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Uma aposta ganha do Governo Regional, a pensar no presente e no futuro 

 
É um orgulho e uma satisfação poder afirmar que a Região Autónoma da Madeira está na linha 

da frente no que toca a questões ligadas a uma sociedade mais inclusiva. Exemplo disso é o 

compromisso assumido por este Governo Regional em criar, de raiz, um espaço que pudesse 

facultar à população com deficiência as melhores condições de vida e a maior dignidade possível 

tanto aos utentes como às suas famílias. Uma aposta do Governo Regional a pensar no presente 

e no futuro.  
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Tendo por referência todo o trabalho realizado na Região Autónoma da Madeira, no que diz 

respeito às respostas desenvolvidas pelas instituições oficiais dirigidas às pessoas com 

deficiência e incapacidade, reconhecidas a nível nacional e europeu, o Governo Regional 

continua a fazer uma forte aposta na sua continuidade, através da promoção de ações de apoio, 

que asseguram o desenvolvimento funcional e integral de competências nas pessoas com 

deficiência com idade igual ou superior a 18 anos, numa perspetiva de inclusão, reabilitação e 

terapêutica de apoio psicossocial e familiar, que propicie bem-estar, saúde geral, 

envelhecimento ativo e qualidade de vida.  
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Neste contexto, surge o Centro de Inclusão Social da Madeira, localizado na Rua da Levada de 

Santa Luzia n.º 7, freguesia do Imaculado Coração de Maria, concelho do Funchal. 

Destaco a importância da concretização de uma obra desta magnitude, considerada única a nível 

nacional.  

 

Trata-se de uma infraestrutura pioneira, concretizada pelo Governo Regional, com uma 

comparticipação financeira da União Europeia e que conta com vários espaços inovadores, 

destinados à melhoria da qualidade de vida das pessoas com necessidades especiais. 

O novo Centro de Inclusão Social da Madeira agrega as 4 estruturas anteriormente existentes 

no Funchal para apoio à deficiência, nomeadamente os Centros de Atividades Ocupacionais de 

Santo António e São Pedro, o Centro de Apoio à Deficiência Profunda e o Lar Residencial da 

Quinta do Leme, num total de 172 utentes que utilizam diariamente as instalações. Conta com 

141 colaboradores. 

No total, são cerca de 400 os utentes dos vários Centros de Atividade Ocupacionais da Região, 

distribuídos pelos 11 concelhos, que passam a poder usufruir das várias valências inovadoras 

existentes nesta infraestrutura, tais como o tanque terapêutico, sala snoezelen, terapia 

ocupacional, treino da vida diária, circuito dos pés descalços, entre outros. 

Sem dúvida, um projeto de excelência que a nossa região e os nossos utentes merecem. 

Rita Andrade - Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais 
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A Madeira cada vez mais inclusiva 

 

O Centro de Inclusão Social da Madeira está concluído e em funcionamento, foram 
quase nove milhões de euros investidos, e vale cada cêntimo. Esta grande obra começou 
em agosto de 2011 como o Centro de Apoio à Deficiência Motora, um projeto ambicioso 
e visionário que prometia revolucionar a abordagem e o cuidado de uma população 
menos afortunada, hoje, ainda mais inclusivo, é certamente um marco na educação e 
no cuidado de uma população especial.   

Este edifício, que tem tanto de harmonioso como de funcional, o edifício mais inclusivo 
da Madeira e porventura de Portugal, está agora completo. Tem agora a moldura 
humana que o preenche e complementa, os que lhe dão a verdadeira cor…os seus 
utentes, os seus alunos, as suas famílias e os seus dedicados quadros e funcionários.  

Assim dá gosto trabalhar, e foram muitas os dias e as horas de trabalho para se conseguir 
que em 11 de abril de 2017 as obras estivessem novamente no terreno. Esta retoma da 
obra foi o culminar do esforço conjunto de muitos. Sem querer ser injusto com ninguém, 
terei que referir a atenção colocada na candidatura ao Programa 14-20 que permitiu o 
mapeamento e financiamento da intervenção, trabalho acompanhado com empenho 
pelo Dr. Rui Gonçalves e demais equipa.  

Foi também muito importante o entusiasmo do responsável pelas obras públicas à data, 
o Dr. Sérgio Marques e de toda a equipa, na otimização e materialização das soluções 
de projeto e na implementação de um programa funcional difícil e exigente. Nesta área, 
além do brilhante trabalho dos quadros da SRAPE, que para os quais não tenho palavras 
para o merecido agradecimento e louvor, gostaria de destacar igualmente o 
profissionalismo dos técnicos dos gabinetes de arquitetura e de engenharia envolvidos. 
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Neste verdadeiro trabalho de equipa, não poderia deixar de mencionar a visão e a 
crença inabalável numa solução abrangente e fortemente inclusiva para este edifício, 
falo claro da Dra. Rubina Leal. A forma como motivou os serviços por si tutelados para 
que interagissem e pensassem em conjunto as soluções, foi digno de nota e 
determinante para o sucesso do projeto e para que hoje o Centro de Inclusão da 
Madeira seja uma realidade.   

Uma última palavra para a empresa que construiu o centro, aos seus quadros e 
administração, pois, desde a primeira hora, acreditaram numa solução digna e não 
baixaram os braços perante as dificuldades. As obras, com parceiros sérios, dedicados e 
comprometidos como este, velem a pena, e esta foi um bom exemplo disso. 

Este edifício, verdadeiramente especial, será agora a casa de gente também muito 
especial e trabalhar para este fim, fez-nos sentir a todos, muito especiais, muito 
obrigado. 

Amílcar Gonçalves - Secretário Regional do Equipamento e Infraestruturas  
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Memória Descritiva – Centro de Inclusão Social da Madeira 

A arquitetura do edifício foi desenvolvida de forma integrada pela empresa encarregue da 

empreitada, a Mota Engil, de forma que a volumetria do edifício se enquadrasse de modo 

discreto na paisagem envolvente, levando em linha de conta a escala local, as vistas e a 

inclinação natural do terreno.  

O edifício desenvolve-se em 5 pisos, tendo 4 deles acesso de nível ao exterior. A área de 

construção é de 9.433 m2.   

No piso 0 fica localizada a receção, a área de direção e administrativa, gabinetes de apoio, sala 

polivalente e garagem.  

O piso 1 é destinado às áreas terapêutica e ocupacional, incluindo o tanque terapêutico, sala 

snoezelen, fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, sala de treino de atividades de via diária, 

sala de madeiras, sala de encadernação, área alimentar (refeitório e cozinha) e área de 

lavandaria, circuito dos pés descalços, e campo de jogos. 
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O piso 2 é destinado às áreas ocupacionais ou de formação complementar, designadamente, 

artes criativas, música, cozinha pedagógica, costura, têxteis, treino de autonomia, serigrafia, 

cerâmica, académica e informática, horta pedagógica, e canil. Inclui também o apartamento 

para treino de autonomia diária. 

Por fim, os pisos 3 e 4 são destinados ao Lar Residencial com capacidade para acolher 51 

residentes, distribuídos por quartos duplos e triplos, dotados de instalações sanitárias privativas 

bem como espaços de apoio, copa, refeitório, sala de vigilância e sala de convívio.  

 

O acesso às zonas de atividade escolar está assegurado por rampas exteriores, sendo o uso do 

elevador opcional. 
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Todo o edifício é livre de barreiras arquitetónicas estando assegurado o acesso a carro de 

bombeiros, ambulância ou outros veículos em todos os pisos com exceção do 4º.  

Em toda a envolvente estão criadas zonas ajardinadas. 

 

 

INVESTIMENTO TOTAL: 

A comparticipação financeira do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) para 

este projeto, foi na ordem dos 4,7 milhões de euros, sendo que o Governo Regional 

comparticipou com cerca de 4,1 milhões de euros (incluindo mobiliário e equipamentos), o que 

corresponde a um investimento total de 8,8 milhões de euros. 

 


