir a emissão de fases com 
efeito de estufa.

54 CAMINHOS 
AGRÍCOLAS 
CONSTRUÍDOS
A Região aprovou, através do PRODERAM, a 
construção de 54 caminhos agrícolas, cujo apoio foi 
de 25 milhões de euros, bene�ciando 1.408 
explorações. Números que atestam o empenho do 
Governo Regional na melhoria das acessibilidades 
para os agricultores.
Aumentámos o cultivo de produtos biológicos, em 
número de agricultores (136, mais 24% do que em 
2015) e em área (são quase 194 hectares).
Recorde-se ainda a construção da escola agrícola, 
em São Vicente, uma mais valia na formação dos 
nossos agricultores.

MADEIRA
 TEM POCIF A FUNCIONAR

A Madeira criou um Plano Operacional de 
Combate aos Incêndios, perfeitamente em 
funcionamento e que custa cerca de 600 mil 
euros ano. O programa abrange toda a Região.
Reforçámos os apoios às instituições de 
bombeiros em quase dois milhões de euros, 
permitindo às corporações terem condições 
para mais contratações de pessoal e melhores 
equipamentos.
Outro forte investimento, foi ao nível da 
formação e da promoção de bombeiros, que 
viram aumentadas as suas remunerações e 
melhorada a sua capacidade pro�ssional.

NOVO HOSPITAL 
É A GRANDE OBRA
 
O novo Hospital da Madeira é a grande obra dos próximos 
anos. São 330 milhões de euros, custeados em muito mais 
de metade exclusivamente pela Região. O concurso 
público internacional já foi aberto! 
Outras obras importantes têm sido as da regularização 
das ribeiras no Funchal, na Ponta do Sol e na Ribeira Brava. 

Foram mais de 100 milhões investidos. Estamos a concluir 
canalizações no Funchal (nas três principais ribeiras), na 
Tabua, na Ribeira Brava (projeto que vai implicar a requali-
�cação da foz e da marginal) e na Madalena do Mar.
O Governo Regional está ainda a apostar em várias vias de 
grande dimensão, como são os casos da via-expresso para 
a Ponta do Pargo (a concluir neste verão), a conclusão da 
Cota 500 (até à Ribeira Grande) e ainda a via-expresso 
Boaventura/Ponta Delgada (já em funcionamento).
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MAIS E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

O Governo Regional empenha-se em proporcionar aos madeirenses mais e 
melhores águas balneares. Com vários projetos visando a melhoria das 
condições ambientais, como a construção da ETAR de Câmara de Lobos.
Um outro forte investimento tem sido ao nível da otimização da Central 
Dessalinizadora do Porto Santo.
Outro grande investimento, foi na área da rega. A Região suporta 83% dos 
custos, através de um subsídio de três milhões de euros por ano, fazendo com 
que os agricultores paguem muito menos do que teriam de pagar.
Ainda nesta área da rega, destaque-se que vamos construir o Túnel do 
Pedregal, a face mais saliente do investimento na otimização dos canais.

FAIXAS 
CORTA-FOGO
ABRANGEM 640 HECTARES

A criação de faixas corta-fogo tem sido uma preocu-
pação deste Governo, de modo a garantir a segurança 
das pessoas. Neste sentido, concebemos uma faixa 
corta-fogo, com 640 hectares, para reforçar proteção da 
população.
Investimos na limpeza de área �orestal, o que permitiu, 
por exemplo, a re�orestação de 222 hectares, com 210 
mil plantas.
A outro nível, foram ainda disponibilizadas sete casas de 
abrigo para a população e concessionámos outras sete.
Assinale-se igualmente a recuperação dos espaços 
verdes da Quinta do Imperador e a construção do Jardim 
das Madalenas.

JUSTIÇA FEITA AOS PROFESSORES

FORMAÇÃO DESPORTIVA É APOSTA

O Governo Regional vem fazendo uma forte aposta na formação 
desportiva de base.
Neste sentido, as associações e clubes desportivos mantêm uma 
intervenção social ímpar junto dos grupos infantojuvenis, 
facultando-lhes a aprendizagem das técnicas desportivas e a 
formação integral que o Desporto proporciona de modo 
peculiar.
Por outro lado, temos criado e construido melhores 
espaços para as práticas desportivas.
A Madeira dispõe, através da ação e apoio do 
Governo Regional, de espaços desportivos 
naturais e construídos de excelência, que 
acolhem as atividades de atletas e equipas 
madeirenses e, igualmente, provas 
de calendários desportivos 
nacionais e internaciona-
is altamente especial-
izados.

Os professores da Região viram os seus tempos 
de carreiras regularizados, com a devolução de 
nove anos, quatro meses e dois dias.
Ao mesmo tempo que fazemos justiça aos 
professores, generalizámos os apoios sociais 
(vulgo Ação Social) para todos
A escola inclusiva que criámos para todos, 
integra a Diferença e engrandece as Artes. Não 
há nenhuma condição que exclua um único 
madeirense da escola.
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