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Digitalização irá 
ajuDar a acelerar 
a sustentabiliDaDe 
| Pág. 29  

MaDeira teM 
granDes 
DispariDaDes 
entre Municípios 
na faciliDaDe eM 
coMprar casa | Pág. 24 e 25  

obra Do túnel 
Do peDregal 
iMportante para 
forneciMento 
De água | Pág. 22  

canDiDaturas para 
estágios profissionais 
| Pág. 20

MoviMento cívico eM 
defesa da capela de 

nossa senhora da saúde
| Pág. 18

“existeM zonas que DeveriaM 
ser consiDeraDas prioritárias”

20 de fevereiro de 2010 ainda continua a deixar ‘cicatrizes’ na Madeira. 
| Pág. 12 e 13  

reDe garante
a conservação 
Do patriMónio
o objectivo é garantir a “conservação do 
património, valorizando-o e tornando-o 
uma mais-valia turística e económica, social, 
educativa e ambiental.” foi com este objectivo 
em mente que o governo regional criou a 
«rede de Monumentos naturais da região 
autónoma da Madeira», uma proposta 
aprovada em conselho de governo a 10 
de Dezembro de 2020 e que teve redacção 
final do Decreto confirmada na assembleia 
legislativa, a 12 de fevereiro. | Pág. 8 e 9  

“violência 
nunca 
é aMor”
a uMar Madeira 
associou-se à campanha 
“bem-me-gosta, 
Mal-me-gosta” contra 
a violência no namoro.
| Pág. 10 e 11

carlos pereira, deputado socialista na assembleia da república, ‘deu nas vistas’ no processo do cinM quando 
conseguiu que o governo recuasse na votação da proposta de lei nº66/xiv/2ª que altera matéria de benefícios fiscais 
e cria uma medida extraordinária de contagem de prazos no âmbito do irc, que poderia comprometer o futuro da 
zona franca. um processo “complexo”, diz o economista, que teve frutos de uma “decisão concertada” com o governo.  
em entrevista ao «tribuna», pereira faz uma análise à economia regional e aponta medidas para estabilizar os setores.  
sobre os elogios feitos por pedro calado ao seu desempenho na ar, este responde: “na sequência do meu currículo 
político, a minha actuação não depende nem dessa nem de outras afirmações”. | Pág. 4 a 7

Banco de 
foMento 
“deve ser 
o Braço 
arMado 
da 
região”


