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O XXII Governo Regional
tomou posse a 20 de abril de 2015
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Um ano
de Governo
Caros Madeirenses
e Porto-Santenses
Hoje completamos um ano
de Governo com avanços
significativos
nas
metas
assumidas com os Madeirenses
e Porto-Santenses.
Desencadeamos uma reforma
do sistema político, em que
rapidamente demonstramos a
nossa verdadeira disponibilidade
para um escrutínio permanente
da governação. Não só com
a presença do Presidente do
Governo em debates mensais
mas também com uma regular
ida de membros do executivo
a debates parlamentares e
audições, contribuindo para a
melhoria da imagem das nossas
instituições democráticas.
Fomos capazes de restaurar
a credibilidade das nossas

finanças públicas e hoje a
Região consegue financiar-se
autonomamente no mercado.
Só com esta consolidação das
finanças públicas é possível
iniciar
um
processo
de
recuperação económica e social.
Conseguimos
abater
863
Milhões de euros à dívida direta
e indireta da Madeira.
Dando cumprimento ao nosso
compromisso, iniciamos
em janeiro deste ano o
desagravamento fiscal sobre
as famílias com a redução de
7,5% no primeiro escalão do
IRS, efetuamos a reversão dos
cortes nos salários da função
pública e foi reposto o subsídio
de insularidade para o Porto
Santo, desagravamos as taxas
de ISP (Imposto Sobre Produtos
Petrolíferos) na Região para
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Miguel Albuquerque
Presidente do Governo Regional da Madeira.

os combustíveis e temos para
aprovação no Parlamento o novo
Código Fiscal de Investimento
com um conjunto importante
de incentivos em favor das
pequenas e médias empresas.
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No transporte aéreo, criamos
rapidamente um novo subsídio
de mobilidade em que os
residentes pagam 86 euros e os
estudantes 65 euros.
Após seis meses foi possível
devolver às famílias da Madeira
e do Porto Santo 6 milhões
€, sendo que o valor médio
de reembolso é de 142 €,
demonstrando que o teto de 400
€ está longe de ser atingido.
Para o Porto Santo criamos o
novo subsídio de mobilidade
de 25€, o que vai permitir
dinamizar a frágil economia da
ilha.

Estamos a assistir a sinais
positivos
no
sentido
da
recuperação económica da
Região desde o turismo ao
sector imobiliário, onde a
venda de casas aumentou 36%
em relação a 2014. Estamos
a criar ambientes favoráveis
ao investimento e à criação de
riqueza e de emprego.
Nos apoios sociais temos
desenvolvidos políticas que
ajudem de modo efetivo as
famílias mais vulneráveis, o
que passa pelo reforço do apoio
na aquisição de medicamentos
e ajudas técnicas e na ajuda
domiciliária, pelo alargamento
da cobertura da ação social
escolar e pelo combate à pobreza,
ao desemprego e à exclusão.
O nosso programa é para os
quatro anos de legislatura.
Ao fim de um ano de
mandato muitos dos nossos
compromissos com a população
estão já concretizados, como se
pode ler no caderno que agora
apresentamos.

Miguel Albuquerque
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INCLUSÃO
E ASSUNTOS
SOCIAIS
Rubina Leal
Secretária Regional

1 ANO

DE GOVERNO

SOCIAL/ISSM
>>PLANO REGIONAL PARA
O ENVELHECIMENTO ATIVO
>Aprovamos o I Plano Regional para o
Envelhecimento Ativo 2016 - 2019, com o
objetivo de promover o envelhecimento em
segurança e com dignidade.
>Iniciamos o programa das demências junto da
população idosa.
>Apoiamos 3.600 utentes, através do Serviço
de Ajuda Domiciliária e Subsídio de Apoio aos
Cuidadores num investimento global de 10
milhões €.
>Reforçamos as equipas do Serviço de
Apoio Domiciliário com 46 novas ajudantes
domiciliárias. Mais cuidados personalizados e
individualizados no domicílio.

>>128 ACORDOS DE COOPERAÇÃO
Asseguramos e apoiamos 62 Instituições
Particulares de Solidariedade Social, através da
celebração de 128 acordos de cooperação, no
montante de 17,5 milhões €. um aumento de 7%
face ao ano anterior.
>>REFORÇO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS
Reforçamos o apoio à aquisição de medicamentos
e ajudas técnicas, traduzidos em 16.100 apoios
financeiros num montante de meio milhão de €.

>>PLANO REGIONAL CONTRA A VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA 2015
Aprovamos e iniciamos as medidas inscritas no
II Plano Regional Contra a Violência Doméstica
2015 – 2019 e asseguramos a manutenção das
instituições que apoiam as vítimas no valor
superior a 460 mil €.

>>APOIO À POPULAÇÃO SEM-ABRIGO
Assinamos Protocolos de Cooperação com a
Associação Protetora dos Pobres, tendo em vista
a prestação de apoio a pessoas na situação de
sem-abrigo, no valor de meio milhão de € e a
criamos uma equipa técnica para acompanhar
no terreno esta população.
>>UTENTES DA CAIXA GERAL DE
APOSENTAÇÕES
Criamos a Unidade de Atendimento Regional
dos Utentes da Caixa Geral de Aposentações na
Região Autónoma da Madeira para atendimento
aos 12.381 reformados.
>>I FEIRA DE ECONOMIA SOCIAL E
SOLIDÁRIA
Realizamos a I Feira de Economia Social
e Solidária, tendo em vista a promoção da
atividade desenvolvida por 76 entidades no
âmbito do terceiro setor.

>>INTERVENÇÃO LOCAL
Garantimos a intervenção local, através do

financiamento das 39 Casas do Povo da região
autónoma no montante superior a 391 mil €.

EMPREGO
>>MEDIDAS ATIVAS DE EMPREGO
As 13 Medidas Ativas de Emprego apoiaram
5.257 desempregados até março de 2016

>>CRESCIMENTOS DE 4,3% E DE 9,8%
Colocamos 1.500 inscritos no Instituto de
Emprego da Madeira no mercado de trabalho e
registamos 5.826 autocolocações, representando
crescimentos de 4,3% e de 9,8%, respetivamente,
face ao ano anterior.

>>PRÉMIOS AO EMPREGO
Aprovamos 906 Prémios de Emprego até março
de 2016.
>>ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO
Aprovamos 81 projetos e apoiamos 130 novos
postos de trabalho entre abril de 2015 a março
de 2016, no âmbito do Programa de Estímulo ao
Empreendedorismo de Desempregados e Criação
do Próprio Emprego.
>>PROTOCOLOS PARA O EMPREGO
Celebramos 3 Protocolos de Cooperação com a
Câmara de Comércio e Indústria da Madeira,
Zona Militar da Madeira e o Instituto de
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>>CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS
Asseguramos o financiamento das Associações
Humanitárias de Bombeiros Voluntários da
Região Autónoma da Madeira, através da
celebração de contratos-programa em valor
superior a 1 milhão e 700 mil €.
>>EQUIPAMENTOS PARA BOMBEIROS
Equipamos
e
renovamos
viaturas
e
equipamentos das corporações de bombeiros no
valor de 400 mil €.
Desenvolvimento Empresarial para a promoção
e divulgação das Medidas Ativas de Emprego.

>>REATIVAR MADEIRA
Lançamos o Programa REATIVAR Madeira
com o objetivo de promover a reintegração
profissional de pessoas desempregadas de longa
e de muito longa duração.
>>INCENTIVOS À CONTRATAÇÃO
Reformulamos o Programa de Incentivos à
Contratação com o objetivo de estimular a
criação de postos de trabalho, junto de entidades
privadas com ou sem fins lucrativos.

>>OFERTAS DE EMPREGO
Lançamos a Medida de Incentivos à Aceitação
de Ofertas de Emprego com o objetivo de
estimular a aceitação de ofertas de emprego por
beneficiários de prestações de desemprego.

PROTEÇÃO CIVIL
>>PLANO REGIONAL DE EMERGÊNCIA
Aprovamos e iniciamos o Plano Regional de
Emergência e Proteção Civil.
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>>PROGRAMA AO SUBARRENDAMENTO
Desenvolvemos o programa de subarrendamento
direcionado a 300 famílias no valor de 1,5
milhões de €.
>>RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS
DEGRADADOS
Recuperamos 90 fogos através do Programa de
Recuperação de Imóveis Degradados no valor de
600 mil €.

>>NOVOS POLOS COMUNITÁRIOS

>>FORMAÇÃO PROTEÇÃO CIVIL
Garantimos a formação e treino a 835 Agentes
de Proteção Civil através de 55 cursos.

Dinamizamos novos Polos Comunitários na
Nazaré, Ribeiro Real e Santa Luzia.

>>PREVENÇÃO JUNTO DA POPULAÇÃO
Desenvolvemos ações de formação e
sensibilização sobre prevenção de riscos a 6 mil
crianças, jovens e adultos durante 88 sessões.

TRABALHO
>>INSPEÇÃO
Os Serviços Inspetivos promoveram 8.433 ações
de inspeção a empresas e estabelecimentos em
toda a Região, na sequência de 1.976 reclamações
apresentadas por trabalhadores, organismos e
outras entidades.

>>PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA
Conceção e execução do Plano de Prevenção e
Vigilância aos Incêndios Florestais.
HABITAÇÃO
>>NOVOS FOGOS
Concluímos a construção de 7 fogos no concelho
de Câmara de Lobos no valor de 491 mil €.

>>PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO
Instauramos 525 Processos de Contraordenação,
com aplicação de coimas no montante global de
1 milhão €

>>OBRAS

DE
REQUALIFICAÇÃO
URBANÍSTICA
Executamos obras de regeneração urbanística e
paisagística dos espaços exteriores do Bairro da
Nazaré e criamos 57 hortas familiares e sociais
num valor superior a 129 mil €.

SERVIÇO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
>>APOIO A 6.477 CONSUMIDORES
Prestamos apoio a 6.477 consumidores no
âmbito de pedidos de informação, reclamações e/
ou pedidos de mediação de conflitos de consumo.

>>APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS
Apoiamos
mensalmente
100
agregados
familiares no âmbito do Programa de Apoio a
Desempregados.

>>CAMPANHAS FORMATIVAS
Realizamos 183 ações de informação e
sensibilização aos consumidores, abrangendo
3.560 pessoas e lançamos 3 novas campanhas.
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ECONOMIA,
TURISMO
E CULTURA
Eduardo Jesus
Secretário Regional

1 ANO

DE GOVERNO

TURISMO
>>PROMOÇÃO NA APM
Concentração da promoção na APM – duplicação
de verbas (4,2 para 8,4 milhões de €)

>
>REQUALIFICAÇÃO DO SECTOR TURÍSTICO
Desenvolvimento do Plano para a Requalificação
do sector turístico regional.

>>ALOJAMENTO LOCAL
Intervenção no alojamento local (grupo de
trabalho): em setembro tínhamos 150 unidades
registadas – hoje temos cerca de 1.000.

>>POSTOS DE TURISMO
Desenvolvimento de um Plano de Ação para os
Postos de Turismo.

>>EVENTOS DE ANIMAÇÃO
Análise e reformulação dos eventos de animação
turística (descentralização e alargamento no
tempo e no espaço).
>>OBSERVATÓRIO DO TURISMO
Reativação do Observatório do Turismo.

ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO
DA MADEIRA
>>MERCADOS ESTRATÉGICOS
Intensificação da aposta nos mercados
estratégicos.

>>CONSUMIDOR FINAL

>>INVERNO NO PORTO SANTO

Comunicação mais focada no consumidor final.

Lançamento de operações inéditas de inverno
para o Porto Santo.

>>COMBATE À SAZONALIDADE
Promoção específica para o Porto Santo e
combate à sazonalidade.
>>PARCERIA COM CRISTIANO RONALDO
Parceria crucial com o madeirense Cristiano
Ronaldo.
>>LANÇAMENTO De CAMPANHAS
Lançamento da campanha “Descubra a Madeira”
e “Madeira é Ouro” (online, outdoor e imprensa).
>>MADEIRA TODO O ANO
Manutenção da Campanha Madeira todo o ano
(online, outdoor e imprensa).
>>PROMOÇÃO
Presença em Feiras, Workshops e Roadshows.

>>MAIS FREQUÊNCIAS SEMANAIS
Aumento do número de frequências para o
próximo Verão IATA – mais 26 frequências
semanais.

>>MELHOR DESTINO INSULAR DO MUNDO
Reconhecimento da Madeira como melhor
destino insular do mundo.

>>MELHOR DESTINO INSULAR EUROPEU
Nomeação da Madeira para melhor destino
insular europeu.

TRANSPORTES

>>MOBILIDADE AÉREA

5 FAM Trips (mercados alemão, português,
croata e esloveno).

PARA OS RESIDENTES
Implementação do novo subsídio social de
mobilidade aérea para os residentes, nas suas
deslocações dentro do território nacional.

>>PRESS TRIPS

>>CIVITAS DESTINATION

25 PRESS trips (França, Itália, Bélgica, Alemanha,
Suécia, Portugal, Espanha, Reino Unido, Japão e
Áustria).

Candidatura aprovada ao CIVITAS
DESTINATION

>>5 FAM TRIPS

>>MOBILIDADE PARA O PORTO SANTO
>>NOVAS OPERAÇÕES AÉREAS
Confirmação de novas operações aéreas.

Lançamento do novo subsídio social de
mobilidade para o Porto Santo.
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>>GESTÃO DA QUALIDADE

Insular entre Açores e Madeira.

Apoio à implementação do “Modelo de Gestão da
Qualidade” para os Serviços Públicos da RAM.

>>ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS

>>MANUTENÇÃO PARA PRIVADOS
Passagem para a iniciativa privada da
manutenção dos ascensores, monta-cargas,
escadas mecânicas e tapetes rolantes.
>>CAIS NORTE
Conclusão das obras do Cais norte.

CULTURA
>>MUDAS
Inauguração do MUDAS – Museu de Arte
Contemporânea da Madeira.

>>DAR A VER
Desenvolvimento do Projeto DAR A VER.
>>PROCEDIMENTO DE BENEFICIAÇÃO
Lançamento do procedimento para a
Beneficiação da Casa das Mudas, da Capela de
Nossa Senhora da Piedade e da Capela do Corpo
Santo.
>>CARTÃO RESIDENTE DO PORTO SANTO
Eliminação do Cartão Residente do Porto Santo.

>>CAPELAS AO LUAR
Implementação do projeto “Capelas ao Luar” Obras de beneficiação, conservação e restauro
de algumas capelas, no valor de 30 mil €.
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Maior dinamização dos espaços museológicos da
Região.

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
>>PROJETOS ESTRUTURANTES DE
ESTÍMULO À ECONOMIA REGIONAL
(MÉDIO/ LONGO PRAZO):
>Citizenship by Investment
>Agência Regional de Investimento
>Rede
Internacional
de
Madeirenses
Empresários na diáspora
>Missões empresariais e diplomacia económica
>Brava Valley
>Interconnected
>Esclarecimento aos empresários em 6
concelhos

INSTITUTO
DE
DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL
>>INCENTIVOS
6 Sistemas de Incentivos lançados
>INTERNACIONALIZAR 2020
>EMPREENDER 2020
>VALORIZAR 2020
>PROCIÊNCIA 2020
>FUNCIONAMENTO 2020
>INOVAR 2020
Até 15 de abril de 2016:
>>SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS
Deram entrada 1.105 candidaturas (987 SI
Funcionamento, 23 Internacionalizar 2020,
15 Empreender 2020, 79 Valorizar 2020 e 1
Prociência 2020).

>>PROJETOS APROVADOS
Foram aprovados 311 projetos (295 SI
Funcionamento)- investimento de 92 milhões de
€ e um volume de negócios de 187,6 milhões.
>>PASSE SOCIAL ESTUDANTE
Alargamento do Passe Social Estudante aos
alunos do Ensino Superior que beneficiavam de
Bolsa.
>>PIETRAM
Conclusão do PIETRAM

>>TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Implementação do Regime Jurídico do Serviço
Público de Transporte de passageiros.

>>EXPOSIÇÕES
>Exposição “Investigar. Proteger. Divulgar”.
>Exposição “Martha Telles”.
>>AMIGOS DO MUSEU
Acolhimento da Delegação dos Amigos do Museu
Nacional de Arte Antiga.
>>COLABORAÇÃO COM OS AÇORES
Reforço da colaboração com a Direção Regional
da Cultura dos Açores, na sequência da Cimeira

>>CRIAÇÃO POSTOS DE TRABALHO
Projetos que preveem, no total, a criação de
93 novos postos de trabalho e a garantia da
manutenção de outros 4.023 empregos.

>>TECIDO EMPRESARIAL
Foram efetuados pagamentos ao tecido
empresarial relativos aos diferentes sistemas
de incentivos, num total de 22,5 milhões € (16,7
milhões em 2015 e 5,8 milhões em 2016).
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INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Foram efetuados pagamentos na ordem dos
9,7 milhões (valores acumulados), repartido
pelas seguintes linhas de crédito:

>>DESBUROCRATIZAÇÃO
Estratégia de desburocratização: através do
Centro de Formalidades de Empresas do Funchal,
foi possível, em 2015 (alterações):
>Constituição de 567 empresas.
>Alteração de 313 sociedades.
>Registo de 177 extinções.
>Instrução de 77 processos de propriedade
industrial.
>Concretização
de
164
pedidos
de
admissibilidade de firma ou denominação ao
Registo Nacional de Pessoas Coletivas.
>>NOVOS SERVIÇOS
No último trimestre de 2015, foram criados dois
novos serviços:
>A Associação na Hora.
>E a Loja da Exportação.

IRAE
>>APOIO E ESCLARECIMENTO
Apoio e esclarecimento aos agentes económicos.

>>CONCORRÊNCIA DESLEAL
Atuação repressiva face à concorrência desleal
entre os agentes económicos.
>>EVASÃO E FRAUDE
Combate à evasão e à fraude.

>>MONITORIZAÇÃO
Monitorização nas atividades relacionadas,
especialmente, com o setor do Turismo.

>>FISCALIZAÇÃO
Fiscalização da cadeia de comercialização.

>>COMBATE ÀS PRÁTICAS DESLEAIS
Combate às práticas económicas desleais e à
economia paralela.

MADEIRA PARQUES EMPRESARIAIS
>>INSTALAÇÃO DE EXPLORAÇÕES
AGRÍCOLAS
Disponibilização de áreas dos Parques
Empresariais de Câmara de Lobos, Ponta do Sol,
Santana, Porto Moniz, S. Vicente e Ribeira Brava
para a instalação de explorações agrícolas de
cultura intensiva.

>>REGULARIZAÇÃO
Impulso na regularização dos
Empresariais da Cancela e do PEZO.

Parques

ENERGIA
>>REDUÇÃO DA TARIFA ELÉTRICA
Tarifa Social EEM: a Entidade Reguladora dos
Serviços Energéticos (ERSE) pretende alargar
a base de incidência da tarifa social a mais
famílias/consumidores de energia elétrica na
RAM. Uma medida que permitirá que cerca
de 12.000 famílias /consumidores de energia
elétrica na Região possam vir a beneficiar desta
tarifa especial, com uma redução adicional de

2%, cobertura que cresce, em mais do dobro,
face à que existe atualmente.

>>ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Plano para a Iluminação Pública (substituição da
iluminaria normal por Leds).
>>PORTO SANTO SUSTENTÁVEL
Elaboração
de
uma
estratégia
de
desenvolvimento Sustentável para o Porto Santo
com concretização de imediata de algumas das
medidas previstas.

CENTRO DE EMPRESAS E INOVAÇÃO DA
MADEIRA
>6 Oficinas do Empreendedor
>1 Oficina Startups
>Prémio “Startup Incubator of the Year” ao
CEIM, uma iniciativa da Portugal Startups prémios Up Awards.
>Programa de gestão da inovação em 8 empresas
da RAM.
>Envolvimento de 1.700 alunos num projeto de
educação para o empreendedorismo que decorre
em ambiente escolar.
>Lançamento da 3ª edição do startWeb
>Promoção de um evento temático sobre
“gaming startups”.
>Promoção da participação da Equipa Dobsware
>Promoção da participação da Equipa Citizen ON
>Participação na décima terceira ”Call For
Entrepreneurship” da Portugal Ventures.
>Envolvimento no projeto “Erasmus para
jovens Empreendedores” da responsabilidade da
Comissão Europeia, DG Enterprise.
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ASSUNTOS
PARLAMENTARES
E EUROPEUS
Sérgio Marques
Secretário Regional

1 ANO

DE GOVERNO

COMUNICAÇÃO SOCIAL
>>SISTEMA DE AUXÍLIOS
Implementação e Gestão do Sistema de auxílios
de Estado à Comunicação Social.

>>RELAÇÃO CONTRATUAL
Reenquadramento da relação contratual de
prestação de serviços com as rádios locais com
redução dos valores contratados.

>>RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA
RTP-M
Negociação para que a RTP-M tenha a renovação
de equipamentos que necessita há anos bem
como para a necessidade de preservar o seu
arquivo.
>>JORNAL DA MADEIRA
Preparação e negociação com vista à alienação
do JM em 2016. Foi reduzido o apoio da região
de 2,6 Milhões € para 940 mil € em 2016.

LIGAÇÃO ÀS COMUNIDADES
>>APROXIMAÇÃO ENTRE EMIGRANTES E
REGIÃO
Instituído um modelo que aproxima emigrantes e
Região – Governo Regional criou Fórum Madeira
Global e Conselho da Diáspora Madeirense.

>>ENCONTRO DAS COMUNIDADES
MADEIRENSES
Encontro das Comunidades Madeirenses no fim

de agosto de 2015. Mais de 100 participantes de
todo o Mundo.

>>NOVO PORTAL
Novo Portal do Centro das Comunidades
Madeirenses e Migrações

>>GRAME
Lançamento do GRAME - O Gabinete Regional
de Apoio ao Madeirense Emigrante já está em
funcionamento.

Abegoaria – Caniço.
>Regularização e Canalização da ribeira da
Ribeira Brava a montante da Meia Légua.
>Canalização de um afluente do Ribeiro Serrão
– Ponte de Pau - Camacha.
>Estabilização da Estrada Regional 222 –
Moledos.
>Reconstrução de diversos troços da Estrada
Regional 105 e 209, da Encumeada ao Paul da
Serra.

>>OBRAS EM EXECUÇÃO
>>PROTOCOLO UNIVERSIDADE
DA MADEIRA
Protocolo com a Universidade da Madeira
para ensino da Língua portuguesa a Lusodescendentes e a Internacionalização da UMa
para a Diáspora
>>CURSO DE VERÃO
III Edição do Curso de Verão, incidindo no
aperfeiçoamento da língua portuguesa para
luso-descendentes
OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURAS
>>OBRAS EXECUTADAS
>Regularização e Canalização dos Ribeiros do
Caminho do Moleiro - Serra.
>Reabilitação das Obras de Arte das Ribeiras de
João Gomes e Santa Luzia.
>Desvio do Ribeiro de S. Filipe para o ribeiro da
Nora.
>Regularização e Canalização do Ribeiro da

>Regularização e Canalização da Fajã das Éguas
da Pereira e da Eirinha.
>Regularização e Canalização do Ribeiro do
Monte, a montante do Largo da Fonte.
>Regularização e Canalização da Ribeira da
Tabua - 1ª Fase - Sítio das Terças.
>Reabilitação e Regularização das Ribeiras de
Sta. Luzia e de São João.
>Via Rápida Câmara de Lobos – Estreito de
Câmara de Lobos.
>Estrada Regional 222 – Taludes da Rateira e
Voltinhas.
>Estrada Regional 107 – Taludes Romeiras /
Lapa”.
PROCEDIMENTOS DE CONSERVAÇÃO DA
REDE VIÁRIA
>>RECARGA DE PAVIMENTO
Recarga de pavimento do troço da estrada
Regional 101 entre Boaventura e Arco de São
Jorge a executar em 2016.
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>>REABILITAÇÃO DE VÁRIOS TROÇOS
Elaboração do estudo de reabilitação de vários
troços das Estradas Regionais 120 e 260, Porto
Santo.

>>TÚNEL DUARTE PACHECO
Elaboração do estudo preliminar para
operacionalização do Túnel Duarte Pacheco de
modo a permitir a passagens de veículos pesados
de passageiros.

>>CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
Preparação para celebração de Contrato
Conservação Corrente para a Rede Rodoviária,
por forma a garantir a priori, a conservação dos
traçados rodoviários.
REATIVAÇÃO DE OBRAS SUSPENSAS
>>VIA EXPRESSO SÃO VICENTE –
BOAVENTURA
Preparação para prossecução das Obras da Via
Expresso São Vicente – Boaventura, com início
em 2016.

>>VARIANTE DA MADALENA DO MAR
Preparação para a prossecução da variante da
Madalena do Mar, com início em 2016.
>>REABILITAÇÃO COM MEIOS PRÓPRIOS
DE ESTRADAS REGIONAIS
>Estrada Regional 210 – Fonte do Bispo /
Prazeres – Extensão = 7,9 Km.
>Estrada Regional 209 – Canhas / Paúl da Serra
– Extensão = 11,5 Km.
>Estrada Regional 205 – Caniço / Camacha –
Extensão = 5,5 Km.
>Estrada Regional 215 – Meia Serra – Extensão
= 4 Km.
>Estrada Regional 203 – Carreiras (entre a ER
215 e o Poiso) – Extensão = 2 Km – Em curso.
>Estrada Regional 222 – Entre os Canhas e os
Moledos – Extensão = 3 Km.
>Estrada Regional 209 – Ribeira da Janela – Em
Curso.
>Estrada Regional 222 entre a Ponta do Sol e a
Lombada – Extensão = 5 km.
>Estrada Regional 228 entre a Encumeada e o
Chão dos Louros – Extensão = 2,5 km.

>>ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE
ARQUITETURA E ESPECIALIDADE
NECESSÁRIOS AO LANÇAMENTO DAS
SEGUINTES OBRAS:
>Requalificação do Centro de Saúde da Calheta.
>Escola Básica e Secundária Porto Santo.
>Escola Básica e Secundária da Ribeira Brava +
“corredor seguro” entre equipamentos escolares.

>Centro de Saúde de Câmara de Lobos.

>>OBRAS DE CONSERVAÇÃO NAS
SEGUINTES ESCOLAS:
>Escola Básica do 1º Ciclo com P.E. de S. Roque
do Faial.
>Escola Básica do 1º Ciclo do Rancho e Caldeira
- Cª de Lobos.
>Infantário “O Moinho”.
>Escola Básica e Secundária do Porto Moniz.
>Escola Básica 2º e 3º Ciclos do Caniço - Criação
de Unidade de Ensino Estruturado.
>Escola Básica e Secundária da Calheta.
>>TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO EM
EDIFÍCIOS DE PROPRIEDADE PÚBLICA
>Edifício Golden Gate.
>Fortaleza do Pico.
>Casa das Mudas.
>Quinta Magnólia.
>Centro das Comunidades – Quinta Vila Passos.
ESTUDOS/INVESTIGAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
No âmbito da segurança de pessoas e bens,
desenvolveram-se os seguintes estudos, em
curso ou já concluidos:
>>ESTUDOS DE CHEIAS
Estabelecimento de Metodologias, de Parâmetros
de Base e de Ferramentas Informáticas, para
a realização de Estudos de Cheias na Ilha da
Madeira.

>>ESTUDOS DE ESTABILIZAÇÃO
Desenvolvimento dos estudos da “Estabilização
da margem direita da Ribeira do Junçal – Porto
da Cruz”

>>ESTUDO ALUVIÕES
Estudo de Avaliação do Risco de Aluviões na Ilha
da Madeira – Fase 2.
PREPARAÇÃO DO LANÇAMENTO DOS
SEGUINTES ESTUDOS
>>RISCOS EM ENCOSTAS
Acompanhamento, avaliação e gestão de riscos
em encostas.
27- ALERTA DE ALUVIÕES
Implementação de um sistema de alerta de
aluviões.

>>DETEÇÃO PRECOCE DE INCÊNDIOS
Deteção precoce de incêndios em zonas de
orografia complexa.

>>ESTUDO DA DINÂMICA COSTEIRA
Estudo da dinâmica costeira e do leque aluvionar
da baía do Funchal.

>>REVISÃO DA REDE RODOVIÁRIA
Revisão da Classificação da Rede Rodoviária
Regional com devolução de Vias que tinham sido
regionalizadas para a esfera autárquica.

ASSUNTOS EUROPEUS E COOPERAÇÃO
EXTERNA
>>COOPERAÇÃO COM PRÍNCIPE
Assinatura do Memorando de Cooperação com a
Região Autónoma de Príncipe.

>>PROTOCOLOS COM OS AÇORES
Reativação das Cimeiras com a Região Autónoma
do Açores, concretizada na visita do Sr.
Presidente do Governo àquele Arquipélago com
a Assinatura de 10 protocolos e uma Declaração
Conjunta.

>>COMISSÁRIO CARLOS MOEDAS
Visita do Comissário Carlos Moedas, no quadro
do Roteiro da Ciência, no contexto do Programa
Horizonte 2020.
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FINANÇAS
E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Rui Gonçalves
Secretário Regional

1 ANO

DE GOVERNO

>>DESAGRAVAMENTO FISCAL
Desagravamento fiscal sobre as famílias
madeirenses iniciado a 1 de janeiro de 2016,
com a redução de 7,5% da taxa do 1.º escalão de
rendimentos (até 7.000 €), com efeito em todos
os escalões de rendimento, face ao carácter
progressivo do IRS.
>>REPOSIÇÃO DO SUBSÍDIO
DE INSULARIDADE
Reposição do subsídio de insularidade para o
Porto Santo, em função do rendimento, dos 15%
para os 30% já a partir de 1 de janeiro de 2016.

>>RENEGOCIAÇÃO DAS PPPs
Renegociação das Parcerias Público-Privadas
rodoviárias da Região, concretizado uma
poupança global de 285 milhões de €.
>>NOVO CÓDIGO FISCAL
Novo Código Fiscal de Investimento, essencial
para estimular o investimento privado através
dos incentivos fiscais em favor das pequenas
e médias empresas - para aprovação no
Parlamento.

>>OPERACIONALIZAÇÃO DOS FUNDOS
EUROPEUS
Operacionalização dos Fundos Europeus
Estruturais e de Desenvolvimento para o Período
de Programação 2014-2020, que tem permitido
a aprovação de candidaturas, cujos apoios

financeiros são determinantes para a criação e a
manutenção de emprego.

>>CONDIÇÕES FISCAIS MAIS FAVORÁVEIS
Criação de condições fiscais mais favoráveis para
a entrada de empresas no Registo Internacional
de Navios (MAR), através da redução média de
23% nos valores das taxas de registo dos navios
de comércio

>>REGISTO DE NAVIOS
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.
>>REGULAMENTO DA ZONA FRANCA
Alteração do Regulamento das Atividades
Industriais e Comerciais e de Serviços
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Integrados no âmbito Institucional da
Zona Franca da Madeira, permitindo que as
empresas instaladas na Zona Franca Industrial
paguem a taxa anual de funcionamento em doze
prestações mensais.

>>VENCIMENTOS NA FUNÇÃO PÚBLICA
Reposição dos vencimentos na função pública
regional, aumentando o rendimento disponível
das famílias em 2016.

>>REFORÇO DOS VALORES PARA
O SESARAM
Reforço dos valores transferidos para o
SESARAM em cerca de 270 milhões de € até 31
de dezembro de 2015.
>>PLATAFORMA DE ENTENDIMENTO
Formalização de uma plataforma de
entendimento entre as Secretarias Regionais das
Finanças e da Saúde e os hospitais do Serviço
Nacional de Saúde e a ADSE, tendo como objetivo
a regularização das dívidas cruzadas existentes

entre a ADSE e a Região.

>>SOCIEDADES DE DESENVOLVIMENTO
Elaboração do Plano de Rentabilização,
Manutenção, Alienação, Concessão a Privados
e Gestão Partilhada com as Autarquias,
sobre as Infraestruturas das Sociedades de
Desenvolvimento, através do lançamento de 17
procedimentos de concurso para a alienação e/
ou concessão de exploração de infraestruturas
das Sociedades de Desenvolvimento.

>>POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA
Forte aposta numa política de transparência,
nomeadamente através da divulgação e análise
da dívida global – financeira e não financeira
– das entidades públicas regionais, inclusive
do Sector Empresarial da Região Autónoma
da Madeira, a par da divulgação mensal da
execução orçamental. Incremento da qualidade
e da divulgação da informação estatística.

>>DEFESA DOS INTERESSES DA REGIÃO
Defesa intransigente e responsável dos interesses
da Região junto das entidades nacionais, que
permitiu, entre muitos outros, recuperar 43,1
milhões € do Fundo de Coesão Nacional em 2015
e corrigir de 52,3 para 69,8 milhões de € o Fundo
de Coesão Nacional em 2016.

>>COOPERAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS
Aposta na cooperação com os municípios da
Região, inclusive através da comparticipação
financeira para a execução de investimentos
para a proteção de pessoas e bens.
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AMBIENTE
E RECURSOS
NATURAIS

Susana Prada
Secretária Regional

1 ANO

DE GOVERNO

SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
>>CAMPANHAS
DE
SENSIBILIZAÇÃO
AMBIENTAL
>“Poupança de água”; “Prevenção de incêndios”;

>>MONITORIZAÇÃO DO AR

>“MaRaM – Poluição zero no Mar da RAM”;

>>PGRH10

>“Recolha de musgos e líquenes no Natal”;
>“Entrega de resíduos verdes e monos” nos
municípios aderentes à ARM;
>“MIRR - Esclarecimento para Operadores
de Gestão de Resíduos” e “Oficina Amiga
do Ambiente – Esclarecimento a Oficinas
Automóveis”.

AMBIENTE
>>MaRaM
Elaboração e implementação da Estratégia
MaRaM – Poluição zero no Mar da RAM, destinada
à prevenção e combate à poluição e criação da
Comissão Técnica de Acompanhamento.
>>CLIMA-MADEIRA
Elaboração da Estratégia de Adaptação às
Alterações Climáticas da RAM – CLIMAMADEIRA, com vista à adaptação da nossa
Região aos efeitos previsíveis que as alterações
climáticas terão no ambiente e na sociedade.

Reativação das estações de Monitorização
da Qualidade do Ar e participação ativa na
Estratégia Nacional do Ar.

Adjudicação das prestações de serviços para
Elaboração do Plano de Gestão de Riscos de
Inundações da Madeira e da 2ª Geração do Plano
de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago
da Madeira (PGRH10).

>>MoU
Assinatura do Memorando de Entendimento
“MoU - Liderança Subnacional Climática Global”,
onde vários governos regionais e estaduais de
vários países afirmam a sua intenção de reduzir
as emissões de gases de efeito de estufa, através
de criação de uma rede que promove sinergias e
partilha de experiências e conhecimento.

ÁREAS MARINHAS PROTEGIDAS
>>AFUNDAMENTO DA CORVETA
Desenvolvimento de trabalhos para o
afundamento da Corveta General Pereira D’Eça
no Porto Santo e pedido de cedência da Corveta
Afonso Cerqueira para afundamento na ilha da
Madeira, criando, assim, recifes artificiais que
sirvam de refúgio a espécies marinhas e que
constituam spots de mergulho.

MAR E LITORAL
>>ORLA COSTEIRA
Início da verificação do desempenho ambiental
das ocupações da Orla Costeira do Porto Santo,
nomeadamente as “Casas da Lancha”, com o
objetivo de identificar e corrigir possíveis focos
de poluição.

>>MAR E DO ESPAÇO MARÍTIMO
Participação e coordenação de projetos
científicos e de governança do mar e do espaço
marítimo, como o BIOMETOR “Madeira-Tore”,
MISTIC SEAS e OSPAR ICG-ML.

>>ESTRATÉGIA NACIONAL PARA O MAR
Implementação e execução de ações e medidas
que visam o cumprimento da “Estratégia
Nacional para o Mar (ENM)” e das DiretivasQuadro “Estratégia Marinha” (DQEM) e
“Ordenamento do Espaço Marítimo” (DQOEM).
>>ORDENAMENTO DO ESPAÇO MARÍTIMO
Constituição da Comissão Consultiva (CCMadeira) e início do processo de elaboração do
Plano de Situação do Ordenamento do Espaço
Marítimo, correspondente à subárea 2 da ZEE
portuguesa (Madeira).
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>>DOMÍNIO PÚBLICO MARÍTIMO
Apresentação de proposta legislativa relativa ao
Domínio Público Marítimo (DPM) e atividades
privativas nele desenvolvidas em particular a
Atividade Extrativa.

REFLORESTAÇÃO
>>VIVEIROS FLORESTAIS
Incremento de operações nos viveiros florestais
tendo em vista o incremento da produção de
plantas e realização de estudos de germinação
de algumas plantas em viveiro.

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
>>PATRIMÓNIO GEOLÓGICO
Elaboração da Estratégia de Conservação do
Património Geológico da RAM, no âmbito da
qual foi criado o site “Geodiversidade da Região
Autónoma da Madeira” e implementado o
Programa Gea-Terra Mãe da UNESCO.

ÁREAS PROTEGIDAS
>>REDE NATURA 2000
Submissão da candidatura de 7 novos sítios Rede
Natura 2000, expandindo em cerca de 2.400
hectares a área de proteção a espécies e habitats.

RECURSOS CINEGÉTICOS E AQUÍCOLAS
>>CAÇA À PERDIZ-VERMELHA
Promoção da caça à perdiz-vermelha, através
da implementação de medidas para o aumento
do efetivo reprodutor, do número de aves
produzidas e libertadas e da colocação de
comedouros em locais de aptidão cinegética da
Madeira e Porto Santo.

>>COELHO-BRAVO
Reforço das actividades de gestão cinegética de
coelho-bravo, através de planos de recuperação
da espécie em algumas áreas e ações de correção
do efetivo populacional noutras.

>>ÁREAS FLORESTAIS
Beneficiação de áreas florestais na zona dos
Boieiros e Poiso.

>>OVIL DAS ABOBOREIRAS
ESPÉCIES INVASORAS
>>REMOÇÃO DE PLANTAS INVASORAS
Ações de remoção de plantas invasoras em mais
de 150ha das serras da Madeira, permitindo
reduzir a carga combustível no perímetro
florestal, bem como proteger e valorizar os
ecossistemas naturais da ilha.

Recuperação do Ovil das Aboboreiras.

>>COLOCAÇÃO DE RETANCHAS
>>AÇÕES DE CONSERVAÇÃO
Ações de conservação no âmbito dos projetos
LIFE: Maciço Montanhoso; Fura-bardos; Ilhéus
do Porto Santo; Recover Natura.

>>MONITORIZAÇÃO DO LOBO MARINHO
PREVENÇÃO A INCÊNDIOS FLORESTAIS
>>TORRES DE VIGILÂNCIA
Ativação das torres de vigilância florestal e ação
permanente do corpo de Polícia Florestal, a partir
do nível de alerta amarelo de risco de incêndio,
que facilitou a deteção de focos de incêndio e a
rápida intervenção das equipas de combate.

>>INCÊNDIOS FLORESTAIS
Colaboração na elaboração do Plano de
Prevenção e Vigilância aos Incêndios Florestais.

Instalação de câmaras para monitorização do
Lobo Marinho de acordo com o estipulado no
artigo 11 da Diretiva Habitats e no projeto Life
Lobo Marinho.

UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS NATURAIS
>>CASAS ABERTAS À POPULAÇÃO
Abertura à população da Casa do Lombo do
Mouro e da Casa das Sorveiras, proporcionando
o usufruto de espaços aprazíveis nas serras da
Madeira.

Colocação de retanchas em zonas arborizadas
das Serras de Santo António e Paul da Serra.

>>LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Limpeza e manutenção de diversos percursos
recomendados, de forma a garantir a manutenção
de espaços usufruídos pela população.

>>LIMPEZA DE CAMINHOS FLORESTAIS
Limpeza de caminhos florestais no concelho da
Calheta e no Perímetro Florestal do Poiso, bem
como da vereda de acesso à casa do Lombo do
Mouro e de toda a área circundante.

>>PLATAFORMA ONLINE
Criação da plataforma online de percursos de
BTT e estudo e aprovação de novos trilhos que
permitam a prática desta atividade de forma
sustentável e amiga do ambiente.
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>>CAMINHOS REAIS
Levantamento dos Caminhos Reais, início da
recuperação da rede e aumento da oferta de
percursos pedonais.

>>PARQUE FLORESTAL DAS QUEIMADAS
Projeto de reabilitação do Parque Florestal
das Queimadas, com criação de um núcleo
museológico e construção de um parque de
estacionamento.

>>CONCESSÃO DAS CASAS DE ABRIGO
Lançamento de concursos de concessão das
casas de abrigo da Achada do Teixeira e Pacheco.

QUINTAS E JARDINS
>>MANUTENÇÃO E LIMPEZA
Manutenção da Quinta do Santo e Limpeza de
toda a área de Jardim da Fortaleza do Pico.

MODELOS DE GESTÃO
>>CRIAÇÃO DE INSTITUTO
Criação do Instituto de Florestas e Conservação
da Natureza, o que permitirá tornar mais
eficiente a gestão das áreas naturais da Região.

>>PLANO DE ORDENAMENTO FLORESTAL
Conclusão do Plano de Ordenamento Florestal
(PROFRAM), dotando a região de um instrumento
de gestão e ordenamento dos espaços florestais.

DIVULGAÇÃO AMBIENTAL
>>“LEVADAS DA MADEIRA”
Submissão das “Levadas da Madeira” à Lista
Indicativa dos Bens Portugueses Candidatos a
Património Mundial da UNESCO.

>>“ILHAS SELVAGENS”
Manifestação de interesse de manutenção das
“Ilhas Selvagens” na Lista Indicativa dos Bens
Portugueses Candidatos a Património Mundial
da UNESCO e atualização do respetivo dossier
de candidatura.
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM
DE ÁGUAS RESIDUAIS
>>ABASTECIMENTO E DRENAGEM
Elaboração do projeto de remodelação e
ampliação dos sistemas de abastecimento e
drenagem das zonas Oeste (Cª de Lobos e Ribeira
Brava) e Leste (Machico e Santana), o que
permitirá aumentar a qualidade dos serviços de
abastecimento de água potável e de saneamento
básico prestados às populações destes concelhos.

>>ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO PORTO
DA CRUZ
Lançamento da empreitada do sistema de
abastecimento de água à freguesia do Porto da
Cruz – Sítios do Folhadal, Gambão e Tem-te Não
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Caias.

>>DRENAGEM DE ÁGUAS NO CURRAL DAS
FREIRAS
Conclusão da execução de uma nova rede de
drenagem de águas residuais na freguesia de
Curral das Freiras, concelho de Câmara de Lobos,
no âmbito do projeto “Sistema de Abastecimento
de Água e Saneamento da freguesia do Curral
das Freiras - Fase 1” e elaboração do projeto da
Fase 2.

REGADIO
>>LEVADA DO NORTE
Conclusão do projeto de recuperação da Levada
do Norte – Lanço Sul – Túnel do Espigão, que
garantirá uma melhoria do abastecimento de
água para rega aos concelhos da Ribeira Brava e
Câmara de Lobos.

>>PERDAS DE ÁGUA DAS LEVADAS
Recuperação e diminuição das perdas de água
das Levadas das Queimadas (Santana), do Monte
Medonho e dos Moinhos (Ribeira Brava).

>>INTERVENÇÃO NAS RIBEIRAS
Plano de ação das intervenções nas ribeiras de
Machico e do Ribeirinho para eliminar descargas
pontuais de águas residuais.

>>RESERVATÓRIO DO SALÃO
Contratação do projeto de execução da
“Recuperação do Reservatório do Salão, freguesia
da Ponta do Pargo (Calheta)”.

>>REDES DE ÁGUAS NA VIA EXPRESSO
Fase final de execução empreitada de “Renovação
e reforço das redes de águas existentes ao longo
do traçado da Via Expresso VE1 – Faial”.

TRATAMENTO DE ÁGUA E DE ÁGUAS
RESIDUAIS
>>ETAR DO CURRAL DAS FREIRAS
Conclusão da ETAR do Curral das Freiras,
dotando a localidade de condições de saneamento
básico.

PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
>>PROTEÇÃO DAS CAPTAÇÕES
Lançamento do procedimento de contratação
pública para “Revisão da proposta de delimitação
dos perímetros de proteção das captações para
consumo humano”.

Adjudicação da empreitada para a construção da
ETAR de Câmara de Lobos.

SISTEMAS DE RECOLHA SELETIVA E
INDIFERENCIADA DE RESÍDUOS
>>INSTALAÇÃO DE OLEÕES
Estudo para a instalação de oleões (para recolha
de óleos alimentares usados) nos 5 municípios
aderentes da ARM.

>>ETAR DA RIBEIRA BRAVA

>>ECO-ILHA

Adjudicação da obra de ampliação da ETAR da
Ribeira Brava.

Execução de uma Eco-ilha na freguesia da
Ribeira Brava (junto ao edifício da ACIN).

>>ETAR DE CÂMARA DE LOBOS

GESTÃO DE RESÍDUOS
>>ETRS DA MEIA SERRA
Selagem da 2ª Fase B do aterro sanitário da
ETRS da Meia Serra.

>>SEPARAÇÃO DE FERROSOS
Aquisição de equipamentos de separação
de ferrosos e não ferrosos das escórias e
inqueimados resultantes da incineração.
>>INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Início do processo de reclassificação da IIRSU
(Instalação de Incineração de Resíduos Sólidos
Urbanos da ETRS da Meia Serra) como
“valorização” em detrimento de instalação de
“eliminação” de resíduos, após a qual a ARM
diligenciará a obtenção da autorização para a
valorização de pneus usados na ETRS da Meia
Serra.

FEIRAS E WORKSHOPS
>>BLUE BUSINESS WEEK 2015
Participação na Blue Business Week 2015 e na
Green Business Week 2016 tendo esta última
promovido as “Levadas da Madeira a Património
Mundial da UNESCO” e distinção da Região com
o galardão “Região Green Business Week 2016”.

>>EUROPEAN CETACEAN SOCIETY
Organização do workshop relativo à
monitorização do Lobo Marinho ao longo de toda
a sua área de distribuição – evento enquadrado
na conferência anual da European Cetacean
Society.
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EDUCAÇÃO

Jorge Carvalho
Secretário Regional

1 ANO

DE GOVERNO

EDUCAÇÃO
>>CUMPRIMENTO DAS METAS
Concretizamos medidas para o cumprimento
das Metas para o mandato, visando:
> A elevação do número de casos de sucesso em
cada Escola.
>Diminuição do número de casos de abandono
precoce.
> Redução de focos de indisciplina.

Colocamos em prática uma cultura de
diálogo e compromisso com as escolas e os
parceiros sociais, através de:
>Reuniões em todas as escolas da Região,
valorizando os contributos dos seus responsáveis
e das Comunidades Escolares.
>Incentivo à implementação dos projetos
próprios de cada Escola.
>Afirmação
do
potencial
criativo
e
empreendedor dos jovens, através do incentivo
à divulgação dos seus trabalhos, opiniões e
críticas.
>Apoio à dinamização da vida associativa
estudantil, enquanto experiência formativa de
largo alcance.

>Negociação com as estruturas representativas
dos diversos agentes implicados na organização
e funcionamento das escolas.

>>BOLSAS PARA O ENSINO SUPERIOR
Monitorização dos efeitos resultantes do reforço,
em meio milhão de € das verbas da Ação Social
Escolar (ASE) e da aplicação do regulamento de
bolsas para o Ensino Superior.

>>PARQUE INFORMÁTICO ESCOLAR
Lançamento do concurso de aquisição de 1000
computadores para instalação nas escolas,
correspondendo à renovação de 25% do parque
informático escolar.

>>INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO
Desenvolvimento das condições técnicas,
logísticas e materiais para a entrada em
funcionamento do Instituto para a Qualificação.

>>FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO
Criação de uma nova modalidade de formação
de curta duração para adultos desempregados,
para reintegração no mercado de trabalho.
>>MELHORIA DA OFERTA EDUCATIVA
Articulação e coordenação entre os setores de
Educação e Formação Profissional, em ordem à
melhoria da oferta educativa e formativa.

17

18

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - 1 ANO DE GOVERNO - ABRIL 2016

>>ENSINO DO 1º CICLO

>>CULTURA AMBIENTAL

Acompanhamento da reorganização da rede
escolar nos estabelecimentos de ensino do 1º
Ciclo.

Apoio ao aprofundamento da cultura ambiental.
e ecológica promovida pelos estabelecimentos de
ensino da Região.

>>NOVA ESCOLA DO PORTO SANTO
Preparação dos procedimentos necessários à
concretização do projeto de construção da nova
Escola Básica e Secundária do Porto Santo.
>>RECURSOS HUMANOS
Elaboração e discussão com os parceiros sociais
de normativos de gestão dos Recursos Humanos
Docentes, designadamente no que respeita:
> À avaliação do desempenho docente.
> À avaliação externa das escolas.
> Aos concursos para colocação de professores.

JUVENTUDE
>>APOIOS À ATIVIDADE JUVENIL
Implementação de apoios à atividade juvenil
através dos projetos Juventude Ativa,
Voluntariado Juvenil, Jovens em Formação,
e Eurodisseia, envolvendo 426 organizações e
cerca de 2500 jovens.

>>ENCONTRO NACIONAL
DAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS
Formalização da candidatura para a realização
do Encontro Nacional das Associações Juvenis
na RAM, em Novembro de 2016, que contará
com a participação de cerca de 600 dirigentes
juvenis de todo o país.

DESPORTO
>>APOIO AO DESPORTO
Conclusão do Plano Regional de Apoio ao
Desporto (PRAD) da época 2015/2016.

>>AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
Redução no apoio ao desporto profissional em
10%, investindo-se esta verba mo reforço da
Ação Social Escolar.

>>NATAÇÃO ADAPTADA
Conclusão do processo de apoio da Região à
realização do 2016 IPC Swimming European
Open Championships de Natação Adaptada,
que será o mais importante evento desportivo
nacional no corrente ano.
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SAÚDE

João Faria Nunes
Secretário Regional

1 ANO

DE GOVERNO

>>DÍVIDA ÀS FARMÁCIAS
Antecipação do pagamento total da dívida às
farmácias, de 29,3 milhões €, permitindo poupar
677 mil € em juros.

>>MÉDICOS ONCOLOGISTAS
Acordo com o Centro Académico de Medicina de
Lisboa que permitiu colmatar a falta temporária
de médicos oncologistas no serviço de hematooncologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Oito
médicos em regime de rotatividade passaram a
cooperar com este serviço.

>>DÍVIDA DO SESARAM
Acordo com os Ministérios das Finanças e da
Saúde para a regularização dos valores 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.

>>PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO
Na sequência da Declaração Conjunta dos
Presidentes dos Governos das Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira foram
assinados 5 Protocolos de Cooperação na área da
saúde.
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FORMAÇÃO
>>MÉDICOS INTERNOS EM FORMAÇÃO
69 novos médicos internos em formação
nas várias especialidades, nomeadamente
Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Pediátrica

>>FORMAÇÃO NOS CENTROS DE SAÚDE
56 médicos internos de medicina geral e familiar
nos centros de saúde em formação, 8 dos quais
terminam a especialidade, já este ano.

NOVA ESTRATÉGIA NA GESTÃO DOS
RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE
>>ACORDO COLECTIVO DE TRABALHO
Assinatura do Acordo Colectivo de Trabalho, com
os sindicatos médicos (SIM e a FNAM), suspenso
desde 2008, que veio assegurar melhores
condições de trabalho a estes profissionais e,
mais recentemente, o Acordo de Empresa, para
os médicos em regime de contrato individual.

de Utilização Comum dos Hospitais. Decidimos
pela revisão do programa funcional de 2004,
com as alterações introduzidas em 2008, o que
nos permitirá ganhar tempo.

>>HARMONIZAÇÃO SALARIAL

>>CIRURGIAS EM LISTA DE ESPERA

Foi efetivada a harmonização salarial dos
enfermeiros - equiparadas as remunerações
entre enfermeiros contratados por contrato
individual de trabalho e os enfermeiros em
funções públicas.

>>REFORÇO DE CUIDADOS DE SAÚDE
Reforço da prestação de cuidados de saúde em
várias especialidades na ilha do Porto Santo .
>>CONTRATAÇÃO DE 11 MÉDICOS
Reforçado o quadro clínico do Serviço de Saúde
da Região com a contratação de 11 médicos de
várias especialidades. Em curso a contratação de
mais 7 médicos de diferentes especialidades

>>CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS
Está em curso a contratação de 64 enfermeiros.

PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DA
DOENÇA
>>NOVO MODELO DE ORGANIZAÇÃO
Aprovação do novo modelo de organização para
os centros de saúde para dotar os cuidados de
saúde primários de unidades de saúde com
as estruturas de gestão mais próximas da
população.

ÁREA HOSPITALAR
>>SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS
HOSPITAIS
Em curso a revisão do programa funcional do
Novo Hospital pelo SUCH Engenharia – Serviço

Na sequência da aprovação em dezembro do
DLR nº 10/2015/M, a Secretaria Regional da
Saúde, efetuou um levantamento das listas de
espera e, no passado mês de Dezembro, iniciou
um programa de recuperação de cirurgias.

>>REDUÇÃO

DA LISTA DE ESPERA
CIRÚRGICA
Com a abertura da nova unidade de cirurgia do
ambulatório, um investimento no valor de 4,5
milhões de €, iniciou-se a redução da lista de
espera cirúrgica, a maioria das quais é realizável
em regime de ambulatório.

>>PROCEDIMENTOS INTERNOS
Melhoria efetiva dos procedimentos internos
de gestão do aprovisionamento e transporte de
doentes.
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AGRICULTURA
E PESCAS

Humberto Vasconcelos
Secretário Regional

1 ANO

DE GOVERNO

AGRICULTURA
>>BANCO DE TERRAS
Criação da “Bolsa de Terras” designado por “banco
de terrenos da Região Autónoma da Madeira”
- Adaptação à RAM da legislação nacional para
utilização agrícola, florestal e silvo-pastoril.

Recuperação dos guinchos de elevação dos cais
do Porto Moniz e de Câmara de Lobos

>>INSTALAÇÃO DE EXPLORAÇÕES

>>IVBAM

AGRÍCOLAS
Disponibilização de áreas dos Parques
Empresariais para a instalação de explorações
agrícolas de cultura intensiva, utilizando estufas.

Recolheu a título excecional uvas de viticultores
que não tiveram escoamento.

>>PLANOS ESTRATÉGICOS
Aprovação dos Planos Estratégicos para o
Maracujá e para a Anona da Madeira: criação
de condições que promovam o aumento do
volume, da qualidade da produção e a melhoria
da comercialização, tirando proveito das suas
vantagens comparativas.
>>PARÂMETROS DE QUALIDADE
Aprovação dos parâmetros de qualidade
comercial da anona e condições de
acondicionamento, embalagem e rotulagem,
com vista à exportação.
>>ESTAÇÃO ZOOTÉCNICA
Iniciada a recuperação da Estação Zootécnica do
Porto Moniz.
>>CENTRO DE INVESTIGAÇÃO
Revitalização do Centro de Investigação e

Experimentação de Bananicultura (Lugar de
Baixo).

>>GUINCHOS DE ELEVAÇÃO

>>TINTA NEGRA MOLE
Início de reconversão de algumas vinhas da tinta
negra mole para as castas tradicionais.
>>CRÉDITO A JURO BONIFICADO
Linha de crédito a juro bonificado para financiar
a compra de cana-de-açúcar pelos industriais
para o fabrico de rum agrícola e mel de cana-deaçúcar durante a campanha de 2015.
>>CANA-DE-AÇÚCAR
Manutenção do valor de 0,27 €/kg para a canade-açúcar na campanha de 2016.
>>PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS
Implementação da “Ação de Sensibilização em
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos”.
>>PRODUTOS BIOLÓGICOS
Construção e aumento de novos stands para
comercialização de produtos biológicos no
Mercado de Agricultura Biológica.

>>SELO DE AUTENTICIDADE
Criação do selo de autenticidade como política
de defesa do Bordado e Artesanato.

>>PÃO REGIONAL
Novo regime relativo à produção e
comercialização Pão Tradicional da Região
Autónoma da Madeira.

>>PROÍBIÇÃO DE ABATE DE ANIMAIS
Novo regime que proíbe o abate de animais de
companhia e errantes e programa de esterilização
na Região Autónoma da Madeira.
>>ATIVIDADE PECUÁRIA
Novo regime do Exercício da Atividade Pecuária

PESCAS
>>REGULAÇÃO DA PESCA LÚDICA
Novo regime que regula a pesca dirigida a
espécies vegetais e animais, com fins lúdicos,
nas águas marinhas da Região.

>>QUOTAS PISCATÓRIAS
Governo Regional solicitou ao Governo da
República para que, junto das instituições
europeias, não penalize ou afete a quota
atualmente atribuída a Portugal utilizada
quase exclusivamente pelas frotas das Regiões
Autónomas.
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>>PESCA ARTESANAL DE ISCO VIVO
Portugal através da delegação da Madeira na
reunião do ICCAT manifestou-se contra a posição
da Comissão, em defesa da pesca artesanal de
isco vivo.

>>ATUM PATUDO
Definição de quotas pesqueiras para o atum
patudo nas 4111 toneladas para o ano de 2016.

>>PEIXE-ESPADA
Alargamento da área de pesca do peixe-espada
preto para os pescadores madeirenses nos
Açores.

>>AQUACULTURA
Em aprovação novos investimentos privados em
aquacultura, fruto dos resultados do Centro de
Maricultura da Calheta.
>>PRODERAM 2020
Apresentação do PRODERAM 2020 – Programa
de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma
da Madeira, em todos os concelhos da Região.
Estão já em análise 173 candidaturas, num valor
potencial de 40 milhões €.
>Governo disponibilizará ao abrigo deste
Programa 6 milhões de € aos agricultores, o que
poderá beneficiar 11.941 agricultores.

>>CONSUMO DE PRODUTOS REGIONAIS
Incentivo para o consumo de produtos regionais
por via de orientações direcionadas à proteção
da produção agrícola e pecuária regional, com
destaque para o fornecimento de géneros

alimentícios
públicas.

aos

serviços

ou

instituições

>>OBRA NA RIBEIRA DA PONTA DE SOL
Eexecução da obra na Ribeira da Ponta de Sol
que permitiu um reaproveitamento de água de
rega.
>>OVAS-DE-OURIÇO
Projeto de valorização de ovas-de-ouriço
em parceria com a Agência Regional para o
Desenvolvimento da Investigação e Inovação
(ARDITI), com apoio do Observatório Oceânico
da Madeira.

>>QUOTA DE ATUM RABADILHO
Aprovada Resolução no sentido de o Governo
da República considerar que a quota de atum
rabadilho atribuída às embarcações de salto e
vara das Regiões Autónomas possa ser utilizada
como pesca dirigida e não apenas para pesca
acessória.

>>REDUÇÃO DE IMPOSTO
Recomendação ao Governo da República para
adoção da medida de redução do Imposto
Especial de Consumo que confere maior
competividade às produções regionais

>>TRANSFERÊNCIA
DA DIREÇÃO REGIONAL
Transferência da Direção Regional de Pescas para
o concelho de Câmara de Lobos, concretizandose o objetivo da descentralização dos serviços da
administração.

>>PROMOÇÃO DO BORDADO MADEIRA
Plano de promoção do Bordado Madeira
juntamente com as empresas do sector.
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PORTO SANTO
fotografia: Nmnogueira | Wikipedia

>>SUBSÍDIO DE MOBILIDADE

>>PROMOÇÃO EM ESPANHA

Criação do subsídio de mobilidade para o
passageiro – via aérea e marítima. Entre outubro
e junho de cada ano.

Porto Santo promovido no diário online espanhol
de viagens e turismo “Expreso” – publicou uma
reportagem alargada apoiada pela Associação
de Promoção da Madeira.

>>SUBSÍDIO INSULARIDADE
Reposição do subsídio de insularidade para o
Porto Santo, em função do rendimento, a partir
de 1 de janeiro de 2016.

>>AGRICULTORES E UNIDADES
HOTELEIRAS
Acordo, em 2015, entre os agricultores do Porto
Santo e a maior unidade hoteleira da Ilha com
aumento do rendimento anual de 100 mil €,
alargado em 2016 a três unidades hoteleiras e a
um maior número de agricultores.

>>INVESTIMENTO NA REDE VIÁRIA
Governo irá investir 1,8 ME na rede viária.
>> NOVA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA
Governo Regional vai investir 5,6 milhões de
€ na obra da escola básica e secundária do
Porto Santo.

>>ACORDO ENTRE CÂMARA E GOVERNO

>>PROGRAMA FUNCIONAMENTO 2020

Celebração de acordo entre Câmara Municipal
Porto Santo, Governo Regional e Sociedade
de Desenvolvimento para ocupação do edifício
de serviços públicos do centro da cidade.

Majoração de 10% para as empresas do Porto
Santo no Programa Funcionamento 2020.

>>OPERAÇÃO COM A DINAMARCA

>>CUIDADOS DE SAÚDE

Porto Santo iniciou operação inédita de inverno
com a Dinamarca, em 2016.

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

>>LIGAÇÕES CHARTER NO INVERNO

Inclusão das ligações do Porto Santo no modelo
de subsídio à Mobilidade.

Aumento das ligações charter com origem em 7
cidades europeias, para além de Lisboa e Porto,
com continuação das operadoras para o período
de inverno.

>>APOIO TÉCNICO AOS AGRICULTORES

>>TAXAS DE OCUPAÇÃO NOS 90%

Agricultores do Porto Santo com apoio técnico e
acompanhamento das culturas.

Porto Santo registou o melhor Verão de sempre,
ao nível da hotelaria, com taxas de ocupação
que, no somatório dos meses de julho e agosto e
setembro, se situaram nos 90%.

>>LIGAÇÕES DO PORTO SANTO

>>AFUNDAMENTO DA CORVETA
Afundamento da Corveta General Pereira D’Eça
previsto para julho de 2016, instalada no recife
artificial no mar do Porto Santo.

>>LIGAÇÃO PORTO SANTO A DUSSELDORF
Garantida continuidade da ligação Porto Santo a
Dusseldorf 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 esperados 2500 passageiros.

>>LIGAÇÃO SEMANAL A LISBOA
Porto Santo recupera ligação semanal de Lisboa,
pela TAP.

>>DIVERSAS OBRAS
>Recuperação do acesso e miradouro da
Pedreira da Ana Ferreira
>Requalificação acessos e zona de lazer do Porto
das Salemas.

>Requalificação acessos da Praia do Zimbralinho.
>Limpeza e desassoreamento do Túnel da
Capela da Graça.
>Requalificação do acesso ao túnel da Capela da
Graça.
>Lançamento da nova rede de águas pluviais do
depósito sul para o depósito norte do Pavilhão
Multiusos do Porto Santo.

>>LIMPEZA DAS RIBEIRAS
Correção torrencial e limpeza das ribeiras e
ribeiros:
>Limpeza dos taludes da Estrada Regional 120
nos troços Camacha - Serra de Dentro e Centro
(Vila) – Porto.
>Reparação do pavimento degradado da Estrada
Regional 260 Portela - Serra de Fora e Estrada
Regional 120 Serra de Fora – Camacha.

>>DIVULGAÇÃO DO VINHO
Divulgação do Vinho do Porto Santo através
do incentivo á produção do primeiro vinho
certificado do Porto Santo em parceria com o
IVBAM.
>>CULTURAS TRADICIONAIS
Divulgação das culturas tradicionais da
Ilha do Porto Santo e métodos de colheita
ancestrais através de ações didáticas no Campo
Experimental do Farrobo.
>>POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Implementação de valência no Posto de
Atendimento ao Cidadão em cooperação com o
Instituto de Desenvolvimento Empresarial da
Madeira e Centro de formalidades das Empresas
do Funchal.

>>ATENDIMENTO AO AGRICULTOR
Implementação de valência no Posto de
Atendimento ao Cidadão em cooperação com a
Direção regional de Agricultura para a realização
do Pedido Único (ajudas à agricultura).
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No transporte aéreo, o novo
subsídio de mobilidade permite
que os residentes paguem 86
euros e os estudantes 65 euros.
Após seis meses foi possível
devolver às famílias da Madeira
e do Porto Santo 6 milhões de
euros, o que demonstra que o
teto de 400 euros está longe de
ser atingido.

1 ANO

DE GOVERNO

www.madeira.gov.pt

