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11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  
 

 

A Proposta de Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o ano económico de 2012 

(doravante ORAM 2012) foi elaborada pelo Governo Regional da Madeira (GRM), de acordo com os 

princípios e regras legais vigentes na Lei de Enquadramento Orçamental (LEO)1, no Estatuto Político-

Administrativo2, e estruturada de acordo com a orgânica governativa definida pelo Decreto 

Regulamentar Regional n.º 8/2011/M, de 14 de novembro, que define a composição e funcionamento 

do GRM para a presente legislatura. 

A grave crise que a economia europeia atravessa, num contexto de elevada fragilidade do sistema 

financeiro, teve profundas repercussões nas economias mais frágeis e de pequena dimensão, como é 

o caso de Portugal. A atual instabilidade económica e financeira teve a sua origem nos efeitos da 

crise internacional verificados a partir de 2008, despoletada pelo problema do subprime nos Estados 

Unidos da América, o que fez emergir os desequilíbrios internos de forma persistente. Neste contexto, 

a resolução da situação financeira portuguesa constitui atualmente um desígnio nacional, 

consubstanciada pela implementação de reformas estruturais. 

Numa conjuntura internacional e nacional caraterizada pela crise dos mercados financeiros e pela 

incerteza quanto à recuperação do crescimento económico, as repercussões desta conjuntura 

refletiram-se direta e indiretamente na economia regional, dado o grau de dependência e abertura ao 

exterior. Além de agravada pela sua especialização económica, o sistema financeiro colocou 

igualmente fortes constrangimentos na satisfação das necessidades de financiamento dos agentes 

económicos regionais, que, a nível do setor público regional, estão sobretudo associadas às 

necessidades de financiamento dos investimentos levados a cabo pelo GRM. 

A elaboração desta proposta, enquanto instrumento de execução das políticas de governação e de 

observância dos compromissos assumidos pelo GRM perante a República Portuguesa, teve por 

linhas orientadoras o estrito cumprimento do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro 

(PAEF) a que a Região se vinculou, o Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de 

Política Económica no quadro do Programa de Assistência Económica e Financeira ao País, e o 

Programa de Governo Regional para o período 2011-2015. 

O contexto em que se insere a presente proposta é de grande exigência ao nível da disciplina e rigor 

orçamental e financeiro, face aos objetivos definidos pelo PAEF, e tem por finalidade o reequilíbrio da 

situação financeira regional, com vista a garantir a sustentabilidade das finanças públicas regionais. 

A atual conjuntura, caraterizada pelo forte agravamento das condições de financiamento aos agentes 

económicos, especialmente a nível do setor público, implica a adoção de profundas restrições 
                                                 
1 Cf. Lei n.º 52/2011, de 13 de outubro, 6ª alteração à Lei de enquadramento orçamental aprovada pela Lei 91/2011, 20 de 
agosto. 
2 Lei nº 13/91, de 5 de junho e revisto pelas Leis nºs 130/99, de 21 de agosto e 12/2000, de 21 de junho. 
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orçamentais e de políticas de sustentabilidade e estabilidade financeiras, que se traduzem, no âmbito 

da gestão orçamental, na implementação de medidas de redução das despesas públicas e no 

aumento das receitas, de modo a poder garantir-se o reequilíbrio orçamental.   

O rigor da política orçamental traduz-se em medidas estruturais de consolidação consistentes, 

suportadas na redução efetiva das despesas públicas regionais e no aumento da receita, uma vez 

que constituem a fórmula de correção dos desequilíbrios. Estas medidas conduzirão ao cumprimento 

das metas quantitativas definidas pelo PAEF, designadamente ao nível do saldo conjunto da 

Administração Regional e empresas reclassificadas em contabilidade nacional, por forma a garantir o 

cumprimento dos objetivos definidos para os rácios da dívida pública em percentagem do Produto 

Interno Bruto (PIB). 

Dado que o PAEF impõe elevadas restrições orçamentais, o GRM procurará minimizar os seus 

efeitos nos estratos sociais mais vulneráveis, assim como nos setores mais sensíveis da economia 

regional. 

O reajustamento das finanças públicas regionais constitui, nesta fase, uma prioridade. Numa primeira 

fase, este processo representará elevados sacrifícios, mas proporcionará condições para o regresso 

rápido de uma nova trajetória de crescimento na economia regional. 

A estabilidade e o reequilíbrio das finanças públicas regionais dependem efetivamente da execução 

de uma política orçamental de rigor balizada pelo PAEF da Região Autónoma da Madeira (RAM), e 

pelo Programa de Ajustamento Económico e Financeiro vigente para a República Portuguesa. 

Ao nível das receitas fiscais, a sua previsão teve em conta as estimativas mais recentes, bem como 

as medidas já implementadas e em fase de implementação. Face às alterações fiscais previstas 

eleva-se assim o contributo do financiamento pela componente das receitas próprias, previstas nesta 

Proposta de ORAM 2012. 

As transferências do Estado e o endividamento previsto correspondem aos montantes inscritos no 

Orçamento do Estado e ao empréstimo decorrente do PAEF da RAM. No que respeita às 

transferências da União Europeia (UE), os montantes refletem-se na execução de projetos 

cofinanciados levados a cabo pelo GRM, cuja receita reverte para o ORAM. 

A política orçamental a adotar em 2012 estará orientada para a implementação das reformas exigidas 

à Administração Regional Autónoma, através da redução prevista para as despesas de 

funcionamento e da contenção das despesas de investimento nos limites impostos para a Formação 

Bruta de Capital Fixo (FBCF) a nível regional. 

No que concerne às despesas de funcionamento, a redução das despesas com pessoal e dos 

consumos possuem um papel importante na diminuição deste agregado da despesa. Os 

investimentos a realizar em 2012 estarão essencialmente associados à realização de projetos no 

âmbito do programa da reconstrução, assim como os que resultam da utilização dos fundos 

comunitários disponíveis, abrangendo diversas áreas de intervenção. 

Neste quadro de fortes restrições orçamentais, o aperfeiçoamento das medidas de eficiência e de 

eficácia na aplicação de recursos financeiros disponíveis deverá ser ainda melhorado, de modo a que 
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a redução dos recursos não se reflita com igual impacto na qualidade de vida das populações, 

constituindo este objetivo um importante desafio à governação. 

Os investimentos contemplados no Plano e Programa de Investimentos e Despesas de 

Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR), a realizar em 2012, refletem as 

limitações determinadas pelo PAEF e espelham as orientações estratégicas definidas no Plano de 

Desenvolvimento Económico e Social (PDES) e os recursos disponíveis no âmbito da Lei de Meios e 

dos Fundos Comunitários. 

Considerando que o desenvolvimento económico regional assenta sobretudo no crescimento da 

iniciativa privada e na atividade empresarial, o GRM, através dos fundos comunitários disponíveis, 

continuará empenhado em apoiar o empreendedorismo e o desenvolvimento do setor privado, 

reconhecendo a sua importância como alavancada do crescimento económico. 

Neste domínio, as atividades desenvolvidas pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial da RAM 

(IDE) assume um papel determinante, que tem planeado a execução de diversos programas e ações 

no apoio ao desenvolvimento das atividades económicas, dinamizados por fundos comunitários, dos 

quais se destacam, entre outros,  o programa de integração com investimento estruturante, o sistema 

de apoio ao turismo, o sistema de incentivos ao empreendedorismo e inovação, os sobrecustos 

destinados à compensação dos custos adicionais relacionados com as desvantagens específicas da 

Região, o sistema de informação empresarial e apoio ao investimento, o apoio à cooperação 

empresarial, o sistema de incentivos à revitalização empresarial das micro e pequenas empresas e o 

sistema de incentivos à internacionalização da empresas. 

Considerando a importância que o turismo possui na economia regional, quer em termos de emprego, 

quer na atividade económica, bem como os efeitos potenciadores que induzem ao crescimento da 

economia, o GRM continuará apostado em desenvolver a promoção e a dinamização deste setor. As 

ações a desenvolver no âmbito da valorização do potencial da atividade turística encontram-se 

programadas em linha com a continuidade da estratégia integrada, de sustentabilidade e de 

consolidação das características de destino diferenciado, no quadro da competitividade nacional e 

internacional. As atividades a desenvolver traduzem-se na implementação de planos promocionais 

com o intuito de dinamizar o turismo em nichos de mercado específicos. 

No âmbito do apoio ao desenvolvimento das atividades do setor primário em que a aplicação de 

recursos comunitários possui uma grande expressão, a estratégia de atuação está orientada para a 

valorização comercial dos produtos regionais, sobretudo para os que são reconhecidos pelas suas 

especificidades. As ações de comunicação e de promoção dos produtos agroalimentares contribuem 

para a sua valorização e afirmação nos mercados interno e externo, promovendo, assim, uma maior 

integração entre a produção e a comercialização, através de uma maior aproximação entre a oferta e 

a procura. 

As prioridades de atuação para este setor consistirão na orientação para o mercado e para a criação 

efetiva de valor, através de ações que garantam o escoamento da produção regional, a sua 

certificação, criação de imagem e a projeção dos produtos no mercado interno e externo. 
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A política educacional regional está orientada para a excelência, pois constituiu um pilar fundamental 

para o alcance do desenvolvimento socioeconómico da Região. O GRM, ao longo dos anos, tem 

afetado elevados recursos para este setor designadamente no âmbito da organização da rede de 

escolas públicas, nos apoios financeiros ao funcionamento e investimento de instituições particulares 

de ensino, na promoção da educação especial e reabilitação, no incentivo às práticas desportivas e 

na ação social.  

Dado o elevado peso que este setor possui no orçamento regional, as medidas de diminuição das 

despesas prevista no PAEF não poderão deixar de abranger a educação, sem, contudo, pôr em 

causa a qualidade dos serviços prestados. 

O aproveitamento dos fundos comunitários disponíveis permitirá a prossecução de projetos que 

visam o incremento de competências em matéria de inovação, do empreendedorismo, da sociedade 

do conhecimento, do fomento da utilização das tecnologias de informação, do incremento de 

competências e da valorização dos recursos humanos. 

As opções estratégicas a tomar no domínio da saúde passam pela adoção de medidas estruturantes 

para o ano de 2012, com o objetivo de garantir a sustentabilidade do serviço regional de saúde (SRS) 

e a viabilidade da entidade pública empresarial que presta os serviços neste setor, através da 

redução efetiva da despesa. Os eixos estruturantes de ação da política de saúde regional 

enquadram-se no necessário alinhamento entre as estratégias a desenvolver, a sustentabilidade 

financeira do setor e a continuidade da prestação de cuidados de saúde de qualidade a toda a 

população. Assim, neste exercício orçamental, serão adotadas importantes medidas que permitirão a 

poupança de recursos ao nível dos custos operacionais, mediante uma gestão orientada para a 

eficiência e eficácia na aplicação dos recursos financeiros e na garantia da continuidade da prestação 

de serviços de saúde de qualidade. 

Num outro conspecto, as políticas ativas de emprego assumem, na atual conjuntura, uma importância 

fundamental, quer através dos apoios às empresas, contribuindo para a melhoria da capacidade 

competitiva, quer através de medidas que fomentem a criação de emprego, através do apoio à 

inserção de desempregados no mercado de trabalho. A tendência para o crescimento do desemprego 

mantém-se e só poderá inverter-se com a retoma da economia. Neste contexto, a adoção de medidas 

de combate e de prevenção deste fenómeno são cruciais e o GRM irá manter e incrementar a sua 

intervenção no combate ao desemprego. Para tal, o contributo dos fundos comunitários possui neste 

domínio um papel fundamental. 

Face à fixação de um limite ao investimento anual, determinado pelo PAEF, os novos investimentos 

deverão enquadrar-se financeiramente na execução da Lei de Meios e na utilização dos fundos 

comunitários disponíveis, para abranger as intervenções tanto no âmbito da reconstrução 

(designadamente em termos de reabilitação corretiva e preventiva de cursos de água e consolidação 

preventiva de taludes e escarpas), como em intervenções de garantia da segurança dos aglomerados 

habitacionais, às vias de comunicação, edificações e equipamentos públicos.  

No âmbito do programa de reconstrução, está incluída a recuperação das infraestruturas afetadas 

pela intempérie, nomeadamente a reconstrução de estradas e reabilitação de troços atingidos pelo 
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temporal, de modo a dar continuidade à reposição das adequadas condições de segurança e de 

mobilidade. 

As medidas de consolidação orçamental previstas para 2012 implicam o aprofundamento do rigor da 

gestão dos recursos financeiros públicos, tendo a implementação das medidas previstas no PAEF da 

Região um papel determinante no alcance dos objetivos orçamentais estabelecidos ao nível da 

sustentabilidade das finanças públicas e da redução dos níveis de endividamento público. As 

medidas orçamentais pelo lado da receita implicam um ajustamento na ordem de 2,5% do PIB, sendo 

que o maior esforço para o alcance deste objetivo reside na redução das despesas, contribuindo com 

cerca de 10,2% do PIB. Contribui para estes objetivos a redução dos diversos agregados da despesa, 

nomeadamente a redução dos consumos intermédios, das despesas com pessoal, das prestações 

sociais em espécie, redução de subsídios, de outras despesas correntes e, sobretudo, do 

investimento. 

As medidas a implementar são transversais a toda a administração pública e abrange todo o setor 

público empresarial regional. A magnitude das reformas implica a determinação e o envolvimento de 

todos os setores, como condição de garantia de sucesso do processo de consolidação orçamental 

em curso. Para tal, as propostas legislativas de execução do PAEF serão promovidas na 

calendarização acordada e em sede própria. 

A presente proposta orçamental, cujo período de governação abrange a Legislatura Regional de 2011 

a 2015, enquadra-se num contexto de agravamento da crise económica nacional e internacional, 

sendo que o processo de ajustamento estrutural, através do cumprimento dos objetivos definidos no 

PAEF, será determinante para a retoma económica. Neste contexto, o GRM conciliará a sua exigente 

execução com a manutenção da coesão económica e social regional. 
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22..  EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  EECCOONNÓÓMMIICCOO  EE  SSOOCCIIAALL  
 

 

2.1. CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

O enquadramento económico mundial ficou marcado pela recuperação da atividade em 2010, embora 

a ritmos assimétricos. O desempenho da economia mundial materializou-se, de acordo com o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), numa variação de 5,1% em 2010, sucedendo a mais profunda 

recessão económica global do pós II Guerra Mundial, corporizada pela contração de 0,7% em 2009. 

As economias avançadas protagonizaram variações menos pronunciadas (3,1%), em oposição a um 

desempenho vigoroso das economias emergentes (7,3%), com os mercados emergentes da Ásia em 

particular destaque (9,5%). A inflexão verificada entre 2009 e 2010 foi sobretudo motivada pela 

implementação de políticas monetárias e fiscais expansionistas dirigidas a mitigar os efeitos da crise 

económica e financeira global, a par da diminuição da turbulência nos mercados financeiros, não 

obstante o despontar da crise da dívida soberana em alguns países da Área Euro.  

 

QUADRO 2.1 Evolução da economia mundial (taxa de variação) 

DESCRIÇÃO 2010 2011 2012
Produto Interno Bruto

Economia mundial 5,1 4,0 4,0
EUA 3,0 1,5 1,8
Àrea euro 1,8 1,6 1,1
Alemanha 3,6 2,7 1,3
França 1,4 1,7 1,4
Itália 1,3 0,6 0,3
Espanha -0,1 0,8 1,1
Portugal 1,3 -2,2 -1,8

Reino Unido 1,4 1,1 1,6
China 10,3 9,5 9,0
Japão 4,0 -0,5 2,3

(p) projecções
Fonte: FMI  

 

Face ao avolumar da dívida soberana, paralelamente à deterioração da confiança dos mercados 

financeiros na sustentabilidade das finanças públicas em vários países da área do euro, as medidas 

tomadas pelas entidades internacionais e nacionais foram insuficientes. Mantiveram-se as tensões 

nos mercados de dívida soberana e bancária dos países considerados mais vulneráveis pelos 

investidores internacionais, com destaque para a Grécia, Irlanda e Portugal, ao longo de 2010 e, mais 

intensamente, em 2011.  
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2.1.1. CRESCIMENTO ECONÓMICO 

 

As perspetivas para 2011 e 2012 enquadram-se numa desaceleração da atividade económica global, 

motivada, fundamentalmente, pela intensificação dos riscos descendentes decorrentes, por um lado, 

da crise da dívida soberana nos países periféricos da Área Euro e, por outro, da desaceleração da 

atividade nos Estados Unidos da América (EUA), aliada à fragilidade persistente do mercado 

imobiliário. O esforço de consolidação orçamental evidenciado pela generalidade das economias 

avançadas não tem sido acompanhado pela recuperação da procura interna, que tem enfrentado 

fortes restrições ao crédito. 

Neste enquadramento, as expetativas de crescimento da atividade económica mundial apontam para 

uma evolução de 4,0% em 2011 e em 2012, ancoradas nas previsões de desaceleração do 

crescimento, tanto das economias avançadas como dos mercados emergentes, cuja atividade deverá 

variar, respetivamente, 1,6% e 6,4%, em 2011, e 1,9% e 6,1%, em 2012.  

O ritmo de crescimento económico diferiu substancialmente entre as várias regiões mundiais, com as 

economias de mercado emergentes a revelarem uma dinâmica mais forte. Continuou a registar-se um 

ritmo de crescimento mais elevado nas economias de mercado emergentes, designadamente 

asiáticas, bem como de economias emergentes de outras regiões económicas.  

Nos EUA, a atividade recuperou dinamismo em 2010, com o produto a variar 3,0%, sucedendo-se 

uma recessão que atingiu os 3,7% no ano anterior. A melhoria da performance económica 

evidenciada refletiu a materialização de estímulos substanciais de política macroeconómica e a 

melhoria gradual das condições financeiras. A atividade deverá variar 1,5% em 2011 e 1,8% em 

2012, apesar de condicionada fundamentalmente pelas expetativas de crescimento da procura 

interna, em especial do consumo e do investimento privados.   

O PIB na China aumentou em 2010 (10,3 %), refletindo o dinamismo do setor industrial e o estímulo 

orçamental. Os indicadores de atividade económica sugerem uma aceleração do consumo privado e 

um abrandamento do investimento, enquanto as exportações cresceram menos do que as 

importações em 2010, embora o excedente comercial se tenha mantido elevado. 

O Japão concretizou uma recuperação impar em 2010. Os estímulos orçamentais expressivos e o 

aumento das exportações originaram um crescimento de 4,0% do produto, cristalizando uma inflexão 

de 10,3 pontos percentuais face ao registado em 2009 (-6,3%).  

O PIB real da Área Euro registou uma expansão de 1,8% em 2010, invertendo a evolução 

penalizadora evidenciada em 2009 (-4,3%). Na génese do observado está o comportamento das 

exportações, que beneficiaram da retoma da atividade e da procura globais e que desempenharam 

um papel proeminente na recuperação da atividade. A decisão, por conseguinte, de reduzir as 

existências de forma mais lenta do que no ano anterior resultou em entregas mais rápidas ao longo 

da cadeia de oferta e o crescimento – ainda que moderado – do consumo e do investimento, assim 

como das medidas adotadas com vista a restabelecer o funcionamento do sistema financeiro. 
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O conjunto dos países da Área Euro deverá registar uma desaceleração moderada no horizonte 

2012, essencialmente motivada pelas perturbações ao nível dos mercados financeiros, a que se 

associam elevados riscos das dívidas soberanas dos países periféricos e os efeitos de contágio aos 

países com maior exposição à dívida soberana daqueles Estados-Membros. A evolução económica 

dos Estados-Membros aderentes à Moeda Única deverá ser ainda condicionada por medidas de 

consolidação orçamental e por constrangimentos no acesso ao financiamento, num contexto de 

confiança reduzida por parte dos agentes económicos e de incerteza quanto à capacidade de solver 

os desequilíbrios de natureza orçamental. 

A atual instabilidade nos mercados financeiros, cujo início teve lugar já no decurso de 2010, foi 

determinada principalmente pelas crescentes preocupações relativas à solvabilidade da dívida 

soberana, em particular nos países periféricos da Zona Euro, designadamente Portugal, Irlanda e 

Grécia. 

Perante este quadro, revelou-se necessário proceder a medidas diversas, entre as quais planos de 

consolidação orçamental por parte dos governos dos países mais afetados, que deverão evidenciar 

níveis de crescimento negativos em 2012. 

 

 

2.1.2. INFLAÇÃO 

 

Em 2011, assistiu-se à desaceleração do ritmo de crescimento económico no segundo trimestre, 

após o elevado crescimento observado no primeiro trimestre. As expetativas apontam para um 

crescimento económico moderado, embora estejam sujeitas a uma elevada incerteza. É essencial 

que a política monetária mantenha a estabilidade de preços no médio prazo, assegurando que os 

recentes desenvolvimentos nos preços não causem pressões inflacionistas generalizadas.  

Depois dos níveis particularmente baixos registados em 2009, o nível geral de preços tem vindo a 

apresentar uma tendência de subida gradual ao longo de 2010, refletindo, em grande medida, o 

aumento do preço dos produtos energéticos e alimentares. As evidências relativas à evolução dos 

preços das matérias-primas de cariz energético, em particular, os fortes aumentos dos preços do 

petróleo, justificam as expetativas de que se mantenha uma trajetória ascendente em 2011. Os 

pressupostos de moderação nos preços das matérias-primas em 2012 indiciam que, à medida que o 

impacto dos anteriores aumentos dos mesmos for estabilizando, a inflação global média anual baixe. 

Neste enquadramento, em 2011, a inflação deverá situar-se em 2,6% nas economias avançadas 

(0,1% em 2009 e 1,6% em 2010) e em 1,7% em 2012. Nos mercados emergentes, por seu turno, a 

inflação deverá atingir os 7,1% em 2011 (5,2% em 2009 e 6,1% em 2010) e situar-se nos 5,9% no 

ano seguinte. 
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Em linha com o referido anteriormente, na Área Euro, as projeções relativas à inflação – medida pelo 

Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) – apontam para um aumento gradual em 2011, 

impulsionado, em grande medida, pela evolução dos preços das matérias-primas.  

O cenário de projeção assenta no pressuposto de que, após um forte aumento no primeiro trimestre 

de 2011, decorrente sobretudo da subida dos preços internacionais das matérias-primas, as pressões 

externas sobre os preços diminuam ao longo do resto do horizonte de projeção. Contudo, o reforço 

da fiscalidade, em especial nos países onde decorrem medidas de consolidação orçamental, poderá 

induzir um efeito ascendente no nível geral de preços. As expetativas de evolução dos salários 

pressupõem crescimentos moderados. Assim, a taxa média da inflação medida pelo IHPC global 

deverá situar-se nos 2,5% em 2011 e nos 1,5% em 2012. 

O Conselho do Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas de juro oficiais em níveis 

historicamente baixos ao longo de 2011. Atendendo às taxas dos contratos de futuros negociados, o 

nível médio das taxas de juro de curto prazo para 2011 situa-se em 1,3% e para 2012 em 1,0%. 

No que se refere às condições de financiamento, a projeção do BCE pressupõe que se verificará um 

estreitamento dos diferenciais das taxas dos empréstimos bancários face às taxas de juro de curto 

prazo. Pese embora nos países onde as tensões dos mercados de dívida soberana se manifestem 

com maior intensidade, é expectável que a transmissão das taxas de mercado às taxas ativas dos 

bancos seja acompanhada de efeitos adversos sobre os prémios de risco de crédito bancário. 

 

 

2.1.3. MERCADO DE TRABALHO 

 

A dinâmica do mercado de trabalho revelou-se intrínseca com os desenvolvimentos da conjuntura 

económica mundial. Efetivamente, o desempenho económico manifestado em 2011, marcado pelo 

abrandamento do produto e pela necessidade de ajustamento dos balanços das famílias e empresas, 

permitiu perspetivar, no horizonte 2012, a manutenção de níveis persistentemente elevados de 

desemprego nas economias avançadas. Concretamente, as previsões para o 2011 e 2012 antecipam 

uma ligeira melhoria da taxa de desemprego nas economias avançadas, que deverá atingir os 7,9% 

em 2011 e em 2012 (8,3% em 2010). 

A informação relativa à Área Euro é confluente com as restantes economias avançadas, no que 

respeita ao nível de desemprego e às perspetivas de evolução no horizonte 2012. Em 2010, a taxa de 

desemprego atingiu os 10,1%, sendo expectável quebras do indicador para 9,9% em 2011 e em 

2012.  
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2.2. CONTEXTO NACIONAL 

 

 

2.2.1. CONJUNTURA ECONÓMICA 

 

A economia portuguesa apresenta um enquadramento condicionado pelos compromissos 

decorrentes do pedido de assistência financeira, materializados no Memorando de Entendimento 

(MoU). O cenário macroeconómico incorpora a correção de desequilíbrios estruturais, a que se 

associa um período recessivo, marcado fundamentalmente pelo comportamento regressivo da 

procura interna, que deverá registar uma quebra sem precedentes no horizonte 2011-2013. Portugal 

deverá evidenciar uma quebra da atividade económica de 1,6% em 2011, sucedendo-se a um 

crescimento de 1,4% no ano anterior. A dinâmica económica projetada reflete o impacto das medidas 

de consolidação orçamental, dada a manutenção da situação adversa no mercado de trabalho, as 

condições restritivas de financiamento e o abrandamento significativo do ritmo de crescimento nos 

principais parceiros económicos.  

 

QUADRO 2.2 PIB e principais componentes da despesa (taxa de variação real) 

 Taxa de variação anual, em percentagem

DESCRIÇÃO 2010 2011 2012 (p) 2013 (p)

Produto Interno Bruto 1,3 -1,6 -3,1 0,3

Consumo Privado 2,3 -3,6 -6,0 -1,8

Consumo Público 1,3 -3,2 -2,9 -1,4

Formação Bruta de Capital Fixo -4,9 -11,2 -12,8 -1,8

Procura Interna 0,7 -5,2 -6,5 -1,5

Exportações 8,8 7,3 4,1 5,8

Importações 5,1 -4,3 -6,3 0,7
(p) projeções
Fonte: BP  

 

As projeções para 2012 apontam claramente para uma intensificação da trajetória esperada para o 

conjunto do ano anterior, num contexto em que a prossecução do ajustamento dos desequilíbrios 

macroeconómicos, designadamente orçamental, permanecerá como uma importante condicionante 

da evolução da procura interna. Adicionalmente, o enquadramento internacional da atual projeção 

considera um abrandamento da economia mundial a partir da segunda metade de 2011, o qual, de 

acordo com o Banco de Portugal (BdP), implicará uma desaceleração das exportações em 2012 (3,2 

pontos percentuais). Neste enquadramento, a atividade económica deverá contrair 3,1%. 
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A projeção para o ano de 2013 assenta no pressuposto do aumento da procura externa, em particular 

por bens e serviços transacionáveis, que tenderá a compensar, ainda que parcialmente, a contração 

da procura interna. Neste contexto, o produto deverá evoluir 0,3%. 

O PAEF é particularmente abrangente e visa reverter algumas das principais fragilidades que 

caracterizam a economia portuguesa, nomeadamente no que se refere à sustentabilidade das 

finanças públicas e aos bloqueios estruturais que limitam o seu crescimento potencial. A exigência e 

o impacto económico e social do PAEF, no curto prazo, são substanciais. No entanto, a sua 

prossecução estrita é incontornável, decorrente da necessidade de se criar as bases para garantir um 

crescimento mais equilibrado e sustentado no médio e longo prazo. Os riscos em torno do PAEF não 

são negligenciáveis, incluindo alguns de natureza externa, nomeadamente a possibilidade de 

eventuais desenvolvimentos económicos e financeiros adversos a nível internacional. 

Por outro lado, as condições de financiamento da economia portuguesa apresentam condicionalismos 

inerentes às necessidades de ajustamento do setor bancário, em virtude do agravamento das 

condições de acesso ao financiamento junto dos mercados internacionais, motivado pela forte 

exposição à divida soberana portuguesa. A escalada das taxas de rendibilidade das obrigações do 

tesouro, exigidas por não residentes, para níveis economicamente incomportáveis, e as acrescidas 

dificuldades do Estado no acesso a financiamento por parte do setor público motivaram um aumento 

significativo do financiamento junto dos bancos domésticos, cujos efeitos se materializaram numa 

pressão adicional sobre as condições de financiamento do sistema bancário. Estas circunstâncias, 

aliadas às medidas propostas para assegurar o ajustamento a médio prazo do sistema financeiro no 

âmbito do PAEF, determinam um aumento da restrição de concessão de crédito às famílias e às 

empresas. 

 

 

2.2.2. PROCURA 

 

No que concerne à procura interna, é esperada uma redução acentuada e generalizada desta 

componente do produto, tanto na vertente pública como na vertente privada, entre 2011 e 2013. O 

comportamento global da procura interna deverá expressar uma quebra de -5,2% face a 2010, 

prevendo-se para 2012 uma variação de -6,5%. Em 2013, esta componente do produto deverá 

continuar a registar uma trajetória descendente, embora de forma menos intensa, prevendo-se uma 

variação de -1,5%. 

A significativa redução da procura interna pública e privada deverá traduzir-se no agravamento das 

divergências da economia portuguesa face à Área Euro. No entanto, o cumprimento do estipulado no 

pedido de assistência financeira acarreta a correção de desequilíbrios fundamentais das contas 

públicas e a implementação de medidas estruturais, assumidas como determinantes para a 

recuperação da competitividade e para assegurar o crescimento sustentado da economia nacional.  
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Especificamente, as expetativas de evolução das parcelas pública e privada do consumo em 2011 

indicam variações de -3,2% e de -3,6% respetivamente, o que corresponderá a uma quebra superior 

à esperada para o PIB neste ano. Para 2012, estão previstas contrações nestes dois vetores da 

economia nacional, que deverão materializar-se em quebras de -6,0% no consumo privado e de         

-2,9% no consumo público. As projeções de evolução do consumo em 2013 enquadram-se na 

prossecução da tendência negativa manifestada nos dois anos anteriores, embora de forma menos 

acentuada. Assim, os consumos privado e público deverão registar variações de -1,8% e -1,4%, 

respetivamente. 

A dinâmica do consumo encontra-se, de acordo com o BdP, em linha com a evolução do rendimento 

disponível real, sendo consistente com a expectativa de uma redução do rendimento permanente das 

famílias. Tal facto deverá condicionar significativamente as respetivas restrições intertemporais e o 

processo de ajustamento de balanço do setor público, com a diminuição em volume das despesas 

com pessoal, do consumo intermédio e das prestações em espécie. 

 

 

2.2.3. FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO  

 

A FBCF deverá registar uma forte quebra ao longo do horizonte de projeção. As estimativas para 

2011, 2012 e 2013 apontam para quebras de -11,2% (-4,9% em 2010) de -12,8% e de -1,8%, 

respetivamente. A evolução deste agregado resulta das contrações tanto do investimento público, 

como do investimento privado. No que se refere à componente privada, as perspetivas associadas à 

evolução traduzir-se-ão na deterioração das perspetivas quanto à evolução da procura, a elevada 

incerteza e as condições restritivas de financiamento. A componente pública do investimento reflete 

os condicionalismos associados ao processo de consolidação orçamental. 

 

 

2.2.4. MERCADO DE TRABALHO E SALÁRIOS 

 

O panorama do mercado de trabalho nacional é concomitante com o enquadramento recessivo 

esperado para a economia portuguesa no horizonte 2011-2013. Os diversos exercícios de previsão 

do nível de desemprego convergem na antecipação do agravamento da taxa de desemprego ao 

longo do horizonte considerado, que se deverá manter em níveis persistentemente elevados.  

As dificuldades inerentes à crise atual surgem como elementos explicativos determinantes para o 

atual cenário de projeções sobre o mercado de trabalho, dadas as profundas implicações no 

investimento e na criação líquida de emprego. Em particular, as perspetivas do FMI apontam para o 

agravamento em 0,2 p.p. na taxa de desemprego em 2011 (em 2010 a taxa de desemprego atingiu 
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os 12,0%), seguindo-se novo agravamento do indicador em 2012, com a proporção de 

desempregados a atingir os 13,4% da população ativa. 

 

 

2.2.5. PRODUTIVIDADE 

 

A produtividade aparente do trabalho de nível regional apresenta, à semelhança dos principais 

indicadores macroeconómicos, disparidades relevantes em Portugal. A comparabilidade fornecida 

pelo respetivo índice de disparidade denuncia precisamente a amplitude das divergências entre as 

regiões portuguesas, que atingem a proporção máxima entre a região Norte – com um nível de 

produtividade equivalente a 84% da média nacional – e Lisboa que excede o referencial nacional em 

28%. A RAM, por seu turno, mantém em 2009 um posicionamento favorável no contexto nacional, 

constituindo-se como a região portuguesa com maior produtividade e superando a média nacional em 

29%. 

 

QUADRO 2.3 Índice de produtividade, PT=100 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Norte 84 84 83 83 83 83 83 84 84
Centro 81 80 81 82 81 81 81 80 81
Lisboa 130 129 131 131 131 131 130 129 128
Alentejo 113 109 110 111 109 111 110 108 107
Algarve 112 110 108 105 106 107 107 105 104
RAA 105 106 107 104 104 102 101 103 103
RAM 110 127 120 119 120 128 125 130 129
Fonte: INE  

 

 

2.2.6. PREÇOS  

 

Ao longo do ano de 2010, a taxa de inflação, expressa pela variação média do Índice Harmonizado 

de Preços no Consumidor (IHPC), apresentou, apesar da deterioração acentuada das condições no 

mercado de trabalho, um perfil ascendente num quadro de recuperação da economia mundial – 

refletida num aumento dos preços das importações, em particular, das matérias-primas – de aumento 

da tributação indireta e de crescimento dos salários. Estas circunstâncias resultaram numa variação 

média anual de 1,4% do indicador, mais 2,3 pontos percentuais do que em 2009. 

Antecipa-se que, no conjunto do ano DE 2011, o indicador se situe nos 3,6% e nos 3,2% em 2012, 

baixando para 1,0% em 2013. As expetativas para 2011 e 2013 encontram-se ancoradas aos 

condicionalismos induzidos por medidas de política orçamental, em particular aos inerentes à 
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reclassificação de alguns bens e serviços sujeitos às taxas de IVA reduzidas para a taxa normal e 

pelo aumento de preços administrados e de alguns impostos específicos sobre o consumo.  

A contração da atividade económica em Portugal, assim como o abrandamento da economia mundial, 

traduz-se numa evolução globalmente favorável dos custos de produção que, conjugada com a 

dissipação dos efeitos das medidas orçamentais, justificam as expetativas de evolução mais alisada 

da inflação em 2013. Ainda a sustentar as pressões no sentido descendente, é esperado um aumento 

muito moderado dos preços de importação de bens não energéticos, uma virtual estabilização dos 

preços das matérias-primas e uma forte moderação salarial, num contexto em que o desemprego se 

deverá manter em níveis historicamente elevados. 
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2.3. CONTEXTO REGIONAL 

 

Os fatores exógenos associados à conjuntura internacional do passado recente e as circunstâncias 

advindas da turbulência nos mercados financeiros face à dívida soberana nacional e de vários 

Estados-Membros da UE condicionam sobre maneira a evolução da economia da RAM e dificultam a 

prossecução do trajeto de crescimento aos ritmos evidenciados nos anos anteriores.  

Fortemente condicionada pelas circunstâncias externas, a economia da RAM confronta-se com um 

conjunto de desafios relacionados com a degradação do acesso ao financiamento resultante da crise 

dos mercados financeiros, justificada, em grande medida, pelo nível de endividamento externo de 

Portugal, que determinou o pedido de intervenção ao FMI, ao BCE e à Comissão Europeia, com vista 

à aplicação de medidas de ajustamento. 

É imperativo, contudo, não só impor contenção e diminuição da despesa, mas também manter a 

coesão social e o emprego. As condicionantes exógenas e as circunstâncias internas particularmente 

difíceis determinam, por conseguinte, a intensificação de esforços no sentido de a assegurar a não 

deterioração do crescimento económico e a proteção social, pelo que o exercício com que a RAM se 

depara no decurso de 2012 incorpora acrescidas dificuldades e assume um caráter particularmente 

desafiante. 

 

 

2.3.1. PRODUTO INTERNO BRUTO 

 

A dinâmica da economia regional – fornecida pela série 1995-2010 do PIB – manifesta ritmos de 

crescimento assinaláveis ao longo do horizonte de referência, que se materializaram na eliminação 

de atrasos estruturais da Região face aos parâmetros comunitários e no posicionamento de 

referência no contexto nacional.  

 
QUADRO 2.4 PIB pm e Índices de disparidade PIB pc (PT, UE15, EU27) 

Designação 2006 2007 2008 2009 2010 p
PIB pm (106 Euro) 4.946 5.047 5.280 5.140 5.224

Taxa 
crescimento 

real
-1,5% 2,2% -3,3% 0,4%

PIB per capita (103 Euro) 20,1 20,5 21,4 20,8 21,1
Taxa 

crescimento 
real

1,9% 4,3% -2,8% 1,4%

Índice de disparidade do PIB per capita  RAM, em 
relação à Média Nacional

(PT=100) 133 128 132 131 130

Índice de disparidade do PIB per capita  PPP 
RAM, em relação à Média UE15

(UE15=100) 98 96 97 101 101

Índice de disparidade do PIB per capita  PPP 
RAM, em relação à Média UE27

(UE27=100) 105 101 103 105 105

p - Valores Preliminares
Fonte:INE  
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Contudo, o desempenho do produto nos últimos anos evidencia sinais de abrandamento da atividade, 

por força da elevada sensibilidade da Região às circunstâncias adversas que têm marcado a 

conjuntura económica internacional e cujos impactos se fazem sentir de forma particularmente 

intensa na economia regional. 

Neste enquadramento, a Região registou uma variação de -3,3% em 2009, cristalizando os efeitos 

daquela que terá sido a crise mundial mais profunda das últimas décadas. A informação disponível 

para 2010 permite discernir uma recuperação da atividade, embora ténue, em virtude da subsistência 

da turbulência nos mercados financeiros, em particular no espaço europeu. Nestas circunstâncias, o 

produto registou uma variação de 0,4% face a 2009. 

A apreciação do posicionamento da Região e da sua evolução recente no contexto nacional e 

comunitário – através da análise dos indicadores que medem a disparidade do PIB per capita – 

permite registar trajetórias de evolução consistentes com o progresso de desenvolvimento alcançado, 

materializando-se na consolidação do posicionamento regional no panorama nacional e na efetiva 

concretização do processo de convergência face aos padrões comunitários. 

 

 

2.3.2. PRODUTO INTERNO BRUTO PER CAPITA 

 

A informação extraída do PIB per capita é efetivamente reveladora de avanços significativos da RAM 

neste domínio. Em 2010, o indicador ao nível nacional evidencia que a riqueza produzida por 

habitante não ultrapassava os 16,2 mil euros, menos 4,9 mil euros do que na RAM, que registou um 

PIB per capita em 21,1 mil euros.  

 

GRÁFICO 2.1 Índice de disparidade do PIB per capita em 1995 e 2010p (PT=100) 

 

 

A coesão intrarregional, aferida a partir do Índice de disparidade do PIB per capita com referência à 

média de Portugal (PT=100), confirma a posição de destaque da RAM no contexto nacional, que 

apresentou, a seguir de Lisboa, o PIB per capita mais elevado das regiões portuguesas, 

ultrapassando o valor de referência em 31% em 2010. O gráfico evidencia disparidades relevantes 



  

 

 E
nq

ua
dr

am
en

to
 e

co
nó

m
ic

o 
e 

so
ci

al
 

17 
 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2012 
 

entre as várias regiões do país e atesta o aprofundamento das divergências face ao referencial por 

parte das regiões mais atrasadas, designadamente das regiões Norte, Centro e Alentejo. 

Pela análise do GRÁFICO 2.2, é assinalável a trajetória da RAM em matéria de convergência com a 

União Europeia a 27 Estados-Membros (UE27) e marca um percurso notável de anulação do atraso 

regional face aos padrões médios da União Europeia, concretizado pela superação, desde 2006, do 

valor 100 do Índice de disparidade do PIB per capita, que assume a média comunitária como 

referencial.   

 

GRÁFICO 2.2 Índice de disparidade do PIB per capita relativamente à média comunitária (UE27) 

2000 2010p
Norte 65 65
Centro 69 67
Lisboa 114 113
Alentejo 74 73
Algarve 88 85
RAA 67 76
RAM 91 105
Total
Nacional

Índice de disparidade do PIB per 
capita face à EU 27

81 81

-

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2000 2002 2004 2006 2008 2010p

RAM

RAA

PT

EU 27

Fonte: INE
P-Preliminares  

 

Com efeito, a apreciação do desempenho regional aferido pelo indicador no horizonte 2000-2010 

evidencia uma recuperação de 14 pontos, passando-se de um PIB per capita equivalente a 91% da 

média da UE, em 2000, para os 105% em 2010. A trajetória de convergência evidenciada pela 

Região contrasta com uma confluência moderada do indicador ao nível nacional, que, ao longo do 

horizonte considerado, evoluiu 14 pontos em direção à média de referência. 

 

 

2.3.3. RENDIMENTO PRIMÁRIO E DISPONÍVEL  

 

O Rendimento Primário (RP) tem-se pautado por um crescimento sustentado nesta década e que 

ronda os 9,9% para o período em análise (2006 a 2008), sendo que, em 2008, esse crescimento foi 

de 8,2%. Relativamente ao Rendimento Disponível (RD), apesar de ter registado um crescimento 

médio anual de 11,5% entre 2006 e 2008 nos anos anteriores, verificou-se um crescimento anual em 

2008 de 9,5%. 

De referir ainda que as taxas de cobertura (RD/RP) são superiores a 100% para o período em análise 

e que em todos os anos a que se refere o quadro anterior houve um crescimento destes rendimentos 

superior à taxa de inflação anual.   
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QUADRO 2.5 Rendimentos Primário e Disponível (2006-2008) 

Designação Unidade 2006 2007 2008

Rendimento Primário (106 Euro) 2.702 2.745 2.969
Taxa 

crescimento 
real

0,8% 1,6% 8,2%

Rendimento Disponível (106 Euro) 2.777 2.806 3.071
Taxa 

crescimento 
real

2,6% 1,0% 9,5%

Índice de Rendimento Primário p.c. RAM/ Média Nacional PT=100 103 101 105
Índice de Rendimento Disponível p.c. RAM/ Média Nacional PT=100 108 104 111
Peso do Rendimento Disponível no Rendimento Primário 103 102 103
Fonte: DRE  

 

 

2.3.4. VALOR ACRESCENTADO BRUTO  

 

A estrutura económica da RAM assenta fundamentalmente no setor terciário, com o Valor 

Acrescentado Bruto (VAB) gerado pelos serviços a representar 84,2% da riqueza produzida em 2010, 

seguindo-se o setor secundário (14,1%) e o setor primário (1,7%). A perspetiva cronológica fornecida 

pelo quadro permite atestar a estabilidade da estrutura económica regional, claramente suportada 

pelo setor dos serviços e onde o setor secundário assume uma posição de algum relevo. O setor 

primário tem, por seu turno, um peso residual na formação de riqueza na Região. 

 

QUADRO 2.6 Estrutura do VAB da Região por setores de atividade 

Setores de 
actividade 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P

Primário 1,9 2,0 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7

Secundário 15,9 17,1 17,5 17,1 16,1 16,6 14,8 14,4 14,1

Terciário 82,2 80,9 80,4 80,9 81,9 81,5 83,4 83,9 84,2
Fonte: DRE P - Valores preliminares  

 

A apreciação mais pormenorizada da base produtiva – fornecida pelo VAB por ramos de atividade da 

RAM – permite aferir uma concentração importante em torno do Comércio; Reparação Automóvel; 

Transportes e Armazenagem; Alojamento e Restauração, que representou 30,9% da riqueza 

produzida na Região em 2010 e cujo fator explicativo se deve ao relevo do Turismo, seja pelo efeito 

direto que tem no Alojamento e Restauração, seja pela dinâmica alavancadora que impõe em 

atividades conexas, designadamente na atividade comercial.  

O grupo Administração Pública e Defesa; Segurança Social; Educação; Saúde e Atividades de Apoio 

Social assume igualmente posição de destaque na estrutura económica regional, cujo contributo 

ascendeu a 22,2% do VAB gerado na RAM em 2010, assim como as Atividades Profissionais, 
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Técnicas e Científicas e Atividades de Serviços administrativos e a Construção, que representaram, 

respetivamente, 14,5% e 7,6% do produto regional no ano em apreço. 

 

 

2.3.5. ATIVIDADE TURÍSTICA 

 

O setor do Turismo incorpora uma importância basilar para a economia regional, dada a 

transversalidade do impacto que gera, enquanto setor alavancador de um leque abrangente de 

atividades, quer a montante, quer a jusante da economia regional. Aliando aos impactos diretos que o 

setor produz, os efeitos multiplicadores que lhe estão associados conferem ao turismo uma 

relevância de primeira linha na economia regional.  

As caraterísticas inerentes ao desenvolvimento da atividade turística determinam a sua elevada 

sensibilidade à conjuntura económica internacional, pelo que os impactos subjacentes às 

circunstâncias externas se fazem sentir com especial intensidade neste ramo de atividade. A 

evolução recente dos principais indicadores relacionados com o turismo reflete, por conseguinte, os 

efeitos extremamente adversos da crise económica e financeira que caracterizou o ano 2009 e 

espelham, de igual modo, os condicionalismos externos que marcam os dois anos seguintes. 

 

QUADRO 2.7 Estatísticas do turismo 

2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Hóspedes Entrados  908 095  967 134 1 013 281  911 345  840 514  857 528

Dormidas 5 720 476 5 990 015 6 208 144 5 496 926 4 993 525 5 301 571

Capacidade de Alojamento  27 799  27 307  28 057  28 915  28 530  28 478

Taxa de Ocupação-Cama 56,4           60,1           60,4           52,1           47,9           55,7           

Proveitos Totais  262 358  281 810  297 847  255 852  226 738  238 530

Proveitos de Aposento  161 325  172 848  184 458  157 805  137 049  145 333

Fonte: DRE
*Referente ao período de Janeiro a Novembro

Descrição

 

 

Efetivamente, os dados mais recentes comprovam a influência da crise económica e financeira na 

atividade turística, corporizada pela evolução dos seus principais indicadores. Efetivamente, à 

exceção do aumento da capacidade de alojamento, os indicadores manifestam uma evolução 

negativa. Concretamente, em 2010 a atividade turística na RAM foi caracterizada por um decréscimo 

nos principais indicadores. O quadro anterior mostra-nos esse declínio, nomeadamente nos proveitos 

totais que retraíram cerca de 11,4%; nas dormidas que se pautaram, também, por uma diminuição na 
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ordem dos 9,2% e no número de hóspedes entrados nos estabelecimentos hoteleiros, que 

decresceram 7,8% relativamente ao ano anterior. 

A apreciação dos indicadores relativos aos dados disponíveis para 2011 revela uma inversão da 

dinâmica verificada no ano anterior, com os principais indicadores a registarem variações positivas 

face ao observado em igual período de 2010. O ano de 2010 ficou marcado pela intempérie de 20 de 

fevereiro. Estes acontecimentos tiveram repercussões a nível económico, apesar de se ter verificado 

uma significativa melhoria em 2011. 

Com efeito, a informação acumulada entre janeiro e outubro de 2011 revela um acréscimo, em 

termos homólogos, do número de hóspedes entrados e de dormidas na ordem dos 9,4% e dos 13,4% 

respetivamente, em virtude do crescimento de mercados emissores externos a Portugal. Os proveitos 

seguiram em linha com os indicadores anteriores, tanto no que diz respeito aos proveitos totais como 

no que concerne aos proveitos de aposento, que registaram, respetivamente, crescimentos de 13% e 

de 13,5%, em termos homólogos. O rendimento por quarto disponível (RevPar) registou igualmente 

um acréscimo de 14,3%, o que representa uma inflexão significativa face ao verificado entre 2009 e 

2010 (-11,9%). 

 

 

2.3.6. CONSTRUÇÃO 

 

A atividade da construção tem vindo a registar uma trajetória descendente nos últimos anos, 

conforme evidencia a evolução do VAB gerado, ilustrada no GRÁFICO 2.3.  

 
GRÁFICO 2.3 VAB do setor da construção na Região 
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A tendência manifestada resulta, em grande medida, da dinâmica evidenciada ao nível da 

infraestruturação pública, concluída já na sua maioria, e do recrudescimento do investimento privado, 

designadamente ao nível do mercado de habitação. Face ao exposto, estarão certamente associados 

os crescentes constrangimentos de acesso ao financiamento bancário, tanto por parte das empresas 

como dos particulares, derivado do clima de falta de confiança dos agentes económicos face à 

conjuntura adversa. 
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2.3.7. SETOR PRIMÁRIO 

 

No setor agrícola, a RAM tem apostado numa política de apoio e incentivo à produção regional, 

nomeadamente ao nível da agricultura biológica e através da aposta na produção agrícola com forte 

componente tecnológica. 

Conforme podemos verificar no gráfico seguinte, o ano de 2010 pautou-se por uma ligeira quebra no 

VAB gerado pela agricultura regional, muito semelhante ao ano de 2005, sendo que, nos anos 

seguintes, se retomou a evolução positiva destes indicadores nos anos subsequentes. 

O setor primário, apesar do reduzido peso relativo na economia, desempenha um importante papel 

na Região, seja pelas implicações ambientais subjacentes ao desenvolvimento dos ramos de 

atividade (mormente de índole paisagística e de exploração e gestão sustentada dos recursos 

endógenos), seja pelas potencialidades que este setor oferece, designadamente na produção de 

produtos regionais diferenciadores pela qualidade – com especial destaque para a agricultura 

biológica – e no desenvolvimento e expansão de atividades de elevado potencial ao nível da cadeia 

de valor, como é o caso das pescas e da aquicultura. A apreciação da riqueza gerada pelos ramos do 

setor primário em termos absolutos sugere uma evolução sustentada da atividade. 

Esta estabilização também se explica, em parte, pela maturidade que evidencia este setor na 

atualidade, que passa neste momento por um processo de transformação e de especialização e que 

vai ao encontro das exigências do mercado. 

  

GRÁFICO 2.4 VAB da Agricultura e Pescas da RAM 
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Em todo o caso, podemos constatar, pela informação relativa ao VAB gerado pelo setor primário no 

horizonte 2000-2010, que as atividades ligadas à Agricultura, pescas, silvicultura e caça têm 

evidenciado uma trajetória de visível crescimento. 
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2.3.8. FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO 

 

A informação relativa ao comportamento do investimento – aferido pela evolução da FBCF na RAM – 

dá conta de uma trajetória ascendente desta componente entre 2007 e 2008, manifestada na 

variação de 8,2%.  

 
QUADRO 2.8 Evolução da FBCF / VAB na RAM 

Designação Unid. 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Formação Bruta de Capital Fixo (106 Euro) 1.101 1.538 1.532 1.124 1.027 1.112

Taxa variação -15,3% 39,8% -0,4% -26,6% -8,6% 8,2%

Peso FBCF RAM/PT (%) 3,5% 4,7% 4,6% 3,1% 2,7% 2,9%

Valor Acrescentado Bruto (10 6 Euro) 3.491 3.758 3.832 4.250 4.358 4.584

Taxa variação -0,5% 7,6% 2,0% 10,9% 2,5% 5,2%

Peso VAB da RAM no total PT (%) 2,8% 2,9% 2,9% 3,1% 3,0% 3,1%

Taxa de investimento aparente 
(FBCF/VAB)

(%) 32% 41% 40% 26% 24% 24%

Fonte: DRE  

 

A evolução da FBCF evidencia algumas flutuações, conforme se pode verificar no quadro seguinte. A 

performance do indicador denota um abrandamento do investimento público, justificado pela 

diminuição das carências de natureza infraestrutural e de equipamentos públicos (que têm vindo a ser 

supridas ao longo dos anos), por um lado, e pela diminuição do investimento privado (principalmente 

o habitacional), por outro. 

Relativamente ao peso da FBCF da Região em comparação com o total a nível nacional, verificou-se 

que até 2004 houve sempre um aumento do peso em relação ao total, sendo que entre esse ano e 

2007 tem vindo a diminuir, apresentando em 2008 um novo aumento de 0,2 p.p.. 

 

 

2.3.9. MERCADO DE TRABALHO 

 

Os dados relativos ao emprego assinalam um total de 110.579 indivíduos empregados em 2011. Os 

dados revelam que, em 2011, apesar de uma diminuição expressiva da população ativa (-1,2%) 

relativamente ao ano anterior, o número de desempregados no mesmo período recuou 7,7%, ou seja, 

aproximadamente menos 9 mil empregados. A taxa de desemprego, após ter atingido um pico 

máximo, nos últimos cinco anos, de 7,6 % em 2009, regista em 2011 uma taxa anual de 13,8%, uma 

tendência em consonância com o cenário nacional. 
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QUADRO 2.9 Estatísticas do Emprego RAM 

Designação Unid. 2006 2007 2008 2009 2010 2011
População total (N.º pessoas) 245.740 246.217 246.228 247.675 247.552 247.724

Taxa variação 0,6% 0,2% 0,0% 0,6% 0,0% 0,1%

População activa (N.º pessoas) 123.984 124.907 126.059 128.382 129.390 130.226

Taxa variação 1,0% 0,7% 0,9% 1,8% 0,8% 0,6%
População 
empregada

(N.º pessoas) 117.303 116.463 118.499 118.657 119.775 112.252

Taxa variação 0,2% -0,7% 1,7% 0,1% 0,9% -6,3%
Taxa de 
actividade

(percentagem) 50,5 50,7 51,2 51,8 52,3 52,6

Taxa de 
desemprego

(percentagem) 5,4 6,8 6,0 7,6 7,4 13,8

Fonte: DRE  

 

Estes dados são reveladores do forte agravamento das circunstâncias que marcaram o mercado de 

trabalho, manifestando-se consistentes com a evolução do contexto que tem vindo a caracterizar o 

panorama externo – de intensificação da turbulência financeira em torno das dívidas soberanas, do 

recrudescimento do acesso ao financiamento, tanto por parte das instituições financeiras, em 

particular na Área Euro, como por parte dos agentes económicos nacionais e regionais. Estes fatores 

explicam o crescimento da taxa de desemprego que atingiu os 13,8%. 

 

 

2.3.10. INFLAÇÃO 

 

Numa economia global não é possível que uma região, com o fluxo de bens e serviços praticados 

com o resto do mundo e com o grau de abertura e de dependência face ao exterior, passe ao lado 

dos efeitos da conjuntura internacional. Deste modo e relativamente ao que aconteceu noutros países 

durante o ano de 2011, a Região registou uma taxa de inflação de 3,4% em 2011, sucedendo a 

variações de -1,4% e 2% em 2009 e 2010, respetivamente. Estas tendências são comuns quer a 

nível nacional como a nível internacional, conforme se constata pelo índice de preços no consumidor 

português e europeu nos últimos três anos. 

 

QUADRO 2.10 Evolução da taxa de variação média anual do IPC e do IHPC 

Descrição 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

∆% IPC RAM (3) 2,8           2,7           2,6           1,4           2,8           - 1,4          2,0           3,4           

∆% IPC RAA 2,7           2,5           3,6           3,5           3,1           0,8           1,3           3,4           

∆% IPC Portugal 2,4           2,3           3,1           2,5           2,6           - 0,8          1,4           3,5           

∆% IHPC PT(1) 2,5           2,1           3,0           2,4           2,7           - 0,9          1,4           3,4           

∆% IEPC(2) 2,0           2,2           2,2           2,3           3,7           1,0           2,2           3,1           
Fonte: Eurostat; INE; DRE; SREA - Serviços Regional de Estatistica dos Açores

(3) A partir de Janeiro de 2008: Base 100 = 2008 (DRE)

(1) A partir de Janeiro de 2006: base 100 = 2005
(2) Valor Provisório e estimado para o Indice Europeu de Preços no Consumidor. A taxa apresentada é anual e referente a Dezembro de 2011 
(UE - 15 até Abril de 2004; UE - 25 até Dezembro de 2006; e UE - 27 a partir de Janeiro de 2007). 
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2.3.11. COMÉRCIO INTERNACIONAL 

 

O fluxo de bens e serviços entre a RAM e o resto do mundo fornece um enquadramento das relações 

económicas com o exterior que permite avaliar o grau de abertura e dependência da economia 

regional face à envolvente externa regional e identificar, simultaneamente, os principais mercados 

fornecedores e recetores desta economia insular. 

 
QUADRO 2.11 Evolução do Comércio Internacional da RAM 

Desrição 2004 2005 2006 2007 2008 2009 p 2010 p

Saida (Fob) Export.  25 803 000  32 023 102  41 720 746  44 634 461  70 718 184  59 932 000  55 010 000

Entradas (Cif ) Import.  209 869 000  147 505 649  147 450 993  138 494 006  153 568 455  152 842 000  136 309 000

Taxa de Cobertura (%) 12,3              21,7              28,3              32,2              46,0              39,2              40,4              

FONTE: DRE  

 

A informação relativa ao Comércio Internacional manifesta uma dinâmica caraterizada pelo reforço 

das saídas/exportações e pelo abrandamento da componente entradas/importações. Concretamente, 

em 2010, assistiu-se a um decréscimo das saídas/expedições, que atingiram os 55 milhões de euros, 

mais 8,2% do que o registado no ano anterior. As entradas/importações também registaram uma 

quebra significativa face a 2009 (-10,8%), tendo a RAM adquirido mercadorias do exterior no valor de 

136,3 milhões de euros em 2010, menos 16,5 milhões do que no ano anterior. 

Em 2008, observou-se um aumento razoável das exportações em relação ao ano anterior na ordem 

dos 58,4% e um aumento das importações de cerca de 10,9%, o que resultou no aumento da taxa de 

cobertura (46,0%). 

Não obstante a forte dependência face ao exterior, a perspetiva cronológica fornecida pelo horizonte 

2000-2009 (dados preliminares) deixa transparecer o reforço da internacionalização da RAM, que tem 

vindo a consolidar a presença dos produtos regionais nos mercados externos. Consequentemente, a 

taxa de cobertura das importações pelas exportações tem evoluído de forma positiva e consistente, 

conforme revela o quadro anterior. Em 2009, as exportações regionais representavam 55% do total 

das importações (46% em 2008). 
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33..  PPOOLLÍÍTTIICCAA  OORRÇÇAAMMEENNTTAALL  22001122//22001155  
 

 

3.1. CENÁRIO MACROECONÓMICO  

 

3.1.1. HIPÓTESES EXTERNAS  

 

O crescimento da atividade económica internacional segue uma tendência de desaceleração e de 

estagnação, revelando diferenças de desempenho económico dos diferentes países e regiões. Em 

2010, verificou-se um crescimento anual de 5,1%, representativo do bom desempenho económico 

dos países emergentes e em desenvolvimento. Contudo, as atuais projeções apontam para um 

abrandamento da atividade económica mundial no decorrer do presente ano, em linha com o ano 

anterior. Em grande medida, a desaceleração dos níveis de crescimento deriva do desempenho das 

economias dos países mais desenvolvidos, cujas economias mais avançadas não têm conseguido 

inverter a tendência de estagnação e decréscimo. 

A variação da inflação nos países desenvolvidos tem sido estável e moderada, sendo esperada a 

manutenção em baixos níveis, refletindo os níveis de consumo e de desemprego. Nos países em vias 

de desenvolvimento, a tendência é contrária, sendo que a inflação tem sido crescente, mantendo-se 

em níveis elevados, em concordância com as expetativas de crescimento e capacidade produtiva.  

 

QUADRO 3.1 Enquadramento Internacional – Principais Hipótese 

2010 2011 2012

PIB mundial 5,1 4,0 4,0

Taxa de juro de curto prazo (média anual, %) 0,8 1,3 1,0

Taxa de juro de longo prazo (média anual, %) 5,3 6,4 5,0

Taxa de câmbio do Euro/USD (média anual) 1,33 1,40 1,39

Preço do petróleo (US$/bbl) 80,20 111,70 108,60
Fonte: OE 2012

Preço do petróleo (US$/bbl) 30-Dez 02-Jan

London Marker 106.46 111.44
Fonte: OE 2012; FMI; CME Group  

 

As taxas de juro têm-se mantido igualmente baixas nas principais economias face à permanência das 

incertezas relativamente a aspetos relacionados com o emprego e confiança dos agentes 

económicos; enquanto nas economias em desenvolvimento, o elevado crédito concedido ao 
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investimento e ao consumo levam à possibilidade de uma forte subida do nível de intermediação 

financeira. 

As diferenças no crescimento entre os diferentes países refletem não só perdas económicas e de 

competitividade, bem como outras ocorrências com repercussões a nível mundial, como o tsunami 

ocorrido na segunda maior economia do mundo (Japão) ou o embargo à compra de petróleo ao 

segundo maior produtor da OPEC (Irão) pelas principais economias devido ao programa de 

desenvolvimento nuclear, com efeitos imediatos em 2012 ao nível do preço transacionado do crude 

nos principais mercados internacionais. 

 

 

3.1.2. PREVISÕES ECONÓMICAS E RISCOS INERENTES 

 

Os diversos indicadores da economia portuguesa apontam para uma recessão, com tendência de 

agravamento. De facto, Portugal encontra-se num processo de ajustamento estrutural feito através de 

profundas medidas de austeridade com o PAEF, cujos efeitos tenderão a agravar ainda mais o atual 

ciclo recessivo, como demonstram as últimas projeções publicadas para a economia portuguesa. 

 

QUADRO 3.2 Principais Indicadores (taxa de variação, %) 

2010 2011 2012
PIB 1,3 -1,6 -3,1
Consumo Privado 2,3 -3,6 -6
Consumo Público 1,8 -3,2 -2,9
Formação Bruta de Capital Fixo -5 -11,2 -12,8
Procura Interna 0,6 -5,2 -6,5
Exportações 8,8 7,3 4,1
Importações 5,2 -4,3 -6,3
IPC 1,4 3,6 3,2
Taxa de Desemprego 7,6 7,4 14,6
FONTE: Banco de Portugal, Boletim Económico Inverno 2011  

 

As políticas económicas implementadas visam consolidar as finanças públicas, assegurar o 

desenvolvimento mais equilibrado e sustentável da economia e dos agentes económicos no seu todo. 

Contudo, os efeitos têm-se repercutido negativamente na economia, conforme demonstram os fracos 

resultados dos indicadores de confiança, expressos na redução da procura interna e no consumo. 

Portugal depara-se com o aumento de desemprego, sendo que o agravamento dos atuais níveis 

poderá fragilizar as atividades produtivas, em termos de volume total, e comprometer a evolução 

global da economia. Por outro lado, o desemprego cria desequilíbrios sectoriais e etários, dada a 

incidência do desemprego nos escalões mais jovens e nos mais idosos. Perdem-se nesta conjuntura 

níveis de produção potencial, tão necessário para reverter os atuais acontecimentos. 
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Os resultados das exportações portuguesas têm sido contrários à tendência das restantes 

componentes internas, devido ao contributo do crescimento do comércio internacional. Contudo, 

demonstram-se insuficientes para assentar o crescimento produtivo generalizado a toda a economia. 

Por outro lado, é previsível uma desaceleração e até redução da atividade económica de alguns dos 

principais parceiros comerciais de Portugal, o que pode afetar os resultados e o contributo das 

exportações para a economia portuguesa. 

As perspetivas de ajustamento económico e financeiro do país dependem da conjugação de variados 

fatores. No entanto, é urgente que o Governo da República faça as reformas necessárias ao aumento 

da competitividade e do crescimento da economia no seu todo para corrigir os desequilíbrios 

estruturais existentes. 

As perspetivas anteriormente elucidadas têm por base, para todas as projeções e cenários possíveis, 

uma estimativa do PIB regional que assenta nas projeções de crescimento do PIB nacional, de 

acordo com as estimativas do modelo macro utilizado para a 2.ª revisão do PAEF (novembro de 

2011).  

Esta estimativa constitui um risco para o cenário projetado, principalmente a partir de 2012, uma vez 

que o PIB da Região deverá ser fortemente afetado pelas medidas de consolidação orçamental , 

nomeadamente o corte no investimento. 

 

QUADRO 3.3 Estimativa taxa crescimento PIB regional 

Taxa 2011 2012 2013 2014 2015
T.v.h. nominal -0,6 -1,9 1,9 3,9 3,7
Deflator 1,1 1,1 1,2 1,4 1,5
t.v.h volume -1,7 -3,0 0,7 2,5 2,2
FONTE: Ministério das Finanças  

 

Ao nível macroeconómico a situação atual é caraterizada por um aumento das tensões nos mercados 

financeiros, onde os índices de volatilidade atingem níveis históricos, tornando-se difícil não só fazer 

uma previsão sobre o agravamento da situação dos países periféricos, como também de prever se 

esta situação irá expandir-se a um conjunto de países alargado de outras economias com impacto 

significativo nos custos de financiamento regional, quer ao nível do setor público como ao nível do 

setor privado. O risco sistémico a nível europeu poderá conduzir a um risco de crédito sobretudo no 

setor privado, com consequências imediatas ao nível do emprego. 

Ao nível económico, um dos principais riscos a ter em conta para a Região será o de determinar que 

impacto terão sobre a procura interna através das medidas de consolidação orçamental e de natureza 

estrutural que estão a ser implementadas pelo GRM. Considerando que estas medidas implicam uma 

contração sem precedentes do rendimento disponível face ao atual contexto de restrições de acesso 

ao financiamento, torna-se difícil antecipar que consequências terão sobre as decisões ao nível da 

despesa das famílias e das empresas. 
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Outro risco patente ao nível económico prende-se com as privatizações previstas que poderão 

arrecadar uma receita abaixo das expetativas, dado o ciclo económico desfavorável e a falta de 

liquidez por parte dos investidores. 

Ainda na vertente económica, outro risco que se poderá identificar prende-se com o aumento das 

taxas dos impostos na Região, principalmente o IVA e o ISP, que deverão diminuir significativamente 

a elasticidade da receita taxável, fazendo com que a receita arrecadada seja inferior ao inicialmente 

previsto com os aumentos das taxas. 

Os riscos políticos poderão advir tanto a nível europeu como a nível nacional, principalmente pela 

insistência em novas medidas de austeridade durante o presente ciclo económico, fazendo com que 

a introdução destas diretrizes origine o aprofundamento cada vez mais pronunciado da atual 

recessão económica. 
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3.2. DESENVOLVIMENTOS RECENTES DAS FINANÇAS PÚBLICAS 

 

3.2.1. ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 

 

As prioridades de Portugal no âmbito do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, em 

2012, serão essencialmente focalizadas na consolidação das finanças públicas, na promoção do 

crescimento económico e consequente correção dos desequilíbrios macroeconómicos do País. Esta 

estratégia visa estabilizar o setor financeiro, sobretudo na melhoria das condições de financiamento 

da economia portuguesa. 

Este programa de ajustamento assenta essencialmente em três pilares. Em primeiro lugar, assenta 

numa trajetória de ajustamento orçamental ambiciosa; em segundo, na prossecução da agenda de 

reformas estruturais e, por último, no reforço e dinamização do setor financeiro. 

Após o cumprimento do défice público em 2011, com o limite de 5,9% do PIB nacional acordado no 

programa de ajustamento, Portugal terá de cumprir a meta de limitar o défice até 4,5% do PIB em 

2012. 

No GRÁFICO 3.1 são apresentados os resultados do ano de 2010, incluídos no Reporte do défice e 

da dívida das Administrações Públicas ao Eurostat (2.ª notificação de 2011). 

 

GRÁFICO 3.1 Défice e Dívida (% PIB) dos subsetores da Administração Pública, 2010 
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FONTE: Eurostat - Quadros 1 e 3 da 2ª Notificação de 2011, PDE  

 

Podemos constatar que o défice das Administrações Públicas ascendeu a 9,8% do PIB e a dívida a 

93,3% do PIB nesse ano. Relativamente ao contributo dos diversos subsetores da Administração 

Pública (AP), podemos referir que a Administração Central apresentou um défice de 9,4%, o que 

denota um aumento relativamente ao ano anterior, sendo que a dívida bruta deste subsetor já 

ascende a 91% do PIB. Do mesmo modo, verifica-se que a Administração Local e Regional têm um 

peso diminuto, quer ao nível da dívida bruta quer no défice, ou seja, 5,6% e 0,8% respetivamente. No 

que se refere aos Fundos de Segurança Social (FSS), esses valores encontram-se na ordem dos 
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0,5% de superavit, sendo que estes FSS apresentam um contrapeso de 3,2% no que se refere à 

divida bruta. 

O desenrolar da crise da dívida soberana e o agravamento das condições de financiamento da 

economia Portuguesa exigiram a adoção de medidas de consolidação orçamental adicionais. Foi 

decidido acelerar o processo de consolidação e rever as metas para o défice e para a dívida pública, 

perante um contexto adverso de funcionamento dos mercados e com consequências no custo de 

financiamento e riscos acrescidos para Portugal. 

A decisão de reverter a situação de défice excessivo de Portugal até 2013 deu origem ao Plano de 

Ajustamento Económico e Financeiro, onde foram revistas as metas para o défice e para a dívida 

pública e a aprovação de medidas que visam o reforço da contenção da despesa pública e de 

aumento da receita. 

Estas novas medidas são apresentadas de modo a garantir o cumprimento dos objetivos orçamentais 

acordados, que, em termos do défice das administrações públicas, se traduz numa redução do valor 

de 9,8% do PIB registado em 2010 para 5,9% em 2011, para 4,5% em 2012 e para 3% em 2013. 

O gráfico seguinte sintetiza a evolução prevista das principais variáveis das Finanças Públicas, 

incluídas no Documento de Estratégia Orçamental (2011 – 2015), agosto/2011. 

 

GRÁFICO 3.2 Principais indicadores orçamentais da Administração Pública (2010-2015P) 
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Segundo o Documento de Estratégia Orçamental apresentado pelo Governo, prevê-se uma trajetória 

persistente e gradual de ajustamento ao longo do tempo. A dívida pública atingirá um máximo em 

2013 (106,8% do PIB), decrescendo para 101,8% em 2015. Nesse ano, o saldo global estará próximo 

do equilíbrio (como preconizado na Lei do Enquadramento Orçamental) e coincidirá com o saldo 

estrutural, se o desempenho da economia portuguesa registar um nível de atividade económica de 

acordo com o seu nível potencial. 

No que concerne às Necessidades líquidas de financiamento, constatamos pelo GRÁFICO 3.3 que o 

Défice da Administração Central explica, na sua quase totalidade, o saldo das Administrações 
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Públicas nos anos em apreço. Em contraste, os subsetores Administração Local3 e Fundos de 

Segurança Social apresentaram saldos orçamentais próximos do equilíbrio durante este período. 

 

GRÁFICO 3.3 Défice dos subsetores da Administração Pública (2007-2011P) 
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FONTE: Eurostat - Quadros 1 e 3 da 2ª Notificação de 2011, PDE
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No que concerne à dívida das Administrações Públicas4, os dados publicados pelo INE evidenciam 

um crescimento exponencial deste saldo (Vd. GRÁFICO 3.4). De referir que a estimativa para 2011 é 

de um crescimento do stock da dívida na ordem dos 11.372,2 milhões de euros, i.e., cerca de 7,1% 

em relação ao ano anterior, atendendo aos dados relativos ao 2.º reporte de 2011 de Portugal no 

âmbito do Procedimento dos Défices Excessivos (PDE). Com efeito, a estimativa para 2011 é de que 

a dívida das Administrações Públicas ascenda a cerca de 100,8% do PIB, claramente acima do limite 

de 60% imposto pelo PEC. 

O gráfico seguinte evidencia ainda que, e à semelhança do constatado em relação ao défice, a 

contribuição dos diversos subsetores da Administração Pública para o total da dívida é muito 

diferenciada. De facto, a dívida da Administração Central explica a quase totalidade da dívida das 

Administrações Públicas nos anos em análise, enquanto a Administração Local apresenta rácios 

Dívida/PIB entre 4 e 5%. 

 

                                                 
3 Inclui as Regiões Autónomas e os Municípios. 

4 Conceito previsto no Regulamento (CE) n.º 3605/93 do Conselho, de 22 de novembro, alterado pelo Regulamento (CE) n.° 

475/2000 do Conselho, de 28 de fevereiro, no âmbito do Procedimento dos Défices Excessivos (PDE): “A «dívida pública» é o 

valor nominal da totalidade das responsabilidades brutas em curso no final do ano do setor «administrações públicas» (S.13), 

com a exceção das responsabilidades cujos ativos financeiros correspondentes são detidos pelo setor «administrações 

públicas» (S.13). A dívida pública é constituída pelas responsabilidades das administrações públicas nas categorias seguintes: 

numerário e depósitos (AF.2), títulos exceto ações, excluindo derivados financeiros (AF.33) e empréstimos (AF.4), de acordo 

com as definições do SEC 95. (…)”. 
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GRÁFICO 3.4 Stock da dívida das Administrações Públicas, em % PIB 
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Num quadro de solidariedade recíproca entre todos os subsetores do Setor Público Administrativo, a 

proposta de ORAM reflete o empenho do GRM em atingir uma situação de estabilidade financeira e 

orçamental a médio prazo, concretizada por um equilíbrio orçamental duradouro e sustentável. De 

referir que a aprovação e execução do ORAM assenta nos princípios de estabilidade, solidariedade e 

transparência, definidos na Lei de Estabilidade Orçamental. 
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3.2.2. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REGIONAL 

 

3.2.2.1. ÓTICA CONTABILIDADE PÚBLICA 

 

No quadro jurídico nacional5, o conceito de equilíbrio orçamental numa ótica contabilidade pública é o 

do saldo primário, que consagra a exclusão dos juros da dívida pública ao saldo efetivo6, na medida 

em que estes remuneram os empréstimos contraídos. O saldo orçamental primário permite obter o 

valor do défice/excedente orçamental que se verificaria caso não existisse dívida pública proveniente 

de anos anteriores, relativamente à qual resultam juros a pagar. A evolução do saldo primário (em % 

do PIB) dos Serviços Integrados do GRM, registada nos últimos anos, é apresentada no GRÁFICO 

3.5. 

 
GRÁFICO 3.5 Saldo Serviços Integrados Governo Regional em % PIB (2007-2011P) 
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Verificamos que a Conta da Região Autónoma da Madeira (CRAM) tem apresentado um saldo 

primário próximo do equilíbrio nos últimos anos, tendo contudo sofrido uma diminuição em 2008, na 

sequência do Programa “Pagar a Tempo e Horas”. 

Através do gráfico anterior, no que toca à execução orçamental da despesa, verifica-se que existe 

uma diminuição desta em 2011 quando comparada com o ano anterior. Deste modo, associando o 

facto da diminuição da receita face ao ano anterior ter sido residual, faz com que a Região registe um 

saldo primário positivo pela primeira vez em três anos. Refira-se que a melhoria do saldo orçamental 

foi obtida com um contributo maior do lado da despesa do que da receita, com destaque para a 

contenção das despesas de funcionamento. 

                                                 
5 Em conformidade com o n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 28/92, de 1 de setembro. 

6 Entende-se por receitas e despesas efetivas aquelas que significam um efetivo aumento e diminuição do património da 

tesouraria da Região. 
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Pelo GRÁFICO 3.6 podemos aferir acerca do cumprimento da regra de equilíbrio orçamental pela 

RAM e pelo subsetor Estado, entre 2006 e 2010. Apresentamos ainda os montantes orçamentados 

para 2011. 

 
GRÁFICO 3.6 Saldo Primário em % PIB – Governo Regional e Estado  

(Ótica Contabilidade Pública) 
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De salientar o facto de que o saldo primário da Região tende a verificar níveis de equilíbrio a partir de 

2011, bem como o saldo do subsetor Estado, que prevê para 2012 uma ascensão até aos 1,5% do 

PIB. A deterioração acentuada dos saldos primários verificados no passado recente deve-se não só a 

um efeito desfavorável sobre as contas públicas, em consequência da contração da própria 

economia, mas sobretudo a uma adoção deliberada de uma política expansionista discricionária de 

estímulo à atividade económica. 

A evolução da dívida pública assume especial importância na atual conjuntura económica, com os 

mercados financeiros cada vez mais exigentes nos seus critérios de concessão de financiamento. 

Com efeito, a solidez das finanças públicas é determinante para permitir o acesso aos mercados 

financeiros em melhores condições. 

 
GRÁFICO 3.7 Stock da dívida em % PIB – Governo Regional e Estado  

(Ótica Contabilidade Pública) 
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Pelo GRÁFICO 3.7 podemos aferir que, com base no horizonte temporal evidenciado, a Região 

registou aumentos anuais pouco significativos relativamente ao stock da dívida direta, sendo que o 

maior aumento registado foi em 2008. Isto deveu-se, por conseguinte, a um acréscimo de dívida 

direta por contrapartida da redução da dívida a fornecedores, correspondente ao montante do 

empréstimo contraído pela Região no âmbito do Programa “Pagar a Tempo e Horas”. 

Mais especificamente e segundo os dados disponíveis, a dívida direta da Região ascendeu a 978,3 

milhões de euros no final de 2011, correspondendo a um aumento de 1,6% relativamente ao ano 

anterior. O aumento médio anual apresentado neste gráfico para a Região cifra-se em 12,7%. 

 

 

3.2.2.2. ÓTICA CONTABILIDADE NACIONAL 

 

A passagem da contabilidade pública para a contabilidade nacional é determinada pelos 

ajustamentos necessários devido às diferenças metodológicas e às diferenças de consolidação. 

A realização destes ajustamentos decorre da aplicação das regras de contabilização do registo das 

operações, previstas no SEC 95, muito em particular o princípio da especialização económica 

(“Accrual”). De acordo com este princípio, o registo das operações efetua-se no momento em que o 

valor económico, os direitos ou as obrigações, são criados, transformados ou extintos, e não no 

momento em que as mesmas são recebidas ou pagas, tal como a contabilidade base-caixa as 

regista. 

Os ajustamentos que explicam a passagem das contas das Administrações Públicas na ótica das 

Contas Públicas à ótica das Contas Nacionais assumem natureza diversa, identificando-se neste 

domínio aqueles que resultam: 

• Do efeito do registo segundo a especialização do exercício; 

• Do ajustamento de diferenças de universo a considerar; 

• Outros ajustamentos com impacto no saldo não tipificáveis nas categorias anteriores, onde se 

incluem reclassificações de operações de receita e despesa. 

O quadro seguinte expresso em Contabilidade Nacional, mostra que o saldo primário, que consiste na 

soma do saldo global entre receitas e despesas e os juros, sofreu um desagravamento entre 2010 e 

2011 na ordem dos 5,6 pp do PIB. Para isto contribuiu primordialmente a redução da despesa, quer 

corrente, quer de capital, embora a receita tenha também aumentado por via de um acréscimo nas 

receitas correntes. 
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QUADRO 3.4 Execução Orçamental das Administrações Públicas 2010/2011P  
(contabilidade nacional) 

Descrição

2010 2011P 2010 2011P 2010 2011P

Receita corrente 1.369.703 1.448.689 26,2 27,9 0,2 1,7
         Receita fiscal   654.638 679.233 12,5 13,1 0,6 0,5
                Impostos sobre a produção e a importação 359.832 416.124 6,9 8,0 -0,5 1,1
                Impostos sobre o rendimento e património 294.806 263.109 5,6 5,1 1,0 -0,6
         Vendas 30.358 47.793 0,6 0,9 -0,4 0,3
         Contribuições sociais 70.684 68.572 1,4 1,3 -1,1 0,0
         Outra receita corrente 614.023 653.092 11,8 12,6 1,1 0,8
Receita de capital 136.948 96.880 2,6 1,9 0,0 -0,8
Receita total 1.506.651 1.545.569 28,8 29,8 0,2 0,9
Despesa corrente 1.868.404 1.670.027 35,8 32,2 5,5 -3,6
         Despesa com pessoal 443.319 421.427 8,5 8,1 -0,5 -0,4
         Consumo intermédio 255.089 269.309 4,9 5,2 -0,1 0,3
         Subsídios 23.645 74.638 0,5 1,4 0,3 1,0
         Juros 44.980 66.283 0,9 1,3 -0,4 0,4
         Prestações sociais 352.419 358.290 6,7 6,9 -0,1 0,2
         Outra despesa corrente 748.952 480.080 14,3 9,2 6,3 -5,1

Despesa de capital 828.214 789.009 15,9 15,2 11,0 -0,7
         Formação bruta de capital fixo 711.935 405.638 13,6 7,8 10,4 -5,8
         Outra despesa de capital 116.279 383.371 2,2 7,4 0,6 5,2
Despesa total 2.696.618 2.459.036 51,6 47,3 16,5 -4,3
Saldo Global -1.189.967 -913.467 -22,8 -17,6 -16,3 5,2

Despesa corrente primária 1.823.425 1.603.744 34,9 30,9 5,9 -4,0
Despesa primária 2.651.638 2.392.753 50,8 46,1 16,9 -4,7
Saldo corrente primário -453.721 -155.055 -8,7 -3,0 -7,6 5,7
Saldo primário -1.144.987 -847.184 -21,9 -16,3 -16,8 5,6

Fonte: INE/DRE e DROC

Variação pp. do PIB% do PIBMilhares de euros

 

 

De notar que o saldo de 2010 da APR apurado em contabilidade nacional resulta do efeito da 

imputação da informação relativa aos acordos de regularização de dívida e referente a anos 

anteriores. Esta situação explica a deterioração considerável do deficit da RAM nesse ano.  

No que respeita a 2011, este saldo está grandemente influenciado pela reclassificação da totalidade 

das garantias concedidas pelo Governo Regional à entidade empresarial pública SESARAM e pela 

assunção de dívidas da empresa Viamadeira pelo Governo Regional. 

 

GRÁFICO 3.8 Saldos orçamentais 
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No que concerne à dívida da RAM, calculada na ótica da contabilidade nacional, verifica-se que esta 

tem vindo a se agravar desde 2007, resultado dos défices orçamentais e do agravamento das 

condições de financiamento da economia regional. A reclassificação de operações, e também de 

algumas entidades no perímetro da Administração Pública regional contribuíram para o crescimento 

da dívida. 

 

QUADRO 3.5 Dívida Pública das Administrações Públicas 

unidade: mil euros

Descrição 2007 2008 2009 2010 2011P

Títulos exceto ações 400.294 554.294 552.494 521.694 490.894
Empréstimos 1.025.545 1.293.570 1.513.587 2.529.700 3.143.675

      Administração Pública Regional da Madeira 1.425.839 1.847.864 2.066.081 3.051.394 3.634.569
           Em % do PIB 28,3% 35,0% 40,2% 58,4% 70,0%

Títulos exceto ações 400.294 554.294 552.494 521.694 490.894
Empréstimos 332.760 594.056 800.486 1.815.855 2.435.404

        Governo Regional e Serviços Autónomos 733.054 1.148.350 1.352.980 2.337.549 2.926.298
           Em % do PIB 14,5% 21,7% 26,3% 44,7% 56,3%

Títulos exceto ações 0 0 0 0 0
Empréstimos 692.785 699.514 713.101 713.845 708.271

        Sector Empresarial Público Regional 692.785 699.514 713.101 713.845 708.271
           Em % do PIB 13,7% 13,2% 13,9% 13,7% 13,6%

Fonte: BdP/DRE e DROC  
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3.3. ESTRATÉGIA DE CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTAL 

 

O ano de 2012 será fortemente condicionado pela necessidade de executar os compromissos 

assumidos pelo GRM no PAEF, o qual compreende um vasto conjunto de medidas de consolidação 

da despesa e aumento das receitas fiscais, expressas no quadro seguinte. 

 
QUADRO 3.6 Medidas de consolidação orçamental  
(impacto face a um cenário de políticas invariantes) 

Medidas 2012 2013 2012 2013

Aumento de receita 126.818 89.900 2,5 1,7
Impostos sobre a produção e importação 106.000 31.000 2,1 0,6

IVA - Impostos sobre o valor Acrescentado 76.000 30.000 1,5 0,6

Transferência de categorias de bem entre tabelas (OE2012) 26.000 0 0,5 0,0

Redução do diferencial de taxas da RAM para o continente 50.000 30.000 1,0 0,6

Outros impostos especiais sobre o consumo 30.000 1.000 0,6 0,0

ISV - Aumento das taxas de Imposto e redução de benefícios 1.000 0 0,0 0,0

IT - Aumento das taxa do imposto sobre o tabaco 23.500 0 0,5 0,0

ISP - Aumento das taxas de ISP 4.000 1.000 0,1 0,0

IABA - Aumento da taxa dos impostos sobre as bebidas alcoolicas 600 0 0,0 0,0

Introdução da taxa sobre a electricidade 900 0 0,0 0,0

Impostos sobre o rendimento 29.131 58.900 0,6 1,1

IRC - Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas 0 58.900 0,0 1,1

Redução dos benefícios do CINM 0 40.000 0,0 0,8

Redução da diferença de taxas face ao Continente 0 16.300 0,0 0,3

Limitação da dedução de prejuizos fiscais (OE2012) 0 2.600 0,0 0,0

IRS - Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares 29.131 0 0,6 0,0

Redução de benefícios e deduções à colecta (OE2012) 14.600 0 0,3 0,0

Redução da diferença de taxas face ao Continente 27.000 0 0,5 0,0

Efeito da redução salarial -12.469 0 -0,2 0,0

CS - Contribuições Sociais -11.313 0 -0,2 0,0

Efeito da redução salarial -11.313 0 -0,2 0

Outra receita corrente 3.000 0 0,1 0,0

Nova taxa sobre as embalagens não reutilizáveis 3.000 0 0,1 0

Redução de despesa 522.294 0 10,2 0,0
Consumo intermédio 5.583 0 0,1 0,0

Reestruturação das estruturas escolares 225 0 0,0 0,0

Redução dos FSE 750 0 0,0 0,0

Medida adicional para redução dos consumos (excepto PPP) em 15% 4.608 0 0,1 0,0

Despesas com o pessoal 79.229 0 1,5 0,0

Ordenados e salários 62.344 0 1,2 0,0

Redução do número de efectivos (2% ao ano) 3.970 0 0,1 0,0

Redução cargos dirigentes 669 0 0,0 0,0

Cortes subsídios de Férias e de Natal (OE2012) 49.610 0 1,0 0,0

Eliminação de abonos 8.095 0 0,2 0,0

Contribuições sociais 16.885 0 0,3 0,0

Prestações sociais que não em espécie 11.313 0 0,2 0,0

Prestações sociais em espécie 3.875 0 0,1 0,0

Medidas saúde 3.875 0 0,1 0,0

Subsídios 2.695 0 0,1 0,0

Outra despesa corrente 19.400 0 0,4 0,0

Custos com SFA 500 0 0,0 0,0

Outras medidas de redução despesa corrente 18.900 0 0,4 0,0

Investimento 400.200 0 7,8 0,0

Redução do Investimento 400.200 0 7,8 0,0
Total 649.112 89.900 12,6 1,7

milhares euros % PIB
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As medidas de consolidação orçamental previstas no programa de ajustamento são compostas por 

reduções do lado da despesa, num valor equivalente a 10,2% do PIB regional, e por um aumento 

previsto do lado da receita, na ordem de 2,5% do PIB da Região. A componente da receita tem um 

caráter de maior imprevisibilidade ao nível da sua execução, dada a conjuntura desfavorável da 

atividade económica ao nível nacional e internacional. Paralelamente existe o risco de 

aprofundamento mais pronunciado da atual recessão económica, com a introdução de medidas mais 

restritivas, não só ao nível de contenção da despesa como ao nível da receita fiscal.  

Em termos fiscais, a alteração mais significativa, dado que representa um maior peso na estrutura da 

receita, relaciona-se com a alteração das taxas de IVA, aproximando-as às aplicadas no território 

continental. No que diz respeito ao financiamento, a Região compromete-se a não aumentar o 

endividamento nem concretizar operações de derivados. Por outro lado, a FBCF prevista para o 

corrente ano e próximo encontram-se limitados por um teto máximo de 150 milhões de euros. 

No que concerne à execução do programa de reconstrução, decorrente da intempérie de 2010, irá ser 

proposto um horizonte temporal de execução através do alargamento do prazo previsto na Lei de 

Meios, com vista ao integral aproveitamento dos fundos disponibilizados, nomeadamente os apoios 

comunitários. 

 

 

3.3.1. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A estratégia de consolidação orçamental para 2012 rege-se, em grande medida, pelos compromissos 

assumidos no PAEF acordado com a República Portuguesa, tendo como objetivo inverter a situação 

financeira da Região e acautelar a sustentabilidade das suas finanças públicas. 

A redução prevista em despesas com o pessoal acatará um conjunto de medidas que, no global, 

ascenderão a um valor aproximado de 80 milhões de euros, das quais se destacam:  

• a aplicação de uma redução anual de 2% do número de efetivos em funções públicas da 

RAM, compensando estas reduções com a implementação da mobilidade especial de forma a 

assegurar o bom funcionamento dos serviços públicos;  

• a continuação da aplicação do congelamento de salários no setor público e a limitação de 

promoções a trabalhadores da função pública;  

• a redução dos cargos dirigentes e das unidades administrativas em pelo menos 15% até final 

de 2012, face ao terceiro trimestre de 2011; 

• a eliminação temporária dos subsídios de férias e de Natal, sendo que, as remunerações cujo 

valor seja superior a 600 euros mas inferior a 1100 euros ficam sujeitas a uma redução 

progressiva nestas prestações, conforme quadro abaixo: 
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QUADRO 3.7 Eliminação temporária dos subsídios de férias e de Natal  

Retribuição 
mensal

600,00            - 0,0%

650,00            110,00          16,9%

700,00            220,00          31,4%

750,00            330,00          44,0%

800,00            440,00          55,0%

850,00            550,00          64,7%

900,00            660,00          73,3%

950,00            770,00          81,1%

1.000,00         880,00          88,0%

1.050,00         990,00          94,3%

1.100,00         1.100,00       100,0%

Redução

 

 

O valor da redução é calculado após a aplicação das reduções remuneratórias previstas na Lei do 

Orçamento do Estado para 2011 (artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro). 

 

 

3.3.2. POLÍTICAS SOCIAIS 

 

Será incrementada a racionalização da gestão pública nas áreas da educação e do desporto, 

nomeadamente no funcionamento e ao nível de subsídios e outros apoios, conferindo uma maior 

seletividade na atribuição dos mesmos, seguindo um rigoroso plano de aplicação e 

acompanhamento. Em termos gerais, serão reduzidas as unidades administrativas por forma a 

garantir a sustentabilidade da gestão pública, mediante a promoção de uma maior flexibilização e 

simplificação da gestão pública administrativa. 

Sendo a saúde uma área preponderante, é também um setor que absorve muitas das dotações 

dirigidas às despesas sociais. Esta situação conduziu a um elevado volume de compromissos 

acumulados, o que restringe significativamente as soluções atuais.  

De modo a garantir a sustentabilidade do SRS e a viabilidade da própria entidade pública empresarial 

que presta serviços no setor (SESARAM), o Governo implementará algumas medidas estruturais, 

designadamente: a elaboração de um plano estratégico, a adoção na RAM de todas as medidas 

acolhidas a nível nacional quanto à política do medicamento, a implementação da prescrição 

eletrónica do medicamento, incentivo a todos os médicos à prescrição de genéricos, a aplicação das 

tabelas de preços de cuidados de saúde pagas pelo Estado, bem como o sistema de preços 

englobado no sistema de comparticipação de medicamentos, entre outras.  

Fora do âmbito das medidas estruturais, o GRM irá assegurar que o SESARAM implementará 

medidas que permitam uma redução de custos na ordem dos 20 milhões de euros, tais como a 
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adoção das alterações previstas a nível nacional no que respeita ao pagamento das horas 

extraordinárias; redução dos custos operacionais do hospital; reanálise dos subsídios e 

complementos remuneratórios, para garantir uma poupança de, pelo menos, 11 milhões de euros; 

racionalização de consumos de medicamentos e material clínico, entre outras. Será dada 

continuidade aos apoios sociais aos estratos da população mais desfavorecidos. 

 

 

3.3.3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 

 

Considerando o facto de que se está perante um ano atípico e numa perspetiva de diminuição dos 

meios disponíveis e de racionalização, acresce-se assegurar as responsabilidades sociais e a 

dinamização da atividade económica, criando as necessárias condições ao crescimento económico. 

Na vertente da dinamização económica, será reforçada a competitividade do setor comercial, em 

especial das pequenas e médias empresas, a par do cumprimento dos compromissos financeiros, no 

sentido de se dar prioridade à amortização da dívida. Pretende-se, deste modo, apoiar o setor 

empresarial através dos regimes de apoio vigentes nas suas diversas vertentes. 

Neste contexto – e tendo em conta que o Setor Público Empresarial da Região (SERAM) coloca, 

atualmente, alguns desafios à capacidade de financiamento devido ao nível de endividamento 

acumulado – a Região irá promover algumas alterações legislativas no que respeita ao regime 

jurídico do SERAM, em linha com as modificações introduzidas a este nível pelo Estado Português. 

Este ano, também, será aplicado um programa de privatizações onde serão alienadas as 

participações do Governo nas Sociedades Anónimas Desportivas, na Cimentos Madeira, nos 

Horários do Funchal, bem como parte da participação na Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM), 

de modo a garantir uma receita de, pelo menos, 25 milhões de euros.  

Outras medidas no âmbito do SERAM que serão implementadas prendem-se com a realização de 

uma inventariação e avaliação do cadastro dos bens imóveis do SERAM, com vista à sua 

rentabilização; um aumento dos tarifários de todas as empresas públicas que prestam serviços, 

designadamente nos setores das águas, resíduos, ambiente e transportes, numa média de 15%; a 

não criação de novas empresas públicas e a não concretização de novas parcerias público-privadas. 

Por último, de referir que será promovida a diversificação do setor industrial, através da captação de 

investimento que contribua para a modernização e requalificação dos recursos humanos. Serão, 

também, estimuladas as parcerias com entidades e instituições de investigação em estreita 

colaboração com as empresas. 

O desenvolvimento destas políticas tem como objetivo ir ao encontro das legítimas aspirações da 

população, no sentido da promoção do emprego, da cultura, da ciência e do desenvolvimento social. 
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3.4. MEDIDAS FISCAIS PARA 2012 

 

As medidas fiscais para o presente ano de 2012 consubstanciam-se, resumidamente, na equiparação 

da tributação direta (IRS e IRC) e do aumento das taxas do IVA para um ponto percentual inferior às 

taxas vigentes a nível nacional, respetivamente, com efeitos desde o início deste ano e início do 

segundo trimestre do presente ano. Posteriormente, prevê-se nivelar as taxas incidentes sobre o 

Imposto sobre o tabaco e o IABA (imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas) para um nível mais 

alto, próximo do praticado a nível nacional, contemplando-se contudo as especificidades inerentes ao 

tecido produtivo regional. Para suportar os custos arcados pelo GRM decorrentes da utilização de 

estradas em regime de utilização de portagens virtuais, será aplicado o aumento do ISP para valores 

iguais ou superiores em 15% face às taxas em vigor no continente. 

As alterações das taxas gerais e extraordinárias de IRS e IRC já se encontram em vigor pela 

publicação do Decreto Legislativo Regional n.º 20/2011/M, de 26 de dezembro. Relativamente a todas 

as demais alterações nos outros impostos anteriormente mencionados serão consubstanciadas em 

sede legislativa própria. 

O incremento das taxas de tributação deve-se, em primeiro lugar, à imposição advinda das 

negociações a nível nacional que, apesar dos esforços de suavização, não foi possível ao GRM fazer 

imperar a razão de taxação na qual o valor máximo de arrecadação é atingido. Neste sentido os 

aumentos de taxas visam objetivar a consolidação orçamental que é necessária concretizar, inseridos 

num perímetro orçamental ainda mais alargado, com a circunscrição de novas entidades ao perímetro 

de consolidação orçamental da RAM. 

Não está dissociada a continuação, por parte da RAM, da diligência de esforços no sentido da 

reposição da situação anterior (vigente até 2011) no que concerne ao Centro Internacional de 

Negócios da Madeira (CINM), no sentido de inverter a tendência económica recessiva presenciada e 

garantir a adequada diversificação da estrutura produtiva económica regional. Por outro lado, será 

dada importância à medição continuada dos riscos orçamentais consequência destas medidas 

predominantemente impostas dentro do quadro legal vigente. 

A Região continuará, ainda, a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para fazer valer os seus 

direitos no que refere à entrega de todas as receitas fiscais devidas nos termos da lei. 
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3.5. PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2012  

 

3.5.1. SALDO ÓTICA CONTABILIDADE PÚBLICA  

 

O valor previsto para o saldo das administrações públicas em contabilidade nacional aproximar-se do 

apurado em contabilidade pública, pelo facto de a implementação da LEO mitigar as diferenças de 

universo entre as duas perspetivas, que no passado recente assumiram uma expressão considerável. 

Esta alteração, que constitui uma quebra de série significativa, faz com que os saldos e outros 

indicadores em ótica de contabilidade pública (entre 2012 e os anos precedentes) não sejam 

comparáveis. 

O universo do ORAM para 2012 integra as entidades incluídas no setor das Administrações Públicas 

das Contas Nacionais em 2011, em conformidade com o número 2 do artigo 5.º da LEO. Com efeito, 

o referido artigo determina que as entidades públicas incluídas no setor das administrações públicas 

no âmbito das Contas Nacionais referentes ao ano anterior da apresentação do ORAM passam, 

independentemente da sua natureza e forma, a integrar o Orçamento, sendo para o efeito 

equiparadas a Serviços e Fundos Autónomos (SFA). 

 
QUADRO 3.8 Saldo da APR ótica contabilidade pública, 2012 

UNIDADE: Mil Euros

Decrição
Estimativa 
Execução 

2012

ARD exigível 
2012

EANP 
2011/2012

Saldo 
Contabilidade 

Pública
A B C D = A+B+C

RECEITA CORRENTE 1.075.501,5 0,0 2.620,5 1.078.122,0
Impostos directos 280.222,1 0,0 0,0 280.222,1
Impostos indirectos 502.497,3 0,0 0,0 502.497,3
Contribuições de Segurança Social 5.521,0 0,0 0,0 5.521,0
Outras receitas correntes 287.261,1 0,0 2.620,5 289.881,6

DESPESA CORRENTE 1.124.587,8 12.399,0 195.426,6 1.332.413,4
Consumo Público 654.903,6 7.298,2 180.183,1 842.384,9

Despesas com o Pessoal 354.107,7 0,0 39,0 354.146,7
Aquisição de  Bens Serv. e Outras Desp. Corr. 300.796,0 7.298,2 180.144,0 488.238,2

Subsidios 24.243,7 0,0 630,3 24.874,1
Juros e Outros Encargos 133.933,6 5.100,8 1.066,2 140.100,5
Transferências Correntes 311.506,8 0,0 13.547,1 325.053,8
SALDO CORRENTE -49.086,3 -12.399,0 -192.806,1 -254.291,3
 
RECEITAS DE CAPITAL 190.031,4 0,0 2.589,9 192.621,3
DESPESAS DE CAPITAL 278.782,9 125.912,7 228.650,1 633.345,7
Investimentos 179.885,4 0,0 163.459,5 343.344,8
Transferências de Capital 98.897,5 500,0 0,0 99.397,5
Outras despesas de capital 0,1 125.412,7 65.190,6 190.603,4

RECEITA TOTAL 1.265.532,9 0,0 5.210,4 1.270.743,3

DESPESA TOTAL 1.403.370,7 138.311,8 424.076,6 1.965.759,1

SALDO GLOBAL -137.837,8 -138.311,8 -418.866,2 -695.015,8

DESPESA CORRENTE PRIMÁRIA 990.654,2 7.298,2 194.360,4 1.192.312,8

SALDO CORRENTE PRIMÁRIO 84.847,3 -7.298,2 -191.739,9 -114.190,8

DESPESA TOTAL PRIMÁRIA 1.269.437,1 133.211,0 423.010,5 1.825.658,5

SALDO PRIMARIO -3.904,2 -133.211,0 -417.800,0 -554.915,2
Fonte: DROC/SRPF  
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Considerando os limites quantitativos e os objetivos do Programa de Ajustamento Económico e 

Financeiro, para efeitos de apuramento do saldo conjunto da Administração Pública Regional, optou-

se por desagregar os valores constantes da proposta de Orçamento da Região para 2012, de acordo 

com a natureza/origem dos encargos a inscrever. Assim, de modo explicitar os valores constantes da 

proposta foi diferenciada a estimativa de execução orçamental de 2012 à qual foram ainda acrescidos 

os encargos exigíveis no ano, decorrentes de acordos de regularização de dívida (cerca de 138,3 

milhões de euros) e os encargos assumidos em anos anteriores cujo pagamento está estimado para 

2012. 

Pela análise do QUADRO 3.8 verifica-se que a Região, com a presente proposta de orçamento, está 

a cumprir com o limite estabelecido para o saldo conjunto da APR (-158 milhões de euros) o que 

resulta das medidas de consolidação orçamental adotadas. 

 
QUADRO 3.9 Orçamento consolidado da APR, 2012 

Unidade: Mil euros

Descrição
Governo 
Regional

SFA
Empresas 

classificadas 
APR

TOTAL CONSOLIDADO

1 2 3 4 = 1+2+3 5

RECEITA CORRENTE 1.028.181,9 478.570,1 47.199,0 1.553.951,0 1.078.122,0
Impostos directos 279.584,0 638,1 0,0 280.222,1 280.222,1
Impostos indirectos 502.378,0 119,3 0,0 502.497,3 502.497,3
Contribuições de Segurança Social 5.521,0 0,0 0,0 5.521,0 5.521,0
Outras receitas correntes 240.698,9 477.812,7 47.199,0 765.710,6 289.881,6

DESPESA CORRENTE 1.279.663,6 477.189,1 51.389,6 1.808.242,3 1.332.413,4
Consumo Público 627.439,5 210.595,9 25.113,0 863.148,3 842.384,9

Despesas com o Pessoal 314.727,2 29.430,3 9.989,2 354.146,7 354.146,7
Aquisição de  Bens Serv. e Outras Desp. Corr. 312.712,3 181.165,5 15.123,8 509.001,6 488.238,2

Subsidios 19.673,4 5.200,6 0,0 24.874,1 24.874,1

Juros e Outros Encargos 112.958,7 8.090,2 19.051,6 140.100,5 140.100,5

Transferências Correntes 519.592,0 253.302,4 7.225,0 780.119,4 325.053,8
SALDO CORRENTE -251.481,7 1.381,0 -4.190,6 -254.291,3 -254.291,3

 
RECEITAS DE CAPITAL 146.818,1 63.405,3 34.206,9 244.430,3 192.621,3
DESPESAS DE CAPITAL 585.718,0 57.331,2 42.105,5 685.154,7 633.345,7
Investimentos 286.421,0 14.834,4 42.089,5 343.344,8 343.344,8

Transferências de Capital 108.693,7 42.496,8 16,0 151.206,5 99.397,5

Outras despesas de capital 190.603,3 0,1 0,0 190.603,4 190.603,4

RECEITA TOTAL 1.175.000,0 541.975,4 81.406,0 1.798.381,3 1.270.743,3

DESPESA TOTAL 1.865.381,6 534.520,4 93.495,1 2.493.397,1 1.965.759,1

SALDO GLOBAL -690.381,6 7.455,0 -12.089,1 -695.015,8 -695.015,8

DESPESA CORRENTE PRIMÁRIA 1.166.704,9 469.098,9 32.338,0 1.668.141,8 1.192.312,8

SALDO CORRENTE PRIMÁRIO -138.523,0 9.471,2 14.861,0 -114.190,8 -114.190,8

DESPESA TOTAL PRIMÁRIA 1.752.422,9 526.430,1 74.443,5 2.353.296,5 1.825.658,5

SALDO PRIMARIO -577.422,9 15.545,2 6.962,5 -554.915,2 -554.915,2

Fonte: DROC/SRPF  

 

Em 2012 a receita não financeira consolidada estimada para os serviços da APR deverá ascender a 

1.270,7 milhões de euros, conforme se pode verificar pelo QUADRO 3.9. Desta verba, cerca de 

1.078,1 milhões de euros respeitam a receitas correntes e 192,6 milhões de euros a receitas de 

capital. Por outro lado, à semelhança do sucedido nos anos anteriores, as receitas afetas ao GRM 

têm o maior peso no total do orçamento consolidado de 2012. 



  

 

 P
ol

íti
ca

 o
rç

am
en

ta
l 2

01
2/

20
15

 

45 
 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2012 
 

Para 2012, o saldo corrente estimado é deficitário em cerca de 254,3 milhões de euros, para o qual 

contribuirão o GRM com -251,5 milhões de euros e as empresas públicas classificadas no universo 

da administração regional com -4,2 milhões de euros. Os SFA apresentam um saldo corrente positivo 

em 1,4 milhões de euros. 

 

 

3.5.1.1. SERVIÇOS INTEGRADOS DO GOVERNO REGIONAL  

 

A proposta de orçamento da RAM para 2012 prevê receitas no montante global de 2.200,0 milhões 

de euros, dos quais 1.077,7 milhões de euros (66,4%), com preponderância para a componente 

fiscal, que deverá representar 66,5% da receita corrente prevista. As receitas de capital estimam-se 

em 1.171,8 milhões de euros, que em percentagem representam 53,2% do total. A parcela 

remanescente corresponde às Reposições não abatidas nos pagamentos, cujo valor estimado 

ascende a cerca de 1,0 milhões de euros. 

As receitas próprias, que correspondem às receitas efetivas, deduzidas das importâncias relativas a 

transferências do OE, do Orçamento da Segurança Social (através do Centro de Segurança Social da 

Madeira) para emprego e formação profissional, e da UE, continuam a constituir a principal fonte de 

receitas da RAM, sendo a quase totalidade destas provenientes de receitas fiscais. De referir que as 

receitas fiscais, estimadas para 2012, representam cerca de 77,3% das receitas próprias da Região. 

No que respeita à despesa, as verbas inscritas na proposta de orçamento são superiores em 31,8 % 

face ao orçamento retificado de 2011. Contudo, excluindo do ano de 2012 os encargos de anos 

anteriores, temos uma despesa de 1.311,4 milhões de euros, o que representa –1.667,7 milhões de 

euros comparativamente com o orçamento retificado de 2011. 

Analisando globalmente o orçamento, verifica-se que as despesas correntes são superiores, em 

termos absolutos em comparação com o ano anterior. Com efeito, estas ascendem a 58,2% do total 

orçamentado para o próximo ano, enquanto que no Orçamento retificado de 2011 representam 

70,9%, sendo notório o esforço prosseguido pelo GRM no sentido da contenção destes encargos. 

Refira-se que as despesas correntes incluem os encargos relativos a: 

• Educação – esta Secretaria assume 19,2% das despesas correntes estimadas, 73,1% das 

quais correspondem a Despesas com o pessoal; 

• Investimentos do Plano – 18,7% das despesas correntes estão afetas a projetos de 

investimento. De mencionar a elaboração de projetos e assessorias à fiscalização de 

empreitadas de obras públicas, que são classificadas em despesas correntes, em 

conformidade com o classificador económico das despesas públicas, assim como as 

despesas afetas aos programas no âmbito da educação e do turismo que têm uma natureza 

maioritariamente corrente. 
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O GRM continua a dar prioridade às despesas sociais, que representam 54,2% do total orçamentado. 

De realçar as despesas com Educação e Saúde, respetivamente com 311,4 milhões de euros e 380,8 

milhões de euros, que totalizam 97,0% desta classificação funcional e cerca de metade do orçamento 

para 2012. 

 
QUADRO 3.10 Saldo orçamental Serviços Integrados Governo Regional, 2012  

(mil euros)

DESCRIÇÃO Orçamento para 
2012

1. RECEITAS CORRENTES 1.028.182             

2. DESPESAS CORRENTES 1.279.664             

3. (das quais: Juros e outros encargos) 112.959               

4. SALDO CORRENTE (1-2) - 251.482             

5. RECEITAS DE CAPITAL 1.170.842             

(das quais: Activos financeiros) 1.000.000            
(das quais: Passivos financeiros) 25.000                 

6. DESPESAS DE CAPITAL 920.336                

(das quais: Activos financeiros) 255.181               
(das quais: Passivos financeiros) 79.438                 

7. SALDO DE CAPITAL (5-6) 250.506                

8. REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 976                      

9. SALDO GLOBAL (4+7+8) 0                          

10. RECEITAS EFECTIVAS 1.175.000             

11. DESPESAS EFECTIVAS 1.865.382             

12. SALDO EFECTIVO (10-11) - 690.382             

13. SALDO PRIMÁRIO (12+3) - 577.423              

 

Os dados refletidos no QUADRO 3.10 evidenciam que a proposta de ORAM para 2012 cumpre a 

regra do equilíbrio orçamental prevista no artigo 4.º da Lei do Enquadramento do Orçamento da 

Região Autónoma da Madeira, tendo o GRM contemplado os recursos necessários para financiar a 

totalidade das despesas. 

O saldo corrente previsto para o é deficitário em 251,5 milhões de euros, que se explica pela 

aplicação do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, mais concretamente pela contração 

do empréstimo que terá reflexos em termos de execução orçamental, em despesa de natureza 

maioritariamente corrente. As receitas de capital previstas para 2012 são superiores às despesas 

dessa natureza em cerca de 250,5 milhões de euros. 
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3.5.2. SALDO ÓTICA CONTABILIDADE NACIONAL  

 

O quadro seguinte apresenta as contas da administração pública da RAM para 2012 na ótica da 

contabilidade nacional sendo que as diferenças relativamente à ótica da contabilidade pública 

resultam basicamente de ajustamentos de passagem da ótica de caixa (contabilidade pública) à ótica 

de compromisso (contabilidade nacional) e de ajustamentos diversos que se prendem 

essencialmente com a reclassificação de operações no perímetro das administrações públicas. 

 
QUADRO 3.11 Conta da Administração Pública Regional (2012) 

(ótica da contabilidade nacional)  

Descrição
Milhares de 

euros % do PIB Variação pp. do 
PIB

2012 2012 2012

Receita corrente 1.542.177 30,3 2,4
         Receita fiscal   783.999 15,4 2,3
                Impostos sobre a produção e a importação 502.750 9,9 1,9
                Impostos sobre o rendimento e património 281.249 5,5 0,5
         Vendas 53.807 1,1 0,1
         Contribuições sociais 72.659 1,4 0,1
         Outra receita corrente 631.711 12,4 -0,2
Receita de capital 236.786 4,6 2,8
Receita total 1.778.963 35 5,2
Despesa corrente 1.590.605 31 -0,9
         Despesa com pessoal 239.130 4,7 -3,4
         Consumo intermédio 382.090 7,5 2,3
         Subsídios 24.244 0,5 -1,0
         Juros 65.810 1,3 0,0
         Prestações sociais 335.733 6,6 -0,3
         Outra despesa corrente 543.599 10,7 1,4

Despesa de capital 344.801 6,8 -8,4
         Formação bruta de capital fixo 148.132 2,9 -4,9
         Outra despesa de capital 196.670 3,9 -3,5
Despesa total 1.935.406 38,0 -9,4
Saldo Global -156.443 -3,1 14,5

0 0
Despesa corrente primária 1.524.795 29,9 -0,9
Despesa primária 1.869.596 36,7 -9,4
Saldo corrente primário 17.382 0,3 3,3
Saldo primário -90.633 -1,8 14,5

Fonte: INE/DRE e DROC  

 

Para 2012 está prevista uma forte redução no défice da APR, que atingiu percentagens em relação 

ao PIB de 22,8% e 17,6% em 2010 e 2011, respetivamente. Estes valores foram o resultado dos 

Acordos de Regularização de Dívidas, da assunção pelo Governo Regional dos encargos assumidos 

pela Viamadeira, e da garantia concedida pelo Governo Regional à SESARAM, que levou à 

reclassificação em contabilidade nacional do valor dos empréstimos contratualizados pela SESARAM 

com aval do Governo Regional. Estima-se que em 2012 o défice da administração pública regional 

ronde os 3,1% do PIB. 
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44..  PPRREEVVIISSÃÃOO  DDAASS  RREECCEEIITTAASS  
 

 

4.1. RECEITAS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 

 

Em consequência do PAEF para a RAM, o valor total da receita prevista para 2012 nivelar-se-á para 

os 2.200 milhões de euros. 

Para 2012, as receitas próprias regionais estão estimadas em 898 milhões de euros e serão 

essencialmente constituídas pelas receitas fiscais em cerca de 782 milhões de euros. Refira-se que 

nestas receitas estão concetualmente consagradas as transferências da UE, em consequência do 

esforço no dispêndio, geralmente em momentos anteriores, de projetos de investimento elegíveis no 

âmbito de programas comunitários. 

Em consequência do número 2 do artigo 36.º da Lei Orgânica n.º 1/2010 de 29 de março, as 

transferências do Orçamento do Estado, no âmbito da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, no 

valor de 189,7 milhões de euros, serão afetas à regularização de dívida vencida. 

 

 

4.1.1. RECEITAS E DESPESAS FISCAIS 

 

Face ao estipulado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 20/2011/M, de 26 de dezembro, estima-se 

uma subida dos impostos diretos face ao ano anterior na ordem dos 21 milhões de euros, facto 

devido em grande parte ao IRS. Já relativamente à tributação indireta, tendo em conta a reformulação 

prevista a curto prazo da Portaria 1418/2008 de 9 de dezembro, que regulamenta o modo de 

atribuição do IVA às Regiões Autónomas, com os já anunciados aumentos das taxas de IVA, bem 

como acertos do passado e do ano anterior, pressupõe-se uma subida na arrecadação com efeitos 

para o presente orçamento. 

Contudo, o aumento das taxas de imposto poderá não significar um aumento de receita na mesma 

proporcionalidade relativa. 

Por outro lado, a receita fiscal está intrinsecamente ligada não só ao crescimento económico e à 

robustez do tecido empresarial, como também do investimento produtivo, o que, face à conjuntura 

esperada, obstará em certa medida os efeitos anunciados pela imposição dos aumentos das taxas de 

imposto. 
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Assim, a título de exemplo, o aumento do IVA poderá levar à não sedeação de empresas de países 

terceiros no CINM para prestação de serviços por via eletrónica. 

Na receita fiscal não será de dissociar da análise o não recebimento por parte da RAM da receita 

cobrada e liquidada da sobretaxa extraordinária pelos respetivos contribuintes da devida 

circunscrição fiscal. É de salientar que face à diminuição do rendimento disponível correspondente, 

este tipo de situação está intrinsecamente ligada à não cobrança de impostos indiretos, 

nomeadamente do IVA e do ISV, dada a propensão marginal a consumir, especialmente das famílias, 

sujeitos passivos de IRS, sobre os quais incidiu a retenção a título de sobretaxa extraordinária de 

IRS. Por sua vez, conjuntamente com a liquidação de IRS, ocorrerá simultaneamente a liquidação da 

supracitada sobretaxa, que nos casos de pagamento, essencialmente em outras categorias de 

rendimentos que não a categoria A (rendimentos de trabalho dependente), advirá o mesmo 

paradigma em prejuízo das receitas fiscais da RAM. Se atendermos somente aos dois primeiros 

momentos, o de pagamento da retenção e o do pagamento da liquidação da sobretaxa extraordinária 

de IRS, estima-se uma perda de receita fiscal na ordem dos 20 milhões de euros. 

No QUADRO 4.1 é apresentado o orçamento das receitas correntes para 2012, comparada com a 

estimativa de execução de 2011. 

 
QUADRO 4.1 Receitas efetivas 

(mil euros)

Execução Execução Orçamento
Rubricas de de para

2010 2011 2012

IMPOSTOS DIRECTOS
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) 197.325         182.779         203.980         
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) 91.513           71.799           71.800           
Outros impostos directos 174                3.804             3.804             

Soma dos impostos directos 289.012         258.383    279.584    

IMPOSTOS INDIRECTOS
Imposto sobre produtos petrolíferos (ISP) 66.828           63.077           68.000           
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 209.074         266.694         342.694         
Imposto sobre veículos (ISV) 12.999           10.386           11.181           
Imposto de consumo sobre o tabaco 25.836           31.408           43.158           
Imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas (IABA) 6.381             6.620             7.220             
Imposto do selo 26.205           26.573           26.574           
Outros impostos indirectos 2.432             3.550             3.551             

Soma dos impostos indirectos 349.754         408.307    502.378    
RECEITAS FISCAIS 638.766         666.690         781.962         

TRANSFERÊNCIAS UNIÃO EUROPEIA 37.478           44.273           35.942           
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO DO ESTADO 319.305         249.902         302.191         

LEI DAS FINANÇAS DAS RA 206.805           199.902           189.691           
LEI DE MEIOS 112.500           50.000             112.500           

TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL 11.565           11.565           10.530           

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 36.277           52.523           43.016           
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 11.221           2.624             26.359           

RECEITAS PRÓPRIAS 686.263         721.837         851.337         

TOTAL RECEITAS EFETIVAS 1.054.611      1.027.577      1.200.000      
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4.1.1.1. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES (IRS) 

Neste imposto, apesar de não estar estipulado em sede de orçamento do Estado para 2012 uma 

atualização das taxas gerais incidentes nos diferentes escalões de rendimentos coletáveis, previstas 

no artigo 68.º, existirá um aumento da tributação de forma não direta, através da limitação anual da 

totalidade das deduções à coleta por agregado familiar. 

Os efeitos da arrecadação deste imposto advirão essencialmente da atualização das tabelas de 

retenção na fonte, quer pela equiparação das taxas gerais a vigorar na Região às vigentes no 

continente, quer pela adequação ao limite das deduções à coleta. Face ao exposto, os efeitos desta 

subida estão mais diretamente correlacionados para os contribuintes em geral do que para os 

contribuintes abrangidos pelo disposto no artigo 21.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro. 

As alterações em sede de Orçamento do Estado traduzem-se na devida adequação entre artigos, 

procedendo-se à atualização de diplomas complementares, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 42/91, 

de 22 de janeiro. 

Destacam-se as principais alterações com impacto no próximo ano: 

• Equiparação das taxas gerais de imposto ao vigente no Continente; 

• Criação de uma taxa adicional de 2,5% para os rendimentos coletáveis superiores a 153.300 

euros; 

• Limites e eliminação das deduções fiscais a partir do 3.º e 7.º escalão de rendimentos 

coletáveis respetivamente; 

• Diminuição da dedução específica da categoria H – rendimentos de pensões de 6.000€ para 

4.104€ anuais; 

• Implementação de deduções à coleta no caso de poder paternal conjunto a ambos os 

progenitores; 

• Progressiva eliminação das deduções à coleta dos encargos com empréstimos à habitação. 

  

4.1.1.2. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS (IRC)  

Os níveis de receita previstos neste imposto para 2012 deverão manter-se no mesmo nível de 

arrecadação de 2011, dado o atual cenário macroeconómico. Os efeitos da subida das taxas não 

implicam um aumento dos pagamentos por conta, adicionais por conta e autoliquidação. 

Nas alterações legislativas previstas, destacam-se: 

• Subida da taxa geral de imposto de 22,5% para 25% e consequentemente dos pagamentos 

especiais por conta de 2012; 

• O aumento das taxas da derrama estadual e dos consequentes pagamentos adicionais por 

conta, conforme Orçamento do Estado para 2012; 
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• A eliminação da taxa reduzida para o escalão de rendimentos coletáveis até 12.500 euros; 

• Eliminação de algumas isenções fiscais; 

• Intensificação do combate à fraude e evasão fiscal. 

 

4.1.1.3. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS PETROLÍFEROS (ISP)  

Nas taxas aplicáveis às diferentes classes de nomenclaturas de produtos petrolíferos, prevê-se um 

aumento médio geral na ordem de 15% face às taxas em vigor no Continente, relacionado com a 

utilização de estradas em regime de utilização de portagens virtuais, cujos custos são suportados 

pelo GRM. 

A receita prevista para 2012, relativamente ao imposto sobre os produtos petrolíferos, situa-se nos 68 

milhões de euros, representando um aumento de 7,8% face à execução do ano económico de 2011. 

Esta previsão contempla o efeito da contribuição do serviço rodoviário regional, a tributação da 

eletricidade, conforme Portaria n.º 172/2011, de 31 de dezembro, e as alterações a estipular. 

 

4.1.1.4. IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)  

Para 2012, conforme estipulado pela Portaria n.º 1418/2008, de 9 de dezembro, que se encontra em 

processo de reformulação, o IVA a arrecadar até abril de 2012 corresponderá mensalmente a um 

duodécimo provisório, determinado em função do montante do IVA apurado relativamente aos 

períodos de tributação do 1.º semestre de 2011, da circunscrição fiscal da Madeira, majorada pela 

taxa de crescimento do IVA prevista no OE para 2012 no valor 12,5%. Logo que conhecido o valor do 

IVA definitivo de 2011, os duodécimos do IVA a transferir terão como base o valor definitivo desse 

ano, passíveis de eventuais acertos face aos valores recebidos em 2011 e até abril de 2012. 

Além dos duodécimos atrás mencionados, estão contempladas as devidas receitas de IVA da ex- 

Direção Geral Alfandega Impostos Especiais sobre o Consumo (DGAIEC) e aquelas que advêm de 

cobranças em processos executivos de períodos de imposto anteriores à entrada da supracitada 

Portaria. 

No que concerne à cobrança do IVA, que representa, para 2012, em termos orçamentais, 68,2% dos 

impostos indiretos, 43,8% das receitas fiscais, 41,4% das receitas próprias correntes e 33,3% das 

receitas efetivas, não estarão dissociados os valores inerentes ao CINM, principalmente no que 

concerne aos serviços internacionais. 

Na RAM, para vigorar a partir do início de abril do presente ano em virtude das imposições do PAEF, 

atualizar-se-á a taxa reduzida de 4% para 5% e a taxa intermédia de 9% para 12%, sendo que a taxa 

normal irá dos atuais 16% para os 22%, com as principais implicações inerentes no custo do 

investimento produtivo e no consumo. 

As principais alterações legislativas são as seguintes: 

• Alteração da taxa normal de 16% para 22%; 
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• Taxa normal para as prestações de serviços de alimentação e bebidas; 

• Eliminação e alteração de verbas, nas listas I e II anexas ao CIVA. 

 

4.1.1.5. IMPOSTO SOBRE O TABACO (IT)  

Para 2012, prevê-se uma receita de quase 43,2 milhões de euros, valor que reflete a subida do 

elemento específico e do elemento “ad valorem”. O diferencial de redução estipulado no n.º 2 do 

artigo 105.º do CIEC poderá vir a ser alterado. 

Apesar de, em sede de orçamento do Estado para 2012, não existir uma atualização das taxas 

reduzidas previstas no artigo 105.º do Código dos Impostos Especiais de Consumo, em consonância 

com o PAEF, irá proceder-se à programada subida das taxas na RAM em base legislativa adequada. 

 

4.1.1.6. IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS (ISV)  

O imposto sobre veículos para 2012 tem prevista uma receita no valor de 11,2 milhões de euros, 

valor ligeiramente superior à execução de 2011. Este imposto baixou significativamente de 2006 para 

2007, continuando em baixa, ano após ano e deste então implicitamente, pela quebra de rendimento 

disponível das famílias e acesso ao crédito bancário. 

 

4.1.1.7. IMPOSTO SOBRE O ÁLCOOL E AS BEBIDAS ALCOÓLICAS (IABA)  

No imposto especial sobre o consumo de bebidas alcoólicas é esperada uma receita que ascende a 

7,2 milhões de euros para 2012, um valor que está acima da execução de 2011 em 9,1%. 

Os aumentos de taxas face ao ano anterior são de 3,5% para a cerveja e 7,5% para os produtos 

intermédios e bebidas espirituosas. 

 

4.1.1.8. IMPOSTO DO SELO (IS)  

Em relação ao Imposto do Selo espera-se, em 2012 atingir uma receita na ordem dos 26,5 milhões 

de euros, tendo em consideração que apesar das taxas de juro historicamente baixas, do crescimento 

do incumprimento bancário, resultará na prática, taxas de risco mais altas, consequentemente 

repercutindo-se no menor volume de crédito concedido, essencialmente nas operações financeiras 

ligadas ao consumo privado. 
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4.1.2. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL 

 

4.1.2.1. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EUROPEIA  

Em 2012, as transferências provenientes da UE ascenderão a 35,9 milhões de euros. 

Nas transferências da UE, constam financiamentos de projetos de investimento relativos a programas 

de âmbito comunitário, entre eles: 

• Programa Operacional Temático Valorização do Território – Eixo V – Redes e Equipamentos 

Estruturantes da RAM (POVT), financiado pelo Fundo de Coesão, num valor estimado de 

19,1 milhões de euros; 

• Programa Operacional de Valorização do Potencial Económico e Coesão Territorial (Intervir+) 

financiado pelo FEDER, num valor estimado de 13,8 milhões de euros;  

• Programa Operacional de Valorização do Potencial Humano e Coesão Social (Rumos) 

financiado pelo FSE, num valor estimado de 3,0 milhões de euros. 

Estes fundos têm como desígnio estratégico, para o período 2007-2013, elevar a competitividade 

regional e o emprego. 

 

4.1.2.2. TRANSFERÊNCIAS DO ORÇAMENTO DO ESTADO  

As transferências do OE para a Região compreendem, em 2012, cerca de 302,2 milhões de euros. 

No âmbito da Lei de Finanças das Regiões Autónomas (LFRA) e a título de Solidariedade, estão 

previstos 189,7 milhões de euros. 

No que se refere à Lei de Meios, serão transferidos 50 milhões ao abrigo do artigo 4.º e 62,5 milhões 

ao abrigo do artigo 6.º. 

 

 

4.1.3. OUTRAS RECEITAS  

 

Nas outras receitas no valor de 69,4 milhões de euros insertas em outras receitas correntes, estima-

se que totalizem 43 milhões de euros. Daqui sobressaem as taxas, multas e outras penalidades no 

valor de 28 milhões de euros; as contribuições para a Segurança Social, a CGA e a ADSE, com o 

valor de 5,5 milhões de euros, e a venda de bens e serviços correntes com 4,9 milhões de euros, 

prevendo-se 25 milhões de euros em Ativos financeiros, conforme o disposto no programa de 

privatizações estipulado no PAEF. 



 

 

Pr
ev

is
ão

 d
as

 re
ce

ita
s 

54 
 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

4.2. ESTIMATIVA DA DESPESA FISCAL 

 

Este capítulo destina-se a quantificar o peso relativo que os benefícios fiscais têm sobre a receita. 

Deste modo, com o objetivo de caracterizar a despesa fiscal, de forma a permitir simultaneamente a 

identificação de todos os benefícios fiscais concedidos aos contribuintes, bem como a quantificação 

deste tipo de despesa, elaborou-se o quadro seguinte que indica a estimativa da receita cessante, de 

acordo com o Classificador dos benefícios fiscais aprovado por deliberação do Conselho Superior de 

Estatística (Deliberação nº 1447/2007). 

Esta classificação é usada pelos mais diversos países em matéria de benefícios fiscais, permitindo, 

assim, uma comparabilidade entre os diferentes Estados e contribuindo também para uma 

harmonização comunitária e internacional deste conceito. 

 
QUADRO 4.2 Despesa com benefícios fiscais 

UNIDADE: Mil euros

Imposto Variação(%) 
2012/2011

Despesa Fiscal

IRS 31.005,6   50,5% 23.766,7   52,0% 16.670,7   38,4% 10.420,2   23,8% -37,5%

IRC 30.333,4   49,5% 21.923,1   48,0% 26.794,9   61,6% 33.434,3   76,2% 24,8%

Total da Despesa Fiscal    61.338,9 100,0%    45.689,8 100,0%    43.465,6 100,0%    43.854,4 100,0% 0,9%

Fonte: DRAF

2009 2010 2011 (e) 2012 (p)

 

Tendo em conta para o quadro anterior, podemos verificar que a despesa fiscal em IRS tem vindo 

gradualmente a diminuir, prevendo-se que em 2012 esse montante ascenda aos 10,4 milhões de 

euros, refletindo uma quebra de 37,5% relativamente ao ano anterior. 

No que se refere ao IRC, é de notar que o cálculo da despesa fiscal estimada para este ano reflete, 

ao nível dos benefícios por dedução ao lucro, a inclusão da despesa referente à transmissão de 

prejuízos fiscais autorizados (artigos 15.º e 75.º do CIRC). Sendo assim, verifica-se um aumento na 

receita cessante relativa a 2012 na ordem dos 6,0% em relação ao ano prévio, situando-se em 4,1 

milhões de euros. 

O valor global relativo à despesa fiscal destes dois impostos ao longo dos últimos tem vindo a 

diminuir pelo limite aos benefícios fiscais e deduções à coleta. 

Em referência ao IVA e ao Imposto do selo, não foi possível imputar à circunscrição fiscal da Madeira 

os valores de receita cessante. 

Sobre os impostos especiais sobre o consumo, não existem dados disponíveis para a quantificação 

dos mesmos. 

Será ainda de reter o facto de que todas as alterações legislativas nesta matéria de concessão de 

benefícios fiscais e deduções à coleta não são definidas pela RAM, uma vez que não figura no atual 

enquadramento legal. 
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55..  PPRREEVVIISSÃÃOO  DDAASS  DDEESSPPEESSAASS  
 

 

5.1. DESPESAS POR AGRUPAMENTOS ECONÓMICOS 

 

A proposta de ORAM para 2012 concretiza as medidas previstas no PAEF, através das quais o GRM 

irá aprofundar a implementação das medidas de contenção orçamental. Com efeito, este será um ano 

excecional em termos orçamentais, dada a necessidade de serem regularizados os montantes 

relativos a encargos assumidos e não pagos relativos a anos anteriores. Esta situação explica, em 

parte, o acréscimo do total da despesa orçamentada relativamente ao ano anterior.  

 

QUADRO 5.1 Despesas por agrupamentos económicos inscritas no OFN e IP, OR.2011-Proposta.2012 

(mil euros)

Descrição

A B C % D E F % G H I %

1.  Despesas correntes

Despesas com o pessoal 367.687 1.189 368.876 22,1% 355.429 687 356.116 33,1% 313.789 938 314.727 14,3%

Aquisição de bens e serviços 48.329 168.174 216.503 13,0% 28.149 74.997 103.146 9,6% 43.444 147.899 191.344 8,7%

Juros e outros encargos 64.273 - 64.273 3,9% 36.417 - 36.417 3,4% 112.959 - 112.959 5,1%

Transferências correntes 395.532 57.266 452.799 27,1% 337.659 34.123 371.782 34,6% 448.992 70.600 519.592 23,6%

Subsídios - 36.034 36.034 2,2% - 22.312 22.312 2,1% - 19.673 19.673 0,9%

Outras despesas correntes 45.629 93 45.722 2,7% 19.080 12 19.092 1,8% 121.109 259 121.369 5,5%

Subtotal 921.451 262.756 1.184.207 71,0% 776.733 132.132 908.865 84,5% 1.040.294 239.370 1.279.664 58,2%

2.  Despesas de capital

Aquisição de bens de capital 1.483 286.025 287.507 17,2% 534 90.824 91.358 8,5% 820 285.601 286.421 13,0%

Transferências de capital 2.555 114.073 116.629 7,0% 1.107 24.237 25.344 2,4% 2.013 106.681 108.694 4,9%

Activos financeiros 3.095 10.853 13.948 0,8% 2.750 3.628 6.378 0,6% 3.095 252.086 255.181 11,6%

Passivos financeiros 43.741 - 43.741 2,6% 43.741 - 43.741 4,1% 79.438 - 79.438 3,6%

Outras despesas de capital 22.971 - 22.971 1,4% - - - 0,0% 190.603 - 190.603 8,7%

Subtotal 73.845 410.951 484.795 29,0% 48.132 118.688 166.821 15,5% 275.969 644.368 920.336 41,8%

Total 995.296 673.706 1.669.002 100,0% 824.866 250.820 1.075.686 100,0% 1.316.262 883.738 2.200.000 100,0%

Orçamento Rectificado 2011 Proposta ORAM 2012

FUNCION. INV.PLANO Total FUNCION. INV.PLANO Total

Estimativa Execução Orçamento 2011

FUNCION. INV.PLANO Total

 

 

Nos QUADRO 5.2 e GRÁFICO 5.1 são apresentados, por agrupamentos económicos, os montantes 

inscritos na proposta de ORAM para 2012, no orçamento retificado de 2011, bem como na estimativa 

de execução do orçamento do ano anterior, por classificação económica da despesa. Verifica-se que 

a despesa efetiva (expurgando ao total da despesa os Passivos Financeiros) deverá situar-se em 

2.120,5 milhões de euros em 2012. 
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QUADRO 5.2 Despesas por agrupamentos económicos, OR.2011-Proposta.2012 

UNIDADE: mil euros

A % B % C % D = B-A D/A

1.  Despesas correntes

Despesas com o pessoal 368.876 22,1% 356.116 33% 314.727 14,3% - 54.149 -14,7%

Aquisição de bens e serviços 216.503 13,0% 103.146 10% 191.344 8,7% - 25.159 -11,6%

Juros e outros encargos 64.273 3,9% 36.417 3% 112.959 5,1% 48.686 75,7%

Transferências correntes 452.799 27,1% 371.782 35% 519.592 23,6% 66.793 14,8%

Subsídios 36.034 2,2% 22.312 2% 19.673 0,9% - 16.361 -45,4%

Outras despesas correntes 45.722 2,7% 19.092 2% 121.369 5,5% 75.646 165,4%

Subtotal 1.184.207 71,0% 908.865 84% 1.279.664 58,2% 95.457 8,1%

2.  Despesas de capital

Aquisição de bens de capital 287.507 17,2% 91.358 8% 286.421 13,0% - 1.086 -0,4%

Transferências de capital 116.629 7,0% 25.344 2% 108.694 4,9% - 7.935 -6,8%

Activos financeiros 13.948 0,8% 6.378 1% 255.181 11,6% 241.233 1729,5%

Passivos financeiros 43.741 2,6% 43.741 4% 79.438 3,6% 35.697 81,6%

Outras despesas de capital 22.971 1,4% - 0% 190.603 8,7% 167.633 729,8%

Subtotal 484.795 29,0% 166.821 16% 920.336 41,8% 435.541 89,8%

Total 1.669.002 100,0% 1.075.686 100% 2.200.000 100,0% 530.998 31,8%

Descrição

Variação 
ORAM.2012 / 

OR.2011

Proposta ORAM 
2012

Orçamento 
Rectificado 2011

Estimativa 
Execução 

Orçamento 2011

 

 

Relativamente ao ano anterior constata-se que as despesas correntes sofreram um aumento de 95 

milhões de euros, que resulta do acréscimo das despesas com Juros e outros encargos e das verbas 

afetas à Dotação provisional para efeitos de regularização de encargos de anos anteriores. Por outro 

lado, denota-se os efeitos da implementação de medidas de consolidação orçamental ao nível das 

Despesas com o pessoal e Subsídios. 

 

GRÁFICO 5.1 Despesas por grandes agrupamentos económicos, OR.2011-Proposta2012 
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Orçamento Rectificado 2011 368.875,9 216.502,8 569.427,3 36.034,1 287.507,2 190.654,7 

Estimativa execução 356.116,2 103.146,1 397.125,9 22.312,1 91.357,9 105.627,7 

Proposta de ORAM para 2012 314.727,2 191.343,8 628.285,7 19.673,4 286.421,0 759.548,9 

(mil euros)
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5.1.1. DESPESAS COM O PESSOAL 

 

Em 2012 o GRM irá implementar um conjunto de medidas no âmbito da gestão de recursos humanos, 

que se traduzirá numa efetiva contenção das despesas com o pessoal. A Região comprometeu-se, 

através do PAEF, à aplicação de algumas medidas neste âmbito, nomeadamente: 

• Medidas previstas na Lei de Orçamento do Estado 2012, no que se refere às remunerações 

dos trabalhadores em funções públicas na RAM, incluindo o Setor Público Empresarial; 

• Redução anual em 2012 e 2013 de, pelo menos, 2% dos trabalhadores em funções públicas 

e implementação da mobilidade especial aos trabalhadores da Região, bem como a redução 

de cargos de dirigentes e de unidades administrativas em 15%; 

•  Congelamento dos vencimentos no setor público, em termos nominais, em 2012 e 2013; 

• Suspensão das progressões dos trabalhadores da função pública; 

• Redução dos subsídios de férias e de Natal, nos termos da Lei de Orçamento de Estado 

2012; 

•  Eliminação ou redução de subsídios ou abonos destinados a compensar os custos de 

insularidade. 

De referir que os encargos com o pessoal para 2012, verificam uma redução de 14,7% relativamente 

a 2011, tendência que se encontra em consonância com as medidas acordadas ao nível do PAEF, 

conforme referido anteriormente. O QUADRO 5.3 mostra que as reduções abrangem todas as 

despesas com pessoal. As variações ocorridas ao nível das Remunerações certas e permanentes 

traduzem a redução decorrente quer da aplicação do artigo 21.º da LOE 2012, quer a redução do 

número de efetivos e dos cargos dirigentes. No que respeita aos Abonos variáveis ou eventuais, a 

variação decorre essencialmente da eliminação do subsídio de insularidade e redução do subsídio de 

insularidade do Porto Santo. Por conseguinte, as contribuições para a Segurança social e CGA 

sofrem uma redução significativa.  

 
QUADRO 5.3 Despesas com o pessoal, OR.2011 - Proposta.2012 

UNIDADE: mil euros

A B C D = B-A D/A

Remunerações certas e permanentes 303.128 296.756 263.280 - 39.847 -13,1%

Abonos variáveis ou eventuais 12.104 10.159 4.652 - 7.452 -61,6%

Segurança social 53.644 49.202 46.795 - 6.849 -12,8%

Despesas com o pessoal 368.876 356.116 314.727 - 54.149 -14,7%

Descrição
Variação ORAM.2012 

/ OR.2011
Proposta ORAM 

2012
Orçamento 

Rectificado 2011

Estimativa 
Execução 

Orçamento 2011
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5.1.2. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 

No que concerne às Aquisições de bens e serviços, perspetiva-se para 2012 uma redução na ordem 

dos 25,1 milhões de euros, ou seja, menos 11,6% comparativamente com o ano anterior (Vd. 

QUADRO 5.4). 

 

QUADRO 5.4 Aquisição de bens e serviços, OR.2011 - Proposta.2012 

UNIDADE: mil euros

A B C D = B-A D/A

Aquisição de bens 21.303 10.497 17.359 -3.944 -18,5%

Dos quais:

Combustíveis e lubrificantes 1.633 687 2.815 1.182 72,4%
Alimentação-Refeições confeccionadas 5.802 2.828 4.987 -815 -14,0%

Aquisição de serviços 195.199 92.649 173.985 -21.215 -10,9%

Dos quais:

Encargos das instalações 11.452 3.042 7.956 -3.495 -30,5%
Conservação de bens 14.343 5.716 1.830 -12.513 -87,2%
Locação de edifícios 13.293 12.625 13.634 341 2,6%
Comunicações 4.101 2.297 2.987 -1.114 -27,2%
Publicidade 4.399 1.256 4.050 -349 -7,9%
Outros trabalhos especializados 5.153 1.031 4.071 -1.082 -21,0%
Utilização de infra-estruturas de transporte 110.002 54.269 120.302 10.300 9,4%
Outros serviços 8.383 4.875 5.648 -2.736 -32,6%

Aquisição de bens e serviços 216.503 103.146 191.344 -25.159 -11,6%

Descrição
Variação ORAM.2012 

/ OR.2011
Proposta ORAM 

2012
Orçamento 

Rectificado 2011

Estimativa 
Execução 

Orçamento 2011

 

 

De referir que a Aquisição de bens regista uma quebra anual de 18,5%, que em termos absolutos 

situa-se em 3,9 milhões de euros. Já no que concerne à Aquisição de serviços, o decréscimo situa-se 

nos 21,2 milhões de euros, que em termos relativos corresponde a 10,9%. Dos 174 milhões de euros 

previstos para a Aquisição de serviços destaca-se a Utilização de infraestruturas de transporte que 

nesta rubrica tem um peso de 63%. 

 

 

5.1.3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL 

 

A proposta de ORAM para 2012 contempla um total de 628,3 milhões de euros em Transferências 

correntes e de capital para diversos organismos e entidades, destinadas a financiar as respetivas 

despesas correntes e de capital, distribuídas do modo apresentado no QUADRO 5.5.  
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QUADRO 5.5 Transferências correntes e de capital, por subagrupamentos económicos 

(mil euros)

FUNC. INV.P. Total FUNC. INV.P. Total FUNC. INV.P. Total

12.650,7 25.006,2 37.657,0 - 54.677,9 54.677,9 12.650,7 79.684,1 92.334,8 

Sociedades financeiras 352,3 - 352,3 - - - 352,3 - 352,3 

Administração central - - - - 3.196,8 3.196,8 - 3.196,8 3.196,8 

Administração regional 409.861,2 33.570,1 443.431,3 1.247,7 20.782,5 22.030,2 411.108,8 54.352,7 465.461,5 
Serviços e Fundos Autónomos 409.861,2 33.570,1 443.431,3 1.247,7 20.782,5 22.030,2 411.108,8 54.352,7 465.461,5 

Administração local - 160,0 160,0 - 13.206,1 13.206,1 - 13.366,1 13.366,1 

Instituições sem fins lucrativos 23.286,9 10.605,1 33.892,0 765,0 14.722,8 15.487,8 24.051,9 25.327,9 49.379,8 

Famílias 2.815,7 1.231,4 4.047,1 - 95,0 95,0 2.815,7 1.326,4 4.142,1 

Resto do mundo 25,0 27,4 52,4 - - - 25,0 27,4 52,4 

TOTAL 448.991,7 70.600,3 519.592,0 2.012,7 106.681,0 108.693,7 451.004,4 177.281,3 628.285,7 

Transferências Totais

Sociedades e quase-sociedades 
não financeiras

Descrição
Transferências correntes Transferências de capital

 

 

Verificamos que 82,7% do total das transferências têm natureza corrente, 86,4% das quais inscritas 

em rubricas do orçamento de funcionamento normal. Por outro lado, 28,2% dos montantes a transferir 

incluem-se nos investimentos do Plano. 

O GRÁFICO 5.2 ilustra o peso das transferências para os SFA no total das Transferências correntes 

e de capital. Constata-se que estas continuam a assumir uma maior importância relativa. As restantes 

entidades beneficiam de 26% das transferências do GRM. 

 
GRÁFICO 5.2 Estrutura das Transferências do Orçamento do Governo Regional 
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5.1.3.1. TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUTOS, SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS  

 

Conforme referido anteriormente, a maior parte das verbas inscritas em Transferências correntes e de 

capital em 2012 destinam-se aos SFA. De referir que 95,3% das transferências para estes 

organismos são de natureza corrente e respeitam essencialmente ao orçamento de funcionamento 

normal. Pelo GRÁFICO 5.3 conclui-se que a saúde, e em particular o IASAÚDE, IP-RAM, irá dispor 

do maior montante a atribuir aos diversos Serviços dotados de autonomia administrativa e financeira 
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(84,9% desse total), dadas as competências que desempenha e a importância que o GRM atribui a 

este setor. 

 
GRÁFICO 5.3 Transferências correntes e de capital para os SFA (2012) 

UNIDADE: Mil euros

SFA Transferências 
correntes

Transferências de 
capital Total %

IASAUDE, IP-RAM 383.941,7 11.350,2 395.291,92 84,9%

IEM 14.651,4 280,6 14.931,98 3,2%

ALM 13.879,1 48,5 13.927,56 3,0%

Fundos Escolares 7.361,4 204,3 7.565,70 1,6%

IDRAM, IP-RAM 7.109,3 2.264,9 9.374,28 2,0%

CEPAM 3.559,4 1,6 3.561,05 0,8%

IVBAM 3.021,7 197,9 3.219,61 0,7%

IDR 2.250,7 19,3 2.270,05 0,5%

SRPC, IP-RAM 1.891,2 1.170,9 3.062,05 0,7%

PNM 1.644,8 19,8 1.664,58 0,4%

IDE 1.471,6 5.529,6 7.001,25 1,5%

LREC, IP-RAM 1.275,0 43,0 1.318,02 0,3%

Outros SFA 1.374,0 899,5 2.273,48 0,5%

Total 443.431,3 22.030,2 465.461,5 100,0%
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s
Transf. capital 1.269,6 215,9 8.898,1 4.700,3 6.946,3
Transf. correntes 19.456,1 10.961,7 374.064,3 17.189,9 21.759,3

(mil euros)

 

 

Relembre-se que constituem despesas do IASAÚDE, IP-RAM, as comparticipações aos utentes dos 

encargos resultantes da prestação de cuidados de saúde, as transferências e pagamentos aos 

profissionais, serviços e estabelecimentos integrados no SRS e outros encargos decorrentes da 

prossecução das respetivas atribuições. 

 

 

5.1.3.2. TRANSFERÊNCIAS PARA EMPRESAS  

 

No que respeita às verbas a atribuir em 2012 às Sociedades ou quase sociedades não-financeiras, 

num total de 92,3 milhões de euros inscritos nos agrupamentos económicos 04 - Transferências 

correntes e 08 - Transferências de capital, pelo GRÁFICO 5.4 podemos constatar que estas 

destinam-se essencialmente a entidades públicas. 

 
GRÁFICO 5.4 Transferências correntes e de capital para sociedades ou quase-sociedades não financeiras 
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As Transferências correntes e de capital destinadas a empresas públicas, participadas ou 

equiparadas, ascendem a cerca de 65,7 milhões de euros (71,7% do total a transferir para 

sociedades). No Anexo VI são discriminados os montantes a transferir do orçamento da Região para 

as diversas empresas participadas, no ano económico de 2012.De salientar os seguintes montantes a 

transferir para empresas públicas: 

• A APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A. beneficiará de 

cerca de 7 milhões de euros (10,7% do total a transferir para empresas públicas), para 

financiar projetos de investimento; 

• No que concerne à Valor Ambiente, S.A., perspetiva-se a transferência de aproximadamente 

8,9 milhões de euros, para dar cumprimento aos compromissos emergentes celebrados entre 

o GRM e esta entidade, designadamente:  

- Exploração e gestão do sistema de transferência, triagem, valorização e tratamento de 

resíduos sólidos da Região Autónoma da Madeira; e 

- Terceira fase do aterro sanitário Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra. 

• Perspetiva-se ainda a transferência de um total de 15,9 milhões de euros para a RAMEDM 

(24,3% do total a transferir para empresas públicas), entidade integrada no perímetro das 

APR; 

• As restantes entidades classificadas no universo das APR beneficiarão das seguintes 

transferências do GRM: Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da 

Zona Oeste da Madeira, S.A. - 14,0 milhões de euros; SDNM - Sociedade de 

Desenvolvimento do Norte da Madeira, SA - 1,1 milhões de euros; e Sociedade Metropolitana 

de Desenvolvimento, SA - 10,3 milhões de euros. 

No que respeita às empresas privadas, o valor global a transferir ascende a 26,7 milhões de euros. 

Será de realçar que desse montante a RAM perspetiva transferir cerca de 12,7 milhões de euros no 

âmbito do apoio ao funcionamento do ensino particular e cooperativo e 522,3 mil euros destinados ao 

apoio à construção remodelação apetrechamento estabelecimentos escolares. 

 

 

5.1.4. SUBSÍDIOS 

 

As verbas inscritas no agrupamento económico 05 – Subsídios, num total de 19,7 milhões de euros, 

assumem um peso residual na proposta de orçamento para 2012 (cerca 0,9% do total da despesa). 

Sublinhe-se que, comparativamente com o orçamento retificado de 2011, este montante é inferior em 

45,4%. No QUADRO 5.6 discriminam-se os apoios que o GRM prevê atribuir no próximo ano 

económico, para entidades diversas. 
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QUADRO 5.6 Subsídios a atribuir em 2012 

(mil euros)

Descrição Valor %

Sistema de Gestão de Transportes - Operadores transportes            14.284,6 72,6%

Modernização e diversificação da economia rural – Direcção Regional de 
Agricultura e Desenvolvimento Regional              2.889,2 14,7%

Acções de apoio à agricultura e pecuária Madeirense                 137,0 

Apoios à exploração do CARAM, EPE                 720,0 

Apoio à exploração da IGH,SA              2.007,2 

Indemnizações - Seguros de Reses - CARAM, EPE                   25,0 

Apoio ao sector das pescas – Direcção Regional de Pescas                 452,0 2,3%

Apoio à frota pesqueira e à indústria - DRP                 452,0 

Gestão sustentável resíduos e recursos hídricos e águas residuais              2.000,0 10,2%

Apoio à exploração da ARM, SA              2.000,0 

Outros apoios a conceder                   47,6 0,2%

Incentivos para Contratos-programa de apoio a organizações de juventude (DRJ)                   44,9 

Integração profissional de deficientes (DREER)                     2,7 

Total Subsídios            19.673,4 100,0%

Indemnizações compensatórias para as empresas do sector dos transportes, incluídas no orçamento da 
Secretaria Regional do Turismo e Transportes, com vista a garantir níveis de preços sociais ao utilizador.

 

 

 

5.1.5. OUTRAS DESPESAS 

 

5.1.5.1. AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 

 

As Aquisições de bens de capital orçamentadas ascendem a cerca de 286,4 milhões de euros, e 

constituem cerca de 13,0% do total da despesa prevista para 2012. A VP, entidade com o maior 

volume de investimentos do GRM sob a sua responsabilidade, tem uma dotação de cerca de 248,8 

milhões de euros. 

 

 

5.1.5.2. ATIVOS FINANCEIROS 

 

Na proposta de orçamento para 2012 estão previstos cerca de 255,2 milhões de euros destinados a 

Ativos financeiros. O QUADRO 5.7 ilustra a distribuição das verbas inscritas neste agrupamento 

económico por entidade e natureza.   
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QUADRO 5.7 Ativos financeiros (2012) 

(mil euros)

Descrição
Empréstimos a 
médio e longo 

prazos

Acções e outras 
participações

Outros activos 
financeiros

Activos 
financeiros

ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S. A - 692,50                 - 692,50                 

Empresa Jornal da Madeira, Lda. 3.095,00              - - 3.095,00              

IGSERV - Investimentos, Gestão e Serviços, SA 1.387,50              - - 1.387,50              

MPE - Madeira Parques Empresariais, Sociedade Gestora, S.A. 14.972,00            - - 14.972,00            

Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona 
Oeste da Madeira, S.A. 88.565,48            2.472,61              - 91.038,09            

SDNM - Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A. 21.749,67            1.150,00              - 22.899,67            

SDPS - Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A. 60.233,53            1.788,54              - 62.022,07            

SMD - Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. 59.073,71            - - 59.073,71            

Total Activos Financeiros 249.076,89          6.103,65              - 255.180,54          
 

 

O montante é explicado, em grande parte, pelo reembolso antecipado do empréstimo obrigacionista 

contraído pelas Sociedades de Desenvolvimento Regional e pela Madeira Parques Empresariais 

através da sua empresa participada Zarco Finance, no montante de 190 milhões de euros em função 

das descidas de notação de rating, quer da República, quer da Região, permitindo reunir condições 

para a reestruturação das sociedades de desenvolvimento, situação que se encontrava interdita pelo 

respetivo contrato de financiamento. 

 

 

5.1.5.3. SERVIÇO DA DÍVIDA 

 

As verbas inscritas na proposta de orçamento da Região para 2012, destinadas à amortização de 

empréstimos e ao pagamento dos respetivos encargos financeiros, ascendem a cerca de 192,4 

milhões de euros, conforme se apresenta QUADRO 5.8. 

 

QUADRO 5.8 Serviço da Dívida, OR.2011 - Proposta.2012 

UNIDADE: mil euros

A B C D = B-A D/A

Juros e outros encargos 64.273 36.417 112.959 48.686 75,7%

Passivos financeiros 43.741 43.741 79.438 35.697 81,6%

Serviço da dívida 108.014 80.158 192.397 84.383 78,1%

Descrição
Variação ORAM.2012 

/ OR.2011
Proposta 

ORAM 2012
Orçamento 

Rectificado 2011

Estimativa 
Execução 

Orçamento 2011
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Dos montantes orçamentados para o próximo ano económico em Passivos financeiros, salientam-se: 

• 30,8 milhões de euros destinam-se à amortização parcial do empréstimo obrigacionista 

contraído no âmbito do Programa “Pagar a Tempo e Horas”, de acordo com o respetivo plano 

de amortização de dívida;  

• 15,4 milhões de euros destinam-se à amortização total do empréstimo contraído pela Região 

em 2009, junto do BANIF-Banco Internacional do Funchal, S.A. nos termos da Resolução n.º 

274/2009 do Conselho do Governo de 5 de março; e 

• cerca de 3,6 milhões de euros, respeitam à amortização do empréstimo “BEI - 

Desenvolvimento Madeira 2000 – 2006 – tranche A”. 

No que respeita aos Juros e outros encargos, será de sublinhar que o montante orçamentado é 

consideravelmente superior ao de 2011. Esse acréscimo de despesa prevista, relativamente ao ano 

transato, é justificado sobretudo pelo aumento de encargos com juros decorrentes do empréstimo 

associado ao PAEF e aos empréstimos em carteira, aos quais estão associadas operações de 

cobertura de taxa de juro. 

Incluem-se também neste agrupamento económico, no âmbito da cooperação técnica e financeira 

entre a administração pública regional e as autarquias locais da Região, o valor de 0,35 milhões de 

euros destinado à bonificação de juros de empréstimos contraídos pelos municípios e pela EIMRAM – 

Empresa Intermunicipal da RAM – Investimentos e Serviços Intermunicipais, para a realização de 

investimentos municipais. Parte desses investimentos são cofinanciados por fundos comunitários, ao 

abrigo de duas Linhas de Crédito, criadas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 17/99/M, de 15 de 

junho, e pelo n.º 5 do Decreto Legislativo Regional n.º 4-A/2001/M, de 3 de abril. 

 

 

5.1.5.4. OUTRAS DESPESAS 

 

Em termos residuais, refira-se que as Outras despesas correntes e de capital totalizam 313 milhões 

de euros, constituindo 14,2% do total do orçamento. Este montante respeita essencialmente à 

Dotação Provisional, um total de cerca de 295,5 milhões de euros inscritos no orçamento da SRF. 
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5.2. DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES 

 

O QUADRO 5.9 mostra a decomposição das dotações orçamentadas por classificação funcional, 

especificamente, por setor em que estas serão realizadas. 

  
QUADRO 5.9 Despesas por classificação funcional inscritas no OFN e IP, OR.2011-Proposta.2012 

(mil euros) mil euros)

Descrição

A B C % D E F % G H I %

Funções gerais de soberania 81.002      6.787        87.790      5,3% 55.569      2.514        58.083      5,4% 70.691      264.021    334.711    15,2%

Serviços gerais da 
administração pública

52.371 6.132 58.503 3,5% 46.229 2.514 48.743 4,5% 61.781 263.832 325.612 14,8%

Defesa nacional - - - 0,0% - - - 0,0% - - - 0,0%

Segurança e ordem públicas 28.631 655 29.287 1,8% 9.340 - 9.340 0,9% 8.910 189 9.099 0,4%

Funções sociais 693.537 349.338 1.042.876 62,5% 614.004 128.237 742.240 69,0% 713.446 211.110 924.556 42,0%

Educação 364.449 44.887 409.335 24,5% 333.272 13.040 346.312 32,2% 311.383 27.278 338.661 15,4%

Saúde 307.882 41.123 349.005 20,9% 261.824 4.737 266.561 24,8% 380.783 18.657 399.440 18,2%

Segurança e acção sociais - - - 0,0% - - - 0,0% - - - 0,0%

Habitação e serviços colectivos 3.069 210.154 213.223 12,8% 2.821 88.908 91.729 8,5% 9.576 129.874 139.451 6,3%

Serviços culturais, recreativos e 
religiosos

18.139 53.174 71.312 4,3% 16.087 21.552 37.639 3,5% 11.704 35.301 47.004 2,1%

Funções económicas 86.024 317.581 403.605 24,2% 75.136 120.070 195.206 18,1% 44.246 408.607 452.852 20,6%

Agricultura e pecuária, 
silvicultura, caça e pesca

35.023 19.197 54.220 3,2% 32.265 7.978 40.244 3,7% 30.366 11.778 42.144 1,9%

Indústria e energia 1.786 1.100 2.886 0,2% 1.528 72 1.601 0,1% 1.419 16.213 17.633 0,8%

Transportes e comunicações 30.853 247.453 278.306 16,7% 24.640 89.005 113.645 10,6% 1.015 342.757 343.772 15,6%

Comércio e turismo 6.641 42.660 49.301 3,0% 6.178 22.740 28.918 2,7% 6.385 24.946 31.332 1,4%

Outras funções económicas 11.722 7.170 18.892 1,1% 10.525 274 10.799 1,0% 5.060 12.912 17.972 0,8%

Outras funções 134.732 - 134.732 8,1% 80.157 - 80.157 7,5% 487.880 - 487.880 22,2%

Operações da dívida pública 107.926 - 107.926 6,5% 80.157 - 80.157 7,5% 192.396 - 192.396 8,7%

Diversas não especificadas 26.806 - 26.806 1,6% - - - 0,0% 295.484 - 295.484 13,4%

Total 995.296 673.706 1.669.002 100,0% 824.866 250.820 1.075.686 100,0% 1.316.262 883.738 2.200.000 100,0%

Orçamento Rectificado 2011 Proposta ORAM 2012

FUNCION. INV.PLANO Total FUNCION. INV.PLANOTotal

Estimativa Execução Orçamento 2011

FUNCION. INV.PLANO Total

 

 

Fazendo uma breve análise ao quadro anterior, nomeadamente no que se refere ao peso que cada 

setor apresenta no total da despesa, constata-se, desde logo, que a vertente social assume a maior 

percentagem com um peso de 42%, mais do dobro do peso verificado nas Funções económicas 

(20,6%), as Outras Funções representam 22,2% da despesa anual global, e, por último, as Funções 

Gerais de Soberania absorvem cerca de 15,2% das despesas orçamentadas. 

A presente proposta, comparativamente a 2011, prevê um decréscimo das despesas afetas às 

Funções sociais, sendo que este é compensado pelos acréscimos nas restantes vertentes, que 

totalizam um aumento global de 532,5 milhões de euros. 
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GRÁFICO 5.5 Despesas por classificação funcional, OR.2011-Proposta.2012 
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A comparação dos montantes inscritos no ORAM de 2012, nas diversas classificações funcionais, 

bem como os respetivos valores orçamentados em 2011 e ainda com a estimativa de execução do 

ano anterior, encontram-se no GRÁFICO 5.5. Através deste gráfico é evidenciado o peso das 

despesas com as Funções sociais no total do Orçamento. 

 

 

5.2.1. FUNÇÕES SOCIAIS 

 

As Funções sociais assumem, no orçamento da RAM, uma elevada preponderância, sendo que os 

924,6 milhões de euros para as verbas destinadas a despesas desta natureza, em 2012, revelam 

mostram a importância destas. No QUADRO 5.10 figuram as despesas incluídas ao nível das 

respetivas subfunções. 

 

QUADRO 5.10 Funções sociais, OR.2011 - Proposta.2012 

UNIDADE: mil euros

A % B % C % D = B-A D/A

Educação 409.335 39,3% 346.312 46,7% 338.661 36,6% - 70.674 -17,3%

Saúde 349.005 33,5% 266.561 35,9% 399.440 43,2% 50.434 14,5%

Habitação e serviços colectivos 213.223 20,4% 91.729 12,4% 139.451 15,1% - 73.772 -34,6%

Serviços Culturais, recreativos e religiosos 71.312 6,8% 37.639 5,1% 47.004 5,1% - 24.308 -34,1%

Total 1.042.876 100,0% 742.240 100,0% 924.556 100,0% - 118.320 -11,3%

Orçamento 
Rectificado 2011

Estimativa Execução 
Orçamento 2011 Proposta ORAM 2012 Variação ORAM.2012 

/ OR.2011Descrição

 

 

Neste tipo de funções podemos destacar as despesas efetuadas nos setores da Educação com 338,7 

milhões de euros, da Saúde com 399,4 milhões de euros e da Habitação e serviços coletivos com 
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139,4 milhões de euros. Em relação a 2011 estima-se um decréscimo destas despesas em 118,3 

milhões de euros, que pode ser explicada principalmente pelo decréscimo de 34,6% na subfunção 

Habitação e Serviços Coletivos e pela redução prevista na Educação na ordem de 17,3% que foi 

superior ao aumento verificado na Saúde. Na subfunção Serviços Culturais, recreativos e religiosos, a 

despesa prevista ascende a 47 milhões de euros, ou seja, representa 5,1% do total orçamentado. A 

diminuição na subfunção Habitação explica-se pela transferência das competências da IHM para o 

subsetor dos SFAs. 

 

 

5.2.2. FUNÇÕES ECONÓMICAS 

 

No presente ano prevê-se que as despesas com as Funções económicas ascendam a 452,9 milhões 

de euros que, comparativamente a 2011, corresponde a um aumento relativo de 12,2% que em 

termos absolutos representa 49,2 milhões de euros, facto que encontra justificação no acréscimo 

verificado na subfunção Transportes e comunicações. 

 
QUADRO 5.11 Funções económicas, OR.2011-Proposta.2012 

UNIDADE: mil euros

A % B % B % C = B-A C/A

Agricultura e pecuária, silvicultura, caça e 
pesca

54.220 13,4% 40.244 20,6% 42.144 9,3% - 12.075 -22,3%

Indústria e energia 2.886 0,7% 1.601 0,8% 17.633 3,9% 14.747 511,0%

Transportes e comunicações 278.306 69,0% 113.645 58,2% 343.772 75,9% 65.465 23,5%

Comércio e turismo 49.301 12,2% 28.918 14,8% 31.332 6,9% - 17.970 -36,4%

Outras funções económicas 18.892 4,7% 10.799 5,5% 17.972 4,0% - 920 -4,9%

Total 403.605 100,0% 195.206 100,0% 452.852 100,0% 49.248 12,2%

Descrição
Orçamento 

Rectificado 2011
Estimativa Execução 

Orçamento 2011 Proposta ORAM 2012 Variação ORAM.2012 
/ OR.2011

 

 

Os Transportes e comunicações continuam a ter o maior peso no conjunto das funções económicas, 

com 343,8 milhões de euros, representando 75,9% da despesa com este tipo de funções. Seguem-se 

as despesas afetas à Agricultura e pecuária, silvicultura, caça e pesca com 42,1 milhões de euros, o 

Comércio e turismo com 31,3,2 milhões de euros e as Outras funções económicas com 18 milhões de 

euros. 
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5.3. DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR AGRUPAMENTOS 

ORGÂNICOS 

 

Os dois quadros seguintes servem de base de comparação para as verbas inscritas na proposta de 

Orçamento da Região para 2012 relativamente ao Orçamento retificado de 2011, por agrupamentos 

orgânicos. De referir que o ORAM 2012 apresenta uma nova estrutura orgânica na sequência das 

eleições de 2011, conforme Decreto Regulamentar Regional n.º 8/2011/M de 14 novembro. Assim, 

para efeitos de comparação, foi aplicada a mesma estrutura ao ORAM 2011. 

No QUADRO 5.12 desagregam-se os valores pelo orçamento de funcionamento normal e pelos 

investimentos do Plano. 

 

QUADRO 5.12 Despesas por Departamentos inscritas no OFN e IP, OR.2011-Proposta.2012 

(mil euros)

Descrição

A B C % D E F % G H I %

Assembleia Legislativa da Madeira
15.115 - 15.115 0,9% 14.390 - 14.390 1,3% 13.928 - 13.928 0,6%

Presidência do Governo Regional
1.559 - 1.559 0,1% 1.211 - 1.211 0,1% 1.235 - 1.235 0,1%

Vice-presidência do Governo 
Regional 30.627 277.133 307.760 18,4% 26.086 99.119 125.205 11,6% 25.350 300.665 326.015 14,8%
Secretaria Regional do Plano e 
Finanças 202.556 205.104 407.659 24,4% 121.779 76.476 198.255 18,4% 526.839 428.196 955.035 43,4%
Secretaria Regional do Ambiente e 
Recursos Naturais 38.091 72.720 110.811 6,6% 35.087 33.279 68.366 6,4% 32.666 32.039 64.705 2,9%
Secretaria Regional da Cultura, 
Turismo e Transportes 13.599 39.835 53.434 3,2% 12.643 16.940 29.582 2,8% 11.984 45.761 57.745 2,6%
Secretaria Regional dos Assuntos 
Sociais 315.237 41.751 356.988 21,4% 268.247 4.779 273.026 25,4% 386.696 38.413 425.110 19,3%
Secretaria Regional da Educação 
e Recursos Humanos 378.513 37.164 415.676 24,9% 345.423 20.227 365.650 34,0% 317.565 38.664 356.228 16,2%

Total 995.296 673.706 1.669.002 100,0% 824.866 250.820 1.075.686 100,0% 1.316.262 883.738 2.200.000 100,0%

Orçamento Rectificado 2011 Estimativa Execução Orçamento 2011 Proposta ORAM 2012

FUNCION. INV.PLANO Total FUNCION. INV.PLANO Total FUNCION. INV.PLANO Total

 

 

A proposta de Orçamento para 2012 ascende no seu total a 2.200 milhões de euros, o que denota um 

aumento de cerca de 532,5 milhões de euros relativamente ao orçamento retificado de 2011. Os 

investimentos do Plano têm prevista uma despesa de 883,7 milhões de euros, sendo que os 

remanescentes 1.316,3 milhões de euros estão afetos ao funcionamento normal. Constata-se 

também que os diversos departamentos verificam um aumento nas despesas, sendo de salientar a 

SRF com o maior acréscimo, tanto em termos absolutos (548,8 milhões de euros) como em 

percentagem (135,1%). A SRF detém a maior parcela com 43,4%, seguida da SRAS com 19,3%, 

relativamente ao total das despesas orçamentadas para 2012. 

À SRF estão afetas dotações que ascendem a 955 milhões de euros, seguindo-se a SRAS com 425,1 

milhões de euro. Para a SRE estão consignados 356,2 milhões de euros e para a VP 326 milhões de 

euros. Seguem-se as despesas orçamentadas pela SRA com 64,7 milhões de euros e pela SRT com 

57,7 milhões de euros. 
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QUADRO 5.13 Despesas por Departamentos, OR.2011-Proposta.2012 

UNIDADE: mil euros

A % B % C % D = B-A D/A

Assembleia Legislativa da Madeira 15.115 0,9% 14.390 1,3% 13.928 0,6% - 1.187 -7,9%

Presidência do Governo Regional 1.559 0,1% 1.211 0,1% 1.235 0,1% - 324 -20,8%

Vice-presidência do Governo Regional 307.760 18,4% 125.205 11,6% 326.015 14,8% 18.255 5,9%

Secretaria Regional do Plano e Finanças 407.659 24,4% 198.255 18,4% 955.035 43,4% 547.376 134,3%

Secretaria Regional do Ambiente e 
Recursos Naturais 110.811 6,6% 68.366 6,4% 64.705 2,9% - 46.107 -41,6%

Secretaria Regional da Cultura, Turismo e 
Transportes 53.434 3,2% 29.582 2,8% 57.745 2,6% 4.311 8,1%

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais 356.988 21,4% 273.026 25,4% 425.110 19,3% 68.122 19,1%

Secretaria Regional da Educação e 
Recursos Humanos 415.676 24,9% 365.650 34,0% 356.228 16,2% - 59.448 -14,3%

Total 1.669.002  100,0% 1.075.686  100,0% 2.200.000  100,0% 530.998 31,8%

Variação 
ORAM.2012 / 

OR.2011Descrição
Orçamento 

Rectificado 2011

Estimativa 
Execução 

Orçamento 2011

Proposta ORAM 
2012

 

 

No capítulo 6 deste relatório, apresentamos uma análise pormenorizada das verbas inscritas na 

proposta de Orçamento da RAM para 2012, em cada um dos Departamentos do GRM, destacando as 

principais políticas a desenvolver, incluindo as medidas acordadas no PEAF. 
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66..  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  SSEECCTTOORRIIAAIISS  EE  DDEESSPPEESSAASS  PPAARRAA  22001122  
 

 

Neste capítulo, serão evidenciadas as políticas sectoriais a desenvolver durante o presente ano 

económico. Será também analisada a distribuição das verbas afetas ao ORAM, tanto na ótica de 

classificação económica como na de classificação funcional, decompondo ainda as verbas 

supracitadas em investimentos do plano e em funcionamento normal. A análise por orgânica também 

será descrita neste capítulo do ORAM. 

 

GRÁFICO 6.1 Estrutura da despesa, por Departamentos 
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No GRÁFICO 6.1 encontra-se expressa a distribuição das verbas atribuídas aos diversos 

agrupamentos orgânicos para 2012, onde também é efetuada a sua comparação com o orçamento 

retificado do ano económico de 2011. 
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6.1. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA MADEIRA 

 

6.1.1. PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2012 

 

Para o ano 2012 estão previstas transferências do orçamento regional para a Assembleia Legislativa 

da Madeira (ALM) no valor de 13,9 milhões de euros (Vd. QUADRO 6.1). 

 

QUADRO 6.1 Proposta de ORAM 2012, por classificação económica - ALM 

UNIDADE: mil euros

Orçamento Rectificado 2011 Estimativa Execução Orçamento 2011 Proposta ORAM 2012

Descrição Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total

1.  Despesas correntes 14.870         - 14.870         14.390         - 14.390         13.879         - 13.879         
Transferências correntes 14.870         - 14.870         14.390         - 14.390         13.879         - 13.879         

2.  Despesas de capital 245              - 245              - - - 49                - 49                
Transferências de capital 245              - 245              - - - 49                - 49                

- -

Total 15.115         - 15.115         14.390         - 14.390         13.928         - 13.928         

 

 

Com uma breve análise ao quadro anterior constata-se que as verbas inscritas na proposta de ORAM 

para a ALM convergem em grande parte para despesas de natureza corrente. Em relação ao ano 

anterior, registou-se um decréscimo das despesas na ordem de 8,2%. 
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6.2. PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL 

 

A Presidência do Governo Regional (PG) compreende a Secretaria-Geral da Presidência, órgão de 

coordenação, estudo e apoio técnico e administrativo da PG. 

 

 

6.2.1. PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2012 

 

As despesas orçamentadas neste organismo são de natureza corrente, correspondendo a cerca de 

1,2 milhões de euros. Não estão orçamentadas despesas de capital para o presente ano, o que se 

explica pela natureza das competências inerentes a este departamento do GRM (Vd. QUADRO 6.2).  

 
QUADRO 6.2 Proposta de ORAM 2012, por classificação económica - PG 

UNIDADE: mil euros

Orçamento Rectificado 2011 Estimativa Execução Orçamento 2011 Proposta ORAM 2012

Descrição Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total

1.  Despesas correntes 1.556           - 1.556           1.211           - 1.211           1.234           - 1.234           
Despesas com o pessoal 1.128           - 1.128           1.070           - 1.070           974              - 974              

Aquisição de bens e serviços 428              - 428              141              - 141              260              - 260              

Total 1.559           - 1.559           1.211           - 1.211           1.235           - 1.235           

 

 

Em comparação com o orçamento retificado de 2011, verifica-se uma diminuição da despesa prevista 

de 26,2%. 
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6.3. VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL 

 

A Vice-Presidência do Governo (VP) é o departamento do GRM que tem por atribuições definir e 

executar as ações necessárias ao cumprimento da política regional nos setores da Administração da 

Justiça, Administração pública, Assuntos Europeus, Comércio, Economia, Empreendedorismo, 

Energia, Indústria, Inovação, Qualidade, Simplificação e Modernização Administrativa. 

Para 2012, e de acordo com a nova orgânica aprovada pelo GRM, a VP tem ainda competência para 

definir e executar ações essenciais à realização de políticas regionais em algumas áreas que 

pertenciam às competências da antiga Secretaria Regional do Equipamento Social, nomeadamente, 

Edifícios e Equipamentos Públicos, Estradas e Obras Públicas. 

Compete ainda à VP exercer a tutela e os poderes decorrentes das participações detidas pela Região 

Autónoma da Madeira relativamente a várias entidades, designadamente as seguintes empresas: 

• AREAM — Agência Regional de Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira; 

• CEIM — Centro de Empresas e Inovação da Madeira; 

• Centro de Formalidade das Empresas; 

• Cimentos Madeira, Lda.; 

• Empresa de Eletricidade da Madeira, S. A.; 

• SILOMAD — Silos da Madeira, S. A.; 

• Madeira Parques Empresariais, Sociedade Gestora, S. A.. 

Exerce igualmente a tutela sobre a RAMEDM — Estradas da Madeira, S. A., na qualidade de 

empresa reclassificada no perímetro da APR. 

Ainda no que diz respeito à tutela, enumera-se os seguintes SFA sob a jurisdição desta Secretaria 

Regional: 

• Gabinete de Gestão da Loja do Cidadão da Madeira (GGLC); 

• Instituto do Desenvolvimento Empresarial da Madeira (IDE-RAM); 

• Laboratório Regional de Engenharia Civil, IP-RAM (LREC). 
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6.3.1. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA 2012 

 

A Vice-Presidência, em 2012, prosseguirá as prioridades estratégicas definidas no Plano de 

Desenvolvimento Económico e Social 2007-2013 para a RAM, merecendo destaque à Inovação, 

empreendedorismo e sociedade do conhecimento. 

 
 CAIXA 6.1 Investimentos no âmbito da Inovação e Qualidade 

 Promoção da inovação e sociedade do conhecimento: 

• + Conhecimento, com vista apoiar projetos de investimentos e desenvolvimento 
tecnológico; 

Promoção do empreendedorismo 

• Modernização e Inovação Empresarial; 

• Implementação do Fundo de Capital de Risco – Madeira Capital (IDE), permitindo reunir 
capitais próprios para o financiamento de empresas que não têm acesso direto ao 
mercado de capitais; 

• Criação de um Fundo de Garantia Mútua, potenciando o upgrade do tecido empresarial e 
diversificando a base produtiva regional; 

• Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e Inovação (EMPREENDINOV),que 
pretende contribuir para a mudança e crescimento da economia regional. 

Estímulo a uma cultura regional para a qualidade 

• Estímulo a uma cultura regional para a qualidade, através de ações e investimentos com o 
objetivo de divulgar, desenvolver e promover a Qualidade da RAM. 

 

O Desenvolvimento empresarial incide nos investimentos da medida Promoção e apoio ao aumento 

da capacidade e dos fatores competitivos. A concentração dos diversos sistemas de incentivos numa 

só entidade, IDE-RAM, permite prestar um serviço de orientação global, bem como a utilização 

adequada dos meios e sinergias existentes e, ainda, a redução das ineficiências do sistema 

atualmente existente. 

A aposta no empreendedorismo torna-se um pilar fundamental para o crescimento económico 

sustentado e para uma maior prosperidade global. Deste modo, existe a necessidade de se fomentar 

uma verdadeira cultura empreendedora, para que tenha um impacto positivo na renovação do tecido 

empresarial, no emprego, na inovação e na produtividade. 

Relativamente à Energia no âmbito da medida Racionalização, Valorização e Aprovisionamento de 

Energia, prevê-se a manutenção do sistema fotovoltaico para injeção de energia na rede elétrica em 

regime de microprodução e uma revisão do Regulamento da Qualidade de Serviço do Sistema 

Elétrico de Serviço Público na RAM. 

Ainda no que se refere à Energia mas na vertente do combustível, destaca-se o Plano de 

Implementação do Biocombustível na Direção Regional para a Administração Pública do Porto Santo 

(DRAPS) e tem como principal objetivo a transformação de óleos alimentares usados em biodiesel, 

como forma de reduzir o consumo de combustíveis fósseis da frota desta Direção. 
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 CAIXA 6.2 Desenvolvimento empresarial 

 • Promoção e apoio ao aumento da capacidade e dos fatores competitivos: 

− Aquisição de equipamentos técnicos para o Laboratório Metrologia da Madeira, tendo em 
vista um aumento da eficiência, da economia e da competitividade; 

− Programa de Integração com o Investimento Estruturante, com o intuito da captação de 
investimento estrangeiro; 

− CEF - Centro de Formalidades de Empresas; 

− Sistema de Apoio ao Turismo (SI TURISMO), com o objetivo de apoiar as empresas do 
setor do turismo que desenvolvam operações de investimento integrados e inovadores; 

− Sobrecustos – Custos de Funcionamento para Incentivar as Empresas, sistema de 
incentivos que permite compensar os custos adicionas resultantes dos handicaps naturais 
das regiões ultraperiféricas;   

− Sistema de Informação Empresarial e Apoio ao Investimento; 

− Apoio à Cooperação Empresarial; 

− Sistema de Incentivos à Qualificação Empresarial (QUALIFICAR+), com o objetivo de 
privilegiar intervenções integradas e inovadoras;   

− Sistema de Incentivos à Revitalização Empresarial das Micro e Pequenas Empresas 
(SIRE), que tem como finalidade apoiar a modernização das estruturas físicas, o 
reordenamento territorial e a integração no espaço urbano; 

− Sistema de Incentivos à Internacionalização das empresas da RAM (SI- 
Internacionalização); 

• Apoios ao financiamento: 

− Linha de Crédito PME Madeira; 

− Programa de apoio á intempérie de fevereiro de 2010; 

− Linhas de Crédito de apoio às Micro e Pequenas Empresas da Madeira; 

− Linha de Crédito ao Cofinanciamento dos Sistemas de Incentivo; 

− Linha de Crédito ao Investimento no Turismo; 

− Linha de Crédito para reconversão dos empreendimentos turísticos; 

− Linha de Crédito PME Investe V e VI. 

 

No âmbito do Programa Aperfeiçoamento e modernização do sistema administrativo, merece 

destaque a medida Qualificação e valorização dos recursos humanos, no que concerne as ações de 

Formação profissional na administração pública e local, cofinanciados por fundos comunitários. 

Outras medidas de destaque inserem-se no âmbito da Modernização administrativa e governo 

eletrónico sobretudo no que se refere, à Informatização dos Serviços de Apoio ao Gabinete da VP e 

restantes Direções, bem como à Promoção do e-Goverment. Estes projetos respondem às diretivas 

comunitárias para investimentos públicos por se inserirem numa área estratégica para a melhoria das 

condições de acesso à informação, pelo cidadão, através da disponibilização de conteúdos e serviços 

online. 

Outro programa de relevo para 2012 é o da Cooperação, onde se incluem duas medidas importantes: 

a Cooperação inter-regional e a Gestão e controlo de programas de apoio ao desenvolvimento. 

Quanto à primeira, que tem como objetivo principal o desenvolvimento de ações de cooperação 

estratégica com outras regiões europeias e do mundo, destacam-se projetos como as Ações de 
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cooperação externa, Cooperação Transregional Interreg IV C e Cooperação territorial europeia. Em 

relação à segunda, evidenciam-se os seguintes projetos: Sistema de incentivos à atividade produtiva 

regional – assistência técnica e Sistema Integrado de Informação do IDE-RAM. 

 

 

6.3.2. PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2012 

 

A Vice-Presidência do GRM tem prevista uma despesa que ascende a 326 milhões de euros, dos 

quais 300,7 milhões de euros estão consignados aos Investimentos do Plano, e o remanescente 

(25,3 milhões de euros) corresponde ao volume de despesas propostas para o orçamento de 

funcionamento normal. 

  

QUADRO 6.3 Proposta de ORAM 2012, por classificação económica - VP 

UNIDADE: mil euros

Orçamento Rectificado 2011 Estimativa Execução Orçamento 2011 Proposta ORAM 2012

Descrição Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total

1.  Despesas correntes 30.586         27.121         57.708         26.065         9.466           35.531         25.299         5.765           31.065         
Despesas com o pessoal 20.872         0                  20.872         19.776         - 19.776         17.750         2                  17.752         

Aquisição de bens e serviços 6.694           24.978         31.673         3.675           8.870           12.545         4.925           4.615           9.540           

Transferências correntes 2.602           2.142           4.745           2.484           596              3.079           2.344           968              3.312           

Outras despesas correntes 418              - 418              130              - 130              280              181              461              

2.  Despesas de capital 40                250.012        250.053        21                89.653         89.674         51                294.900        294.950        

Aquisição de bens de capital 15                236.680        236.695        9                  84.402         84.410         36                248.749        248.784        

Transferências de capital 25                12.932         12.957         12                5.252           5.264           15                31.179         31.194         

Activos financeiros - 400              400              - - - - 14.972         14.972         

- -

Total 30.627         277.133        307.760        26.086         99.119         125.205        25.350         300.665        326.015        

 

 

Em termos de classificação económica, 9,5% das despesas são correntes (31,1 milhões de euros), 

sendo que os restantes 294,9 milhões de euros correspondem a 90,5% de despesas em capital. 

Analisando a distribuição das despesas de capital por agrupamentos económicos, destaca-se a verba 

orçamentada em Aquisição de bens de capital (76,3% das despesas totais). 

Relativamente às despesas por agrupamentos orgânicos, verifica-se que os Investimentos do Plano 

detêm o maior peso no total das despesas deste departamento, com 92,2%, seguindo-se as 

despesas com o Gabinete do Vice-Presidente e serviços de apoio e de representação (4,5%), as 

despesas com o Planeamento e gestão dos edifícios, infraestruturas e equipamentos públicos (2,9%) 

e por fim as despesas afetas à Direção Regional do Comércio, Indústria e Energia têm um peso de 

apenas 0,4% no total da despesa deste departamento. 
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GRÁFICO 6.2 Despesas por agrupamentos orgânicos da VP 
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Já no que se refere ao QUADRO 6.4, que expressa a distribuição por funções das verbas afetas ao 

Orçamento de Funcionamento Normal e aos Investimentos do Plano, podemos verificar que, para 

2012, as verbas orçamentadas em investimentos do Plano estão principalmente afetas às Funções 

económicas (65%), onde podemos destacar os transportes e comunicações com 184,7 milhões de 

euros. No que concerne ao orçamento de funcionamento, as despesas distribuem-se 

maioritariamente pelas Funções gerais de soberania (52,7%), o que pode ser explicado pela natureza 

e competências atribuídas aos diversos serviços. 

 

QUADRO 6.4 Proposta de ORAM 2012, por classificação funcional - VP 

UNIDADE: mil euros

Orçamento Rectificado 2011 Estimativa Execução Orçamento 2011 Proposta ORAM 2012

Descrição Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total

FUNÇÕES GERAIS DE SOBERANIA 13.436 1.401 14.837 11.544 517 12.062 13.678 934              14.612
Serviços gerais da 
administração pública 6.004           1.401           7.404           4.891           517              5.408           7.660 934              8.594

Segurança e ordem públicas 7.432           - 7.432           6.654           - 6.654           6.018 - 6.018

FUNÇÕES SOCIAIS 4.723 175.926 180.648 4.354 68.919 73.273 9.362 90.168 99.531
Educação - 34.574         34.574         - 8.816           8.816           2.086 13.329         15.415

Saúde - 7.204           7.204           - 228              228              5.520           5.520
Habitação e serviços 
colectivos - 113.798        113.798        - 56.073         56.073         7.276 66.683         73.959

Serviços culturais, recreativos 
e religiosos 4.723           20.350         25.073         4.354           3.803           8.157           4.637           4.637

FUNÇÕES ECONÓMICAS 12.468         99.807         112.275        10.187         29.683         39.870         2.310           209.562        211.872        
Indústria e energia 1.786           1.100           2.886           1.528           72                1.601           1.419 16.213         17.633

Transportes e comunicações 9.698           88.335         98.033         7.710           24.526         32.237         184.742        184.742

Comércio e turismo 985              10.372         11.356         949              5.084           6.033           891 8.607           9.498

Total 30.627         277.133        307.760        26.086         99.119         125.205        25.350         300.665        326.015        
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6.4. SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS 

 

No âmbito da Secretaria Regional do Plano e Finanças (SRF) as atribuições e competências referem-

se a diversos setores, sendo esta responsável pelo estudo e definição da execução da política da 

RAM respeitante a áreas como o Plano, o Orçamento, as Finanças, os Assuntos Fiscais, a 

Contabilidade, a Estatística, o Património, os Fundos Comunitários, a Informática da Administração 

Pública e a Inspeção Regional de Finanças, bem como pelo CINM. 

Será de referir que esta Secretaria Regional exercer a tutela sobre as seguintes empresas: 

• Concessionária de Estradas — VIAEXPRESSO da Madeira, S. A.; 

• VIALITORAL, Concessões Rodoviárias da Madeira, S. A.; 

• Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM). 

Ainda no âmbito das empresas, compete a SRF a tutela das seguintes empresas reclassificadas no 

perímetro da Administração pública regional: 

• Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S. A.; 

• Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S. A.; 

• Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S. A.; 

• Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste, Ponta do Oeste, S. A.; 

• PATRIRAM — Titularidade e Gestão do Património Público Regional, S. A.. 

Por fim, é de referir os Serviços e Fundos Autónomos em que estão sob a alçada da referida 

Secretaria Regional: 

• Fundo de Estabilização Tributária da RAM (FET); 

• Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR). 

 

 

6.4.1. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA 2012 

 

O ano de 2012 será fortemente marcado pelas ações que visam a consolidação das finanças 

públicas, de forma a criar condições para a retoma do crescimento económico e, por conseguinte, 

privilegiar o investimento privado no sentido de assegurar a manutenção e a criação de emprego. 

Como tal, serão tomadas medidas a vários níveis com o objetivo assumido do saneamento financeiro 

e da estabilização e consolidação das finanças públicas regionais, incluindo o Setor Público 

Empresarial, de uma forma sustentada e sustentável. Assim, torna-se necessário, desde logo, 
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implementar o Programa de Modernização da Administração Pública Regional, paralelamente ao 

desenvolvimento de medidas de desburocratização, como a racionalização da rede informática e 

sistemas de informação do GRM numa rede única e integrada. Torna-se fundamental a 

implementação do Plano Oficial da Contabilidade Pública (POCP), a centralização de todas as 

aquisições numa única estrutura que funcionará como uma central de compras de toda a 

Administração Regional, bem como a centralização num único serviço da responsabilidade das 

comunicações. 

É igualmente fundamental a introdução de melhorias nos procedimentos de reporte da informação 

relativa à execução orçamental e aos encargos assumidos e não pagos da responsabilidade dos 

diversos Departamentos do Governo Regional, Serviços e Fundos Autónomos e Empresas 

classificadas no perímetro da APR. Maior responsabilização dos serviços pelas informações 

prestadas, com o objetivo de melhoria da sua qualidade, transparência e oportunidade. 

Implementação do sistema integrado de gestão financeira e orçamental, que permita a integração e 

controlo dos compromissos assumidos e da execução orçamental de todos os Organismos que 

integram a APR, bem como o reporte nos prazos definidos na legislação em vigor e de toda a 

informação de monitorização do PAEF da Região Autónoma da Madeira. 

Ao nível da gestão dos fundos comunitários, pretende-se proceder a uma avaliação estratégica dos 

projetos, articular os Programas Operacionais Regionais com outros programas (cofinanciados pelo 

Fundo de Coesão) de forma a potenciar a sua eficácia, reforçar o apoio e colaboração com as várias 

entidades envolvidas na gestão dos Fundos Comunitários e otimizar a participação da Região no 

âmbito do Programa de Cooperação Transnacional Madeira, Açores, Canárias (PCT-MAC), no 

sentido de consolidar e generalizar uma prática de parceria como fator determinante para o 

desenvolvimento das relações económicas e culturais neste grupo arquipelágico. 

 

 CAIXA 6.3 Centro Internacional de Negócios da Madeira 

 No plano do funcionamento e desenvolvimento do CINM: 

• Efetuar diligências e ações de sensibilização, no sentido de assegurar que o CINM se 
mantém competitivo, promovendo-o e incrementando essa competitividade; 

• Promover e incentivar a instalação de empresas que utilizem processos inovadores, 
tecnologias avançadas e qualificação dos seus recursos humanos beneficiando da 
proximidade da infraestrutura portuária, de forma a tornar compatíveis os custos de 
receção e expedição dos produtos com os benefícios fiscais que lhe estão associados; 

• Promover a captação e a instalação de sociedades de Serviços Internacionais contribuindo 
assim para a criação de postos de trabalho que exijam efetivos de elevada qualificação; 

• Garantir a permanência das sociedades financeiras existentes, tendo em conta a sua 
importância enquanto instrumento de apoio e decisivo contributo para a economia e 
receita regional; 

• Assegurar a intervenção e afirmação do RIN-MAR, como registo de navios de elevada 
qualificação técnica e prestígio internacional; 

• Definir metas mensuráveis para a captação de investimento e de investidores, reforçando 
sinergias com a Universidade da Madeira e com as Instituições públicas e privadas com 
competências no setor empresarial. 
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As intervenções no domínio do património darão prioridade à elaboração do inventário dos bens a 

rentabilizar, através de um exaustivo levantamento de todos os imóveis utilizados pelos serviços 

públicos da Região em regime de arrendamento, reequacionando-os em função do património 

imobiliário próprio e da possibilidade da sua afetação ao funcionamento desses serviços. O 

cumprimento deste objetivo visa reduzir os encargos e valorizar o património público. Outra prioridade 

prende-se com a agilização dos processos expropriativos, aplicando critérios de aquisição atuais e 

ajustados. 

No que concerne à informação estatística, tendo em conta que as autoridades estatísticas têm vindo 

a ganhar importância crescente com as competências que hoje têm no apuramento do Défice e da 

Dívida Pública no âmbito dos PDE, preconiza-se para a Direção Regional de Estatística (DRE) um 

incremento da articulação com o INE e com as entidades regionais com competências nas áreas do 

orçamento e das finanças. Com efeito, será fomentada a interação entre todos os serviços da 

administração pública, de forma a tornar célere e eficaz, com vista à recolha de informação que se 

revelar necessária e oportuna. Pretende-se ainda desenvolver um sistema integrado de informação 

estatística oficial para a RAM que possibilite um adequado e abrangente conhecimento da Região a 

diversos níveis e publicitação de indicadores, nomeadamente, demográficos, sociais, económicos, de 

desenvolvimento, ambientais e territoriais. 

Relativamente ao CINM, que constitui um instrumento de fomento económico, de diversificação e 

internacionalização da economia da Região Autónoma da Madeira da maior importância e com um 

contributo muito significativo. O CINM tem proporcionado uma taxa de empregabilidade altamente 

qualificada, atualmente a rondar os 2800 postos de trabalho de forma direta e indireta. Para a 

economia regional em geral, que representa cerca de 20% do PIB Regional, produz efeitos 

reprodutores do investimento e serviços sedeados no espaço regional de forma transversal. Além 

disso, tem proporcionado elevado potencial de receita fiscal na ordem dos 140 milhões de euros ou 

seja, mais 20% da receita fiscal atual, como capacidade exponencial de aumento. 

 

 

6.4.2. PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2012 

 

No QUADRO 6.5 é apresentada a distribuição das despesas por classificação económica, 

verificando-se que da despesa global afeta a este departamento, 390,5 milhões de euros destinam-se 

a despesas correntes, onde se destaca a verba afeta a Outras despesas correntes (120,7 milhões de 

euros), estando aqui incluída a parte corrente da dotação provisional, a Aquisição de bens e serviços 

com 129,4 milhões de euros, bem como o montante consignado a Encargos correntes da dívida com 

cerca de 113 milhões de euros. Em situação inversa destacam-se as Despesas com o pessoal que, 

com 13 milhões de euros registam um decréscimo relativamente ao ano anterior superior a 1,7 

milhões de euros. 
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QUADRO 6.5 Proposta de ORAM 2012, por classificação económica - SRF 

UNIDADE: mil euros

Orçamento Rectificado 2011 Estimativa Execução Orçamento 2011 Proposta ORAM 2012

Descrição Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total

1.  Despesas correntes 135.160        121.163        256.323        77.679         62.751         140.430        256.508        133.943        390.451        
Despesas com o pessoal 14.492         224              14.716         13.899         27                13.926         12.784         204              12.989         

Aquisição de bens e serviços 8.673           113.053        121.726        5.965           55.120         61.085         7.720           121.687        129.407        

Juros e outros encargos 64.185         - 64.185         36.416         - 36.416         112.958        - 112.958        

Transferências correntes 2.687           7.886           10.573         2.493           7.604           10.097         2.303           12.052         14.355         

Outras despesas correntes 45.123         - 45.123         18.906         - 18.906         120.742        - 120.742        

2.  Despesas de capital 67.396         83.941         151.337        44.100         13.725         57.825         270.331        294.253        564.584        
Aquisição de bens de capital 579              33.392         33.971         296              4.671           4.967           290              30.398         30.688         

Transferências de capital 105              45.753         45.858         63                5.601           5.665           - 28.821         28.821         

Activos financeiros - 4.796           4.796           - 3.453           3.453           - 235.034        235.034        

Passivos financeiros 43.741         - 43.741         43.741         - 43.741         79.438         - 79.438         

Outras despesas de capital 22.971         - 22.971         - - - 190.603        - 190.603        

- -

Total 202.556        205.104        407.659        121.779        76.476         198.255        526.839        428.196        955.035        

 

 

Nas despesas de capital e ao nível dos investimentos do Plano, sobressaem as verbas afetas a 

Ativos Financeiros, que ascendem a 235,0 milhões de euros. 

Por classificação orgânica, nota-se o peso do Gabinete do Secretário Regional e serviços 

dependentes do Secretário Regional (59,6%) no total da despesa deste departamento. Seguem-se as 

despesas afetas aos Serviços de Controlo Orçamental, financeiro e patrimonial com 14,2 milhões de 

euros, a Direção Regional de Estatística com 1,2 milhões de euros e a Direção Regional de 

Informática, com 760 mil euros. As despesas com os investimentos do Plano ascenderão a 428,2 

milhões de euros. 

 

GRÁFICO 6.3 Despesas por agrupamentos orgânicos da SRF 
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Estimativa Execução 2011 105.987 13.685 800 1.307 76.476 

Proposta ORAM 2012 510.683 14.209 760 1.187 428.196 

(mil euros)

 

 

Analisando o orçamento da SRF por classificação funcional constata-se que a subfunção Diversas 

não especificadas representa 41,5%, a subfunção Operações da dívida pública representa 17,5% e 

ambas representam aproximadamente 59% das despesas totais da SRF. Refira-se que em Diversas 

não especificadas respeita ao montante de dotação provisional. 



 

 

Po
lít

ic
as

 se
ct

or
ia

is
 e

 d
es

pe
sa

s p
ar

a 
20

12
 

82 
 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

QUADRO 6.6 Proposta de ORAM 2012, por classificação funcional - SRF 

UNIDADE: mil euros

Orçamento Rectificado 2011 Estimativa Execução Orçamento 2011 Proposta ORAM 2012

Descrição Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total

FUNÇÕES GERAIS DE SOBERANIA 47.824 4.731 52.555 25.737 1.996 27.734 38.959 262.898        301.856
Serviços gerais da 
administração pública 29.694         4.731           34.425         25.737         1.996           27.734         38.959 262.898        301.856

FUNÇÕES SOCIAIS 45.358 45.358 7.651 7.651 32.128 32.128
Habitação e serviços 
colectivos - 42.833         42.833         - 7.534           7.534           30.665         30.665

Serviços culturais, recreativos 
e religiosos - 2.525           2.525           - 117              117              1.464           1.464

FUNÇÕES ECONÓMICAS 20.000         155.015        175.015        15.885         66.829         82.714         - 133.170        133.170        
Transportes e comunicações 20.000         139.593        159.593        15.885         56.409         72.294         133.170        133.170

OUTRAS FUNÇÕES 134.732 134.732 80.157 80.157 487.880 487.880
Operações da dívida pública 107.926        - 107.926        80.157         - 80.157         192.396 - 192.396

Diversas não especificadas 26.806         - 26.806         - - - 295.484 - 295.484

Total 202.556        205.104        407.659        121.779        76.476         198.255        526.839        428.196        955.035        

 

 

As demais despesas distribuem-se pelas Funções gerais de soberania (286,1 milhões de euros), 

pelas Funções económicas (133,2 milhões de euros) e pelas Funções sociais (32,1 milhões de 

euros). 
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6.5. SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS 
NATURAIS 

 

São atribuições da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRA) definir e coordenar a 

política regional nos domínios do Ambiente, Água, Saneamento Básico, Florestas, Parque Natural, 

Pescas e Agropecuária. 

Para 2012 e de acordo com a nova orgânica aprovada pelo GRM, a SRA tem ainda competência para 

definir e executar ações necessárias à realização de políticas regionais em algumas áreas que 

pertenciam às competências da antiga Secretaria Regional do Equipamento Social, nomeadamente, 

a Informação geográfica, cartográfica e cadastral, o Ordenamento do Território, Litoral e Urbanismo. 

Sem alterações, no que se refere às empresas sobre alçada desta Secretaria Regional em relação ao 

ano anterior, realça-se que esta exerce as competências, no âmbito da função acionista da Região 

Autónoma da Madeira, relativamente às seguintes empresas: 

• ARM — Águas e Resíduos da Madeira, S.A.; 

• CARAM — Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira, E.P.E.; 

• GESBA — Empresa de Gestão do Setor da Banana, Lda.; 

• IGA — Investimentos e Gestão da Água, S.A.; 

• IGH — Investimentos e Gestão Hidroagrícolas, S.A.; 

• IGSERV — Investimentos, Gestão e Serviços, S.A.; 

• ILMA — Indústria de Lacticínios da Madeira, Lda.; 

• Valor Ambiente — Gestão e Administração de Resíduos da Madeira, S.A.. 

Ainda no que diz respeito à tutela, enumera-se os seguintes Serviços e Fundos Autónomos sob a 

jurisdição desta Secretaria Regional: 

• Fundo de Gestão para os Programas da Direção Regional de Pescas; 

• Fundo Madeirense do Seguro de Colheitas; 

• IVBAM — Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P.; 

• Programa de Desenvolvimento Rural para a RAM - PRODERAM; e 

• Parque Natural da Madeira. 
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

6.5.1. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA 2012 

 

No prosseguimento da estratégia de desenvolvimento definida no PDES 2007-2013, em que é 

privilegiada a dimensão ambiental nas suas diversas vertentes e interligações sectoriais, será dada 

continuidade às intervenções maioritariamente integradas no Programa Gestão do Ambiente e do 

Património Natural, nas quais se inserem medidas como a Proteção e Controlo da Qualidade do 

Ambiente, a Conservação da Natureza e da Biodiversidade, a Gestão Sustentável de Resíduos e de 

Recursos Hídricos e Águas Residuais, a Valorização das Florestas e Áreas Protegidas, a Proteção e 

Valorização da Orla Costeira, assim como ações previstas no âmbito da Informação e Sensibilização 

Ambiental. 

Ao nível do Parque Natural da Madeira (PNM), esta Secretaria assegura a concretização dos 

objetivos elaborados na criação deste, correspondendo aos imperativos de conservação dos habitats 

naturais da fauna e flora. A sua ação também visa promover uma perspetiva dinâmica e integrada 

Homem/Natureza. 

Uma outra vertente de relevo nas prioridades estratégicas desta Secretaria prende-se com o 

Agricultura e Desenvolvimento Rural. Enumeram-se de seguida algumas medidas associadas a este 

programa. 

 

 CAIXA 6.4 Medidas de apoio à Agricultura e Desenvolvimento Rural 

 Modernização e diversificação da economia rural: 

• Divulgação junto dos agricultores, das novas técnicas de produção, novas espécies e 
variedades; 

• Controlo de pragas e doenças; 

• Realização de estudos de pesquisa de novas soluções no âmbito da mecanização 
agrícola; 

• Formação profissional e técnica dos agentes de desenvolvimento rural; 

• Realização de exames e análises com vista ao controlo de qualidade e segurança dos 
géneros alimentícios destinados à alimentação humana; 

• Pesquisa de resíduos de pesticidas em produtos alimentares de origem vegetal e animal, 
produzidos ou comercializados na RAM; 

• Apoio financeiro ao seguro de colheitas a fim de bonificar os prémios dos seguros 
contratados pelos agricultores; 

• Utilização da nova aplicação informática do cadastro vitícola da RAM, como instrumento 
de inventariação permanente. 

Promoção de produtos regionais: 

• Ações de comunicação e de promoção dos produtos agroalimentares regionais; 

• Incremento do consumo dos produtos agroalimentares de origem regional nos serviços 
públicos; 

• Maior integração entre a produção e o comércio para melhor gerir a oferta e a procura; 

• Promoção e reforço da imagem da marca Vinho Madeira nos mercados regional, nacional 
e internacional. 
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Tendo como objetivo o aumento da produtividade e da competitividade do setor das pescas e da 

aquicultura e a exploração sustentável desses mesmos recursos, será dada prioridade à 

modernização da frota, à contínua qualificação dos ativos do setor, ao melhoramento das 

infraestruturas de apoio ao setor, ao apoio à valorização dos produtos da pesca e da aquicultura, bem 

como à sustentação de uma atividade muito sujeita a flutuações conjunturais, com especial relevância 

no apoio à frota pesqueira, à indústria, na aquicultura, a prioridade será dada à comercialização dos 

produtos. 

Por outro lado, a SRA irá dar continuidade ao desenvolvimento dos sistemas integrados que 

abrangem a gestão e exploração das atividades de distribuição de água, bem como da triagem, 

valorização e tratamento de resíduos. Estes serviços estão atribuídos em regime de concessão às 

entidades empresariais com competências em cada um dos domínios. 

 

 CAIXA 6.5 Programa de Pescas e Aquicultura 

 Apoio à frota pesqueira, à aquicultura e à comercialização dos produtos: 

• Apoios financeiros destinados à modernização de embarcações de pesca; 

• Projetos e ações de investigação aplicadas às pescas necessárias ao apoio ao 
desenvolvimento sustentável da atividade e ao conhecimento científico dos recursos 
biomarítimos da Região; 

• Inventariação e catalogação genética do património biomarítimo da Região; 

• Apoio às explorações de iniciativa privada através do fornecimento de “juvenis” às 
explorações aquícolas.  

 

 

Esta Secretaria tenciona, ainda, dar continuidade ao apoio financeiro às quarenta Casas do Povo, às 

duas Associações de Desenvolvimento Rural e à Associação de Jovens Agricultores da Madeira e do 

Porto Santo, contribuindo para a prossecução das atividades de promoção do desenvolvimento 

social, de valorização das populações rurais e, ainda, na realização de eventos socioculturais, pois 

constituem importantes veículos de promoção dos produtos regionais. Será ainda promovida a 

implementação de projetos integrados de intervenção no espaço rural e de iniciativas de recuperação 

de atividades tradicionais. 

 

 

6.5.2. PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2012 

 

Para 2012 prevê-se um significativo decréscimo das verbas orçamentadas nos serviços afetos à SRA 

no valor de aproximadamente 45 milhões de euros face aos valores do ano anterior, sendo que este 

montante representa uma diminuição anual de 41,3%. 
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QUADRO 6.7 Proposta de ORAM 2012, por classificação económica - SRA 

UNIDADE: mil euros

Orçamento Rectificado 2011 Estimativa Execução Orçamento 2011 Proposta ORAM 2012

Descrição Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total

1.  Despesas correntes 38.087         47.295         85.382         35.085         27.049         62.135         32.654         20.327         52.982         
Despesas com o pessoal 31.384         785              32.169         29.610         533              30.144         26.429         504              26.933         

Aquisição de bens e serviços 1.773           11.629         13.402         881              2.904           3.785           2.128           5.503           7.630           

Transferências correntes 4.870           10.088         14.958         4.557           6.956           11.514         4.047           8.975           13.022         

Subsídios - 24.789         24.789         - 16.651         16.651         - 5.341           5.341           

Outras despesas correntes 60                4                  64                37                4                  41                51                5                  56                

2.  Despesas de capital 4                  25.425         25.429         1                  6.230           6.231           12                11.711         11.723         
Aquisição de bens de capital 3                  8.900           8.903           1                  741              742              1                  1.819           1.820           

Transferências de capital 1                  14.558         14.559         - 5.314           5.314           11                7.812           7.823           

Activos financeiros - 1.967           1.967           - 175              175              - 2.080           2.080           

- -

Total 38.091         72.720         110.811        35.087         33.279         68.366         32.666         32.039         64.705         

 
 

No global, a despesa desta Secretaria Regional ascende a 65 milhões de euros, dos quais 52,9 

milhões de euros estão incluídos em despesas correntes, que por sua vez encontram-se 

desagregadas da seguinte maneira: Despesas com pessoal com 26,9 milhões de euros, 

Transferências correntes com 13 milhões de euros e os Subsídios com 5,3 milhões de euros, que 

registam uma diminuição assinalável relativamente ao ano anterior, ou seja, cerca de 19,5 milhões de 

euros, o que em termos percentuais situa-se nos 78,5%. As despesas de capital, orçadas em 12 

milhões de euros, distribuem-se pelas Transferências de capital com 7,8 milhões de euros, pela 

Aquisição de bens de capital com 1,8 milhões de euros e pelos Ativos financeiros com 2,1 milhões de 

euros. 

No cômputo geral, a diminuição da despesa deste departamento em relação ao ano anterior foi de 

quase 45 milhões de euros, que assenta numa diminuição de 37,9% em despesas correntes, bem 

como numa quebra de 52,6% nas despesas de capital relativamente a 2011. 

 

GRÁFICO 6.4 Despesas por agrupamentos orgânicos da SRA 
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Orçamento Rectificado 2011 8.040 26.983 3.069 72.720 

Estimativa Execução 2011 7.438 24.828 2.821 33.279 

Proposta ORAM 2012 6.735 23.631 2.300 32.039 

(mil euros)
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A distribuição das dotações por orgânica é a constante do gráfico anterior, donde sobressai o peso 

dos Investimentos do Plano, que absorvem 32,3 milhões de euros, ou seja, cerca de metade (49,8%) 

do total da despesa prevista, seguindo-se as despesas com os Serviços na área agroalimentar e 

pescas cujos valores orçamentados ascendem a 23,6 milhões de euros, aproximadamente 36,3% do 

total. Os restantes 11,1 milhões de euros distribuem-se pelo Gabinete do Secretário Regional com 6,7 

milhões de euros e pela Direção Regional do Ordenamento do Território com os remanescentes 2,3 

milhões de euros. 

 

QUADRO 6.8 Proposta de ORAM 2012, por classificação funcional - SRA 

UNIDADE: mil euros

Orçamento Rectificado 2011 Estimativa Execução Orçamento 2011 Proposta ORAM 2012

Descrição Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total

FUNÇÕES SOCIAIS 3.069 53.523 56.592 2.821 25.301 28.122 2.300 20.260 22.560
Habitação e serviços 
colectivos 3.069           53.523         56.592         2.821           25.301         28.122         2.300 20.260         22.560

FUNÇÕES ECONÓMICAS 35.023         19.197         54.220         32.265         7.978           40.244         30.366         11.778         42.144         
Agricultura e pecuária, 
silvicultura, caça e pesca 35.023         19.197         54.220         32.265         7.978           40.244         30.366 11.778         42.144

Total 38.091         72.720         110.811        35.087         33.279         68.366         32.666         32.039         64.705         

 
 

No QUADRO 6.8 distribuem-se as despesas incluídas na proposta de ORAM para 2012, afetas a 

investimentos do Plano e ao orçamento de funcionamento normal, por classificação funcional. Estas 

subdividem-se pela Habitação e serviços coletivos com 22,6 milhões de euros e pela Agricultura e 

pecuária, silvicultura, caça e pesca com 42,1 milhões de euros. 
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6.6. SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E 
TRANSPORTES 

 

São atribuições da Secretaria Regional do Turismo e Transportes (SRT) estudar, definir e promover a 

execução da política da RAM respeitante aos setores do Turismo e Transportes, bem como fomentar 

e apoiar atividades na área da Cultura. 

Esta Secretaria Regional assumiu ainda, da antiga Secretaria Regional dos Recursos Humanos, 

competências ao nível dos Assuntos Parlamentares e Comunidades Madeirenses. 

A SRT exerce a sua tutela sobre as seguintes entidades: 

• Horários do Funchal — Transportes Públicos, S.A.; 

• Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.; 

• Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira; 

• Aeroporto e Navegação Aérea da Madeira, S.A.. 

Esta Secretaria Regional exerce competências relativamente ao seguinte SFA: 

• Centro de Estudos da História do Atlântico. 

 

 

6.6.1. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA 2012 

 

A estratégia de desenvolvimento, no âmbito do setor do Turismo na RAM, visa a valorização do 

potencial turístico numa perspetiva integrada, sustentável e de consolidação das características de 

destino de qualidade, diferenciado no quadro da competitividade nacional e internacional. 

Em 2012, será dada continuidade às políticas desenvolvidas nos últimos anos, sendo que no âmbito 

da Promoção e Valorização da Atividade Turística se destaca os seguintes projetos: 

• Campanhas de comunicação e publicidade, dirigidas aos profissionais do setor e ao 

consumidor final, nos mercados considerados estratégicos para o destino Madeira, 

recorrendo cada vez mais aos novos canais, nomeadamente a internet e as redes sociais; 

• Participação em feiras, congressos, roadshows, workshops e campanhas de porta a porta 

com a presença de entidades privadas do setor; 

• Realização de parcerias com operadores turísticos, através de campanhas publicitárias 

conjuntas; 

• Iniciação de um projeto de valorização e qualificação da RAM como destino turístico. 
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No âmbito da medida de Gestão do Destino Turístico, serão objetivos a evidenciar os seguintes: 

• Enriquecimento do calendário anual de animação turística da Região, através do apoio a 

eventos desportivos, ligados à natureza, ao turismo ativo e ao turismo náutico, imprimindo-lhe 

uma maior cadência anual; 

• Estímulo da iniciativa privada para potenciar uma maior e melhor oferta de animação turística 

bem como todos os efeitos multiplicadores desta; 

• Prossecução do apoio à realização de exposições, concursos e outras manifestações de 

interesse turístico. 

Na área da cultura, de interesse fundamental para a Região em termos de identidade histórico-

cultural, junta-se o interesse económico como fator de atratividade turística e gerador de emprego, 

deste modo apresenta-se algumas medidas relevantes neste contexto: 

• Valorização, qualificação e divulgação da oferta cultural e museológica; 

• Conservação e qualificação do património cultural e religioso; 

• Apoio à criação, à produção cultural e à investigação histórica; 

• Identificação e salvaguarda do património documental madeirense e promoção da leitura e 

incremento das literacias de informação na era digital. 

No setor dos transportes terrestres, os investimentos a realizar para o ano de 2012 pela SRT, 

continuarão focalizados no objetivo de satisfazer as necessidades de mobilidade interna das 

populações, promovendo a existência de condições de segurança na circulação rodoviária. 

 

 CAIXA 6.6 Principais objetivos ao nível das Infraestruturas e Equipamentos Coletivos 

 No que concerne às atividades económicas relacionadas com o mercado dos transportes 
terrestres: 

• Prosseguimento da promoção da utilização do transporte público regular coletivo de 
passageiros; 

• Análise contínua das possibilidades resultantes das novas acessibilidades internas, com 
vista a garantir uma adequada cobertura espacial da rede de transportes públicos 
coletivos de passageiros; 

• Prossecução da aposta numa política de racional promoção da segurança infantil, no 
âmbito do transporte coletivo especializado de crianças e jovens; 

• Prosseguimento do acompanhamento da atividade de transporte rodoviário de 
mercadorias. 

No respeitante à temática relacionada com a circulação rodoviária: 

• Promoção da segurança rodoviária; 

• Reforço dos níveis de formação e de efetiva preparação para o exercício da condução por 
parte dos novos condutores; 

• Reforço dos meios afetos ao desenvolvimento das ações de fiscalização ao cumprimento 
do Código da Estrada e seus regulamentos; 

• Aposta numa política de gestão de veículos em fim de vida, através da sua destruição em 
conformidade com as regras ambientais aplicáveis. 
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As acessibilidades externas, numa região insular e ultraperiférica como a RAM, assumem uma 

expressiva preponderância, ficando a economia regional muito sensível ao funcionamento e 

desempenho deste setor. 

Será ainda de salientar que as infraestruturas portuárias assumem um papel estratégico no 

desenvolvimento do território, na promoção da competitividade e na internacionalização da economia 

regional. Por esta razão, as atuações a serem prosseguidas neste domínio em 2012 pelo GRM 

consubstanciar-se-ão na concessão de apoios em matéria de comparticipação no projeto de 

recuperação da Marina do Funchal, através da reformulação e modernização de toda essa área, 

tornando-o mais cómodo e seguro. 

 

 

6.6.2. PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2012 

 

Este ano, o orçamento da despesa relativa à SRT ascende a um montante aproximado de 57,7 

milhões de euros, sendo que, em relação a 2011, reflete um aumento de 8,1%. Do total previsto para 

esta Secretaria, 45,7 milhões de euros estão afetos a Investimentos do Plano, conforme constata-se 

pelo QUADRO 6.9, o qual mostra-nos a distribuição das despesas por classificação económica, 

desagregando as mesmas por funcionamento normal e Investimentos do Plano. 

 

QUADRO 6.9 Proposta de ORAM 2012, por classificação económica - SRT 

UNIDADE: mil euros

Orçamento Rectificado 2011 Estimativa Execução Orçamento 2011 Proposta ORAM 2012

Descrição Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total

1.  Despesas correntes 13.596         31.565         45.161         12.642         14.586         27.228         11.982         34.694         46.676         
Despesas com o pessoal 8.943           69                9.012           8.822           34                8.856           8.270           59                8.330           

Aquisição de bens e serviços 3.130           14.593         17.723         2.334           6.416           8.751           2.509           12.930         15.438         

Transferências correntes 1.515           5.627           7.142           1.481           2.467           3.948           1.196           7.347           8.543           

Subsídios - 11.193         11.193         - 5.661           5.661           - 14.285         14.285         

Outras despesas correntes 8                  84                92                4                  8                  12                7                  73                80                

2.  Despesas de capital 3                  8.270           8.273           1                  2.354           2.355           2                  11.067         11.069         
Aquisição de bens de capital 3                  288              290              1                  79                80                2                  410              412              

Transferências de capital - 4.293           4.293           - 2.275           2.275           - 10.657         10.657         

- -

Total 13.599         39.835         53.434         12.643         16.940         29.582         11.984         45.761         57.745         

 

 

Relativamente às despesas correntes, estas deverão representar, aproximadamente, 80,8% da 

dotação orçamental desta Secretaria Regional, destacando-se a rubrica de Aquisição de bens e 

serviços com 15,4 milhões de euros e os Subsídios com 14,3 milhões de euros - onde estão incluídas 

as indemnizações compensatórias às empresas de transportes. Para as Despesas com o pessoal e 

para as Transferências correntes estão previstas cerca de 8,3 milhões de euros e 8,5 milhões de 

euros, respetivamente. 
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No que se refere às despesas de capital, que ascendem a quase 11,1 milhões de euros, resultam na 

sua maioria das Transferências de capital cujo valor ronda os 10,7 milhões de euros. 

 

GRÁFICO 6.5 Despesas por agrupamentos orgânicos da SRT 
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Por capítulos, e no que se refere aos Investimentos do Plano, constata-se uma despesa prevista na 

ordem dos 45,7 milhões de euros, que indica um aumento de 14,9% em relação ao ano anterior, 

analisando os valores ao nível do orçamento de funcionamento, sobressaem as despesas 

orçamentadas no Gabinete do Secretário e serviços de apoio com cerca de 11 milhões de euros, 

seguindo-se a Direção Regional de Transportes Terrestres com pouco mais de 1 milhão de euros. 

 

QUADRO 6.10 Proposta de ORAM 2012, por classificação funcional - SRT 

UNIDADE: mil euros

Orçamento Rectificado 2011 Estimativa Execução Orçamento 2011 Proposta ORAM 2012

Descrição Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total

FUNÇÕES SOCIAIS 6.787 3.435 10.222 6.369 1.630 7.999 5.474 4.570 10.044
Educação - - - - - - 1.141           1.141
Serviços culturais, recreativos 
e religiosos 6.787           3.435           10.222         6.369           1.630           7.999           5.474 3.429           8.903

FUNÇÕES ECONÓMICAS 6.811           36.400         43.211         6.274           15.310         21.584         6.510           41.191         47.701         
Transportes e comunicações 1.155           19.525         20.680         1.045           8.070           9.114           1.015 24.845         25.860

Comércio e turismo 5.656           16.867         22.523         5.229           7.236           12.465         5.495 16.339         21.834

Outras funções económicas - 7                  7                  - 4                  4                  7                  7

Total 13.599         39.835         53.434         12.643         16.940         29.582         11.984         45.761         57.745         

 
 

No QUADRO 6.10 é elaborada a distribuição das despesas deste departamento por classificação 

funcional, onde ficam afetas às funções sociais cerca de 10 milhões de euros, remanescendo para as 

funções económicas a grande parcela das despesas, num valor que ascende a 47,7 milhões de 

euros, ou seja 82,6% do total. 
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6.7. SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS 

 

São atribuições da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais (SRAS) a definição das políticas de 

saúde, de segurança social e de proteção civil, bem como das de terceira idade. 

Para 2012, esta Secretaria Regional terá novas atribuições, nomeadamente a Comunicação Social 

(proveniente da Vice-Presidência), a Defesa do Consumidor e Emprego (procedentes da anterior 

SRRH) e a Habitação (oriunda da SRF). 

A SRAS exerce ainda a tutela sobre: 

• Instituto de Administração da Saúde (IASAUDE); 

• Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM (IEM); 

• Investimentos Habitacionais da Madeira, E.P.E. RAM (IHM); 

• Centro de Segurança Social da Madeira (CSSM); 

• Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM (SRPC); 

• Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E. (SESARAM). 

Empresa reclassificada no perímetro da APR: 

• Empresa Jornal da Madeira. 

 

 

6.7.1. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA 2012 

 

Com as alterações orgânicas promovidas pelo GRM para 2012 a Secretaria Regional dos Assuntos 

Sociais terá sob a sua alçada duas novas áreas de importante relevo, provenientes das extintas 

Secretaria Regional dos Recursos Humanos e Secretaria Regional do Plano e Finanças, 

respetivamente, o Emprego e a Habitação. 

Relativamente ao Emprego, tendo em conta para a tendência crescente de desemprego, situação a 

manter-se até uma situação de retoma económica, tornam-se cruciais as políticas de combate e de 

prevenção deste fenómeno. A atuação dos serviços do IEM será crucial, no sentido de manter e, se 

possível, aumentar os níveis de intervenção junto dos desempregados, através de medidas que 

fomentem a criação de emprego, apoio na inserção de desempregados no mercado de trabalho ou 

atuando, pelo lado das empresas, através de apoios, como forma de contribuir para a melhoria da 

sua capacidade competitiva. 
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 CAIXA 6.7 Principais objetivos e medidas ao nível do Emprego 

 Principais objetivos: 

• Integração profissional dos mais desfavorecidos; 

• Apoio à criação líquida de postos de trabalho por parte das empresas; 

• Transição dos jovens para a vida ativa; 

• Combate ao afastamento prolongado do mercado de trabalho por parte dos 
desempregados, através de programas ocupacionais e de inserção profissional; 

• Estímulo à vertente empreendedora dos desempregados, proporcionando formação, 
orientação e acompanhamento aos que optem por criar o seu próprio emprego; 

Desenvolvimento de projetos no âmbito do Plano Regional de Emprego: 

• Programa de Incentivos à Contratação – apoio aos empregadores que criem novos postos 
de trabalho; 

• Programa de Formação e Emprego – aumento das qualificações com formação teórica e 
prática, em contexto de trabalho, seguido de inserção profissional; 

• Estágios Profissionais – proporcionar aos jovens qualificados uma experiência em contexto 
de trabalho na região ou no espaço europeu; 

• Programas Ocupacionais; 

• Clubes de Emprego - estruturas que visam descentralizar os serviços, proporcionando 
uma maior proximidade aos utentes. 

 

No que se refere à Habitação, a SRAS, para além de concorrer para os objetivos concretos de 

resolução dos problemas habitacionais e de promoção da inclusão social e da integração urbanística 

e ambiental, incidirá, sobretudo, na continuação do plano de reposição do parque habitacional 

assolado pelo temporal de 20 de fevereiro de 2010. As suas intervenções incidirão na construção ou 

aquisição de habitação para arrendamento social e de recuperação de habitações próprias, sendo 

que, paralelamente, a atual conjuntura económica impõe a intervenção pública, ao nível do apoio ao 

arrendamento e ao nível das prestações do crédito à habitação das famílias atingidas pelo 

desemprego. 

Para a concretização destes objetivos estão previstas várias ações, nomeadamente: 

• Execução dos acordos com o Governo da República e com os municípios, com vista à 

construção ou aquisição de fogos para arrendamento social; 

• Continuação dos apoios às famílias para recuperação das suas habitações, através do 

Programa de Recuperação de Imóveis Degradados (PRID), em articulação com os apoios do 

PROHABITA; 

• Desenvolvimento de parcerias comunitárias no âmbito da inclusão social; 

• Disponibilização de ajudas diretas ao arrendamento e ao cumprimento do pagamento das 

prestações do crédito à habitação. 

Outra área de enfoque referente a esta Secretaria é o setor da Saúde, onde se destaca duas grandes 

medidas que se desagregam por vários projetos e ações. 
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Na medida reforço da acessibilidade e da qualidade dos serviços de saúde, evidenciam-se algumas 

ações e projetos, como a Formação e Aperfeiçoamento Profissional assegurando a formação 

intersectorial, o Equipamento de Diagnóstico e Terapêutica, através da renovação e substituição de 

equipamento obsoleto, bem como com a introdução de equipamentos de inovação e o projeto e-

SESARAM com a finalidade de privilegiar a operacionalidade, a simplicidade, a transparência e o 

rigor da informação e dos processos de funcionamento. 

Analogamente à medida de promoção da saúde pública e da melhoria dos cuidados de saúde, 

também se encontram englobados alguns projetos de relevo, nomeadamente a Promoção e Proteção 

da Saúde e Informação, Planeamento e Qualidade em Saúde. 

O primeiro assenta essencialmente em ações preventivas destinadas à comunidade em geral e aos 

grupos-alvo específicos, nomeadamente crianças, jovens, pais e educadores. Inclui: 

• Promoção da saúde das crianças e jovens; 

• Melhoria da saúde e a qualidade de vida da pessoa idosa; 

• Promoção de estilos de vida saudável: hábitos alimentares; atividade física; prevenção contra 

o tabagismo, a toxicodependência e o alcoolismo; 

• Programa Regional de Vacinação. 

O segundo projeto assegura a dinamização de processos de recolha, tratamento e análise da 

informação em saúde, assim como a inovação e a qualidade das ações de promoção da saúde, 

cabendo igualmente neste campo a gestão adequada da informação em saúde segundo o modelo 

epidemic intelligence, de implementação de medidas de prevenção e controlo de doenças. 

 

 

6.7.2. PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2012 

 

No presente ano a despesa global da SRAS deverá ascender a 425,1 milhões de euros, um valor que 

mostra o peso que esta Secretaria Regional tem no próprio ORAM. 
  

QUADRO 6.11 Proposta de ORAM 2012, por classificação económica - SRAS 

UNIDADE: mil euros

Orçamento Rectificado 2011 Estimativa Execução Orçamento 2011 Proposta ORAM 2012

Descrição Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total

1.  Despesas correntes 313.767        10.456         324.223        267.237        2.049           269.285        381.794        25.514         407.308        
Despesas com o pessoal 2.179           2                  2.180           2.099           1                  2.101           2.036           - 2.036           

Aquisição de bens e serviços 2.062           302              2.364           1.241           47                1.288           1.520           20                1.540           

Transferências correntes 309.517        10.153         319.670        263.896        2.000           265.896        378.229        25.494         403.723        

Outras despesas correntes 9                  - 9                  - - - 9                  - 9                  

2.  Despesas de capital 1.471           31.294         32.765         1.011           2.730           3.741           4.902           12.899         17.802         
Aquisição de bens de capital 56                5.615           5.671           0                  494              494              40                1.125           1.165           

Transferências de capital 1.415           25.679         27.094         1.010           2.236           3.246           1.767           11.774         13.542         

Activos financeiros - - - - - - 3.095           - 3.095           

- -

Total 315.237        41.751         356.988        268.247        4.779           273.026        386.696        38.413         425.110        

 



  

 

 P
ol

íti
ca

s s
ec

to
ria

is
 e

 d
es

pe
sa

s p
ar

a 
20

12
 

95 
 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2012 
 

Ao nível dos agrupamentos económicos, destacam-se as dotações afetas a despesas correntes, que 

assumem 95,8% do total orçamentado na SRAS, sendo que neste tipo de despesas sobressaem as 

Transferências correntes, que ascendem a 403,7 milhões de euros, onde se incluem as 

transferências para o IASAÚDE, IP–RAM. 

 

GRÁFICO 6.6 Despesas por agrupamentos orgânicos da SRAS 
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No que se refere às despesas por agrupamentos orgânicos constata-se, desde logo, o peso que 

estas têm no Gabinete do Secretário e serviços de apoio que representa 91% do total, sendo que o 

remanescente insere-se nas despesas com investimentos do Plano, que ascendem a 38,4 milhões de 

euros. 

Devido à natureza das atribuições desta Secretaria Regional a despesa está orçamentada na quase 

totalidade nas funções sociais, representando 95,5% do total da despesa e na qual se insere a 

subfunção Saúde que, per se, representa 92,7% do orçamento da SRAS, conforme ilustrado em 

valores absolutos no QUADRO 6.12. 

 

QUADRO 6.12 Proposta de ORAM 2012, por classificação funcional - SRAS 

UNIDADE: mil euros

Orçamento Rectificado 2011 Estimativa Execução Orçamento 2011 Proposta ORAM 2012

Descrição Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total

FUNÇÕES GERAIS DE SOBERANIA 3.069 655 3.725 2.687 2.687 2.891 189              3.081
Segurança e ordem públicas 3.069           655              3.725           2.687           - 2.687           2.891 189              3.081

FUNÇÕES SOCIAIS 307.882 33.960 341.842 261.824 4.518 266.342 380.783 25.404 406.187
Saúde 307.882        33.919         341.801        261.824        4.509           266.333        380.783 13.137         393.920
Habitação e serviços 
colectivos - - - - - - 12.267         12.267

FUNÇÕES ECONÓMICAS 4.286           7.135           11.422         3.737           261              3.998           3.022           12.820         15.842         
Outras funções económicas 4.286           7.135           11.422         3.737           261              3.998           3.022 12.820         15.842

Total 315.237        41.751         356.988        268.247        4.779           273.026        386.696        38.413         425.110        
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6.8. SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS 
HUMANOS 

 

À Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos (SRE) compete a conceção e execução da 

política governativa regional nos setores do Trabalho, Juventude, Inspeção Regional de Trabalho, 

Desporto, Comunicações, Educação Especial e Formação Profissional, promovendo as medidas 

necessárias à sua respetiva execução. 

A Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos exerce a tutela sobre: 

• Conselho Económico e Social; e 

• Pólo Científico e Tecnológico da Madeira, Madeira Tecnopólo, S.A.. 

A SRE exerce a tutela, no que se refere aos serviços com autonomia administrativa e financeira, 

sobre: 

• Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes; 

• Conservatório — Escola Profissional das Artes da Madeira, Engenheiro Luís Peter Clode; 

• Fundo de Gestão para Programas da Formação Profissional; e 

• Fundos escolares. 

 

 

6.8.1. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA 2012 

 

Em 2012 e depois da aprovação da nova orgânica do GRM, às prioridades estratégicas da Secretaria 

Regional da Educação juntam-se algumas da antiga Secretaria Regional dos Recursos Humanos. 

No programa de Inovação e Qualidade, será de destacar a medida de Fomento da Utilização das 

Tecnologias de Informação e da Comunicação, que respeita aos investimentos em tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) que contribuam para a generalização do acesso a todos os cidadãos 

e para a promoção da infoinclusão. Inclui projetos relacionados com a massificação da utilização da 

“banda larga”, com o desenvolvimento de novos produtos, conteúdos e serviços dirigidos aos 

cidadãos e com a promoção da conectividade. Nesta medida, englobam-se projetos no âmbito das 

TICE - Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação, como a Escola Virtual e o Ensino à 

Distância. 

Outro programa relevante será o da Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, que tendo uma 

medida com o mesmo nome compreenderá os projetos de investimento associados ao fortalecimento 

da capacidade de cooperação entre as instituições regionais e à sua inserção em redes 

internacionais de investigação, em especial nas redes europeias. Inclui projetos que visam consolidar 
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o sistema de IDT, com ênfase na aquisição de competências das instituições científicas e 

tecnológicas regionais e na dinâmica de atualização e de envolvimento de um maior número de 

atores nos planos estratégicos para a investigação e desenvolvimento tecnológico. 

Relativamente à Educação e Formação, sobressaem quatro medidas importantes, a saber: o 

Incremento das Competências e Valorização dos Recursos Humanos nas escolas, com vista a 

aumentar a qualidade da educação e promover o sucesso educativo; a Gestão do Sistema Educativo-

Profissional e das Estruturas Educativas, para promover uma gestão eficiente do sistema com 

menores custos e mais qualidade; a Promoção da Formação Profissional; e a Promoção da 

Educação Especial, para assegurar a inclusão de todas as crianças e jovens no sistema de ensino e 

de maneira a formar e integrar profissionalmente as pessoas portadoras de deficiência. 

Em relação ao Emprego e Trabalho, o grande objetivo passará por procurar melhorar a situação da 

Região mantendo os níveis de empregabilidade e atuando sobre as variações do desemprego. 

  

 CAIXA 6.8 Medidas de âmbito laboral 

 • Melhoria das Condições de Trabalho; 

• Promoção do tripartismo e do diálogo social como instrumentos e processos de 
abordagem da realidade laboral; 

• Realização de ações de conciliação de conflitos individuais e coletivos de trabalho, através 
dos serviços competentes; 

• Promoção de estudos sobre a temática laboral e de ações de informação e divulgação da 
legislação laboral nacional e regional; 

• Melhoria das condições de Segurança e Saúde no Trabalho, tendo em vista a alteração 
dos comportamentos face aos riscos profissionais e a atitude das empresas e dos 
trabalhadores relativamente à avaliação e prevenção dos riscos profissionais; 

• Implementação de um sistema de auditoria às empresas prestadoras de serviços externos 
de segurança no trabalho; 

• Função pedagógica dos serviços de inspeção de trabalho, como forma de promover o 
respeito pelos direitos laborais e o cumprimento da legislação. 

 

 

No que se refere ao Desporto e Juventude, destaca-se a Valorização da Atividade Desportiva que 

contempla projetos de investimento associados à promoção do desporto como veículo de promoção e 

atração turística para a Madeira. 

No âmbito das iniciativas de Integração e Equidade Social, importa acolher os princípios do respeito 

pela dignidade e valorização da pessoa humana, em igualdade de direitos e de obrigações, onde 

todos tenham as mesmas oportunidades e o reconhecimento dos seus direitos e aspirações. 

Destaca-se o contributo, para atingir estes objetivos, da medida Promoção da Coesão e da Inclusão 

Social. 

No sentido de aperfeiçoamento e valorização das Infraestruturas e Equipamentos Coletivos 

evidencia-se a Melhoria e Reordenamento da Rede de Infraestruturas de Ensino. Esta medida 
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compreende alguns projetos que visam melhorar a qualidade da rede escolar, a modernização dos 

estabelecimentos escolares e aperfeiçoamento dos desempenhos energéticos dos edifícios. 

Será ainda de salientar o Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema Administrativo, através da 

Modernização Administrativa. Nesta medida terá mais ênfase na simplificação e modernização 

administrativa, a informatização de procedimentos e a disponibilização de serviços públicos online. 

 

 

6.8.2. PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2012 

 

Para 2012, o orçamento global deste departamento ascende a 356,2 milhões de euros, ou seja, 

apresenta uma redução 14,3% face aos valores do orçamento retificado de 2011. 

 

QUADRO 6.13 Proposta de ORAM 2012, por classificação económica - SRE 

UNIDADE: mil euros

Orçamento Rectificado 2011 Estimativa Execução Orçamento 2011 Proposta ORAM 2012

Descrição Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total

1.  Despesas correntes 373.830        25.155         398.985        342.424        16.231         358.656        316.943        19.126         336.070        
Despesas com o pessoal 288.690        108              288.798        280.151        92                280.243        245.546        169              245.714        

Aquisição de bens e serviços 25.569         3.618           29.187         13.911         1.639           15.550         24.383         3.145           27.529         

Juros e outros encargos 88                - 88                1                  - 1                  1                  - 1                  

Transferências correntes 59.471         21.371         80.842         48.359         14.500         62.859         46.994         15.765         62.758         

Subsídios - 52                52                - - - - 48                48                

Outras despesas correntes 12                5                  17                3                  - 3                  20                - 20                

2.  Despesas de capital 4.683           12.009         16.692         2.999           3.996           6.995           621              19.537         20.159         
Aquisição de bens de capital 824              1.150           1.974           227              437              665              450              3.100           3.550           

Transferências de capital 764              10.859         11.623         22                3.559           3.580           171              16.437         16.609         

- -

Total 378.513        37.164         415.676        345.423        20.227         365.650        317.565        38.664         356.228        

 
 

 

Por agrupamentos económicos (QUADRO 6.13), destacam-se as despesas de natureza corrente que 

ascendem a 336 milhões de euros, perfazendo cerca de 94,3% da despesa total. Mais 

especificamente, as Despesas com o pessoal absorvem 245,7 milhões de euros, as transferências 

correntes 62,8 milhões de euros e a Aquisição de bens e serviços 27,5 milhões de euros. Nos 

agrupamentos de capital prevê-se uma despesa a rondar os 20 milhões de euros afeta, 

principalmente, a Outras despesas de capital, que representa 82,4% das despesas de capital. 
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GRÁFICO 6.7 Despesas por agrupamentos orgânicos da SRE 

0
50.000 

100.000 
150.000 
200.000 
250.000 
300.000 
350.000 
400.000 

Gabinete do Secretário e serviços 
da educação e escolas

Investimentos do Plano

Orçamento Rectificado 2011 378.513 37.164 

Estimativa Execução 2011 345.423 20.227 

Proposta ORAM 2012 317.565 38.664 

(mil euros)

 

 

O GRÁFICO 6.7 expressa a distribuição das dotações por agrupamentos orgânicos. Constata-se que 

o peso dos Serviços da Administração Direta absorve 89,1% do total da despesa prevista, sendo que 

o restante refere-se às despesas com os Investimentos do Plano, que com o montante de 38,7 

milhões de euros pesam 10,9% do global inscrito este ano na SRE.  

 

QUADRO 6.14 Proposta de ORAM 2012, por classificação funcional - SRE 

UNIDADE: mil euros

Orçamento Rectificado 2011 Estimativa Execução Orçamento 2011 Proposta ORAM 2012

Descrição Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total Orçamento 
Func.Normal

Investimentos 
do Plano

Total

FUNÇÕES SOCIAIS 371.078 37.136 408.213 338.635 20.219 358.854 315.526 38.579 354.105
Educação 364.449        10.313         374.762        333.272        4.224           337.496        309.297 12.808         322.105
Serviços culturais, recreativos 
e religiosos 6.629           26.823         33.452         5.363           15.994         21.358         6.229 25.771         32.000

FUNÇÕES ECONÓMICAS 7.435           28                7.463           6.788           9                  6.797           2.039           84                2.123           
Outras funções económicas 7.435           28                7.463           6.788           9                  6.797           2.039 84                2.123

Total 378.513        37.164         415.676        345.423        20.227         365.650        317.565        38.664         356.228        

 

 

No QUADRO 6.14 evidencia-se a disposição das despesas deste departamento por classificação 

funcional, onde as funções sociais representam a quase totalidade da despesa (99,4%), na qual 

verifica-se que a Educação absorve 322,1 milhões de euros, seguida dos Serviços Culturais, 

Recreativos e Religiosos, com 32 milhões de euros. As despesas previstas com Outras funções 

económicas encontram-se na ordem dos 2,1 milhões de euros. 
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77..  DDÍÍVVIIDDAA  PPÚÚBBLLIICCAA  RREEGGIIOONNAALL  
 

 

7.1. DÍVIDA DIRETA DOS SERVIÇOS INTEGRADOS DO GOVERNO 
REGIONAL 

 

A dívida direta da Região regista, nesta data, o valor de 962,9 milhões de euros, montante inferior em 

15,4 milhões de euros face ao valor da dívida registado no início do corrente ano – 978,3 milhões de 

euros. 

Este montante do decréscimo de dívida corresponde à amortização da 7.ª prestação semestral do 

empréstimo obrigacionista “€154.000.000 Floating Rate Notes due 2013”, efetuada em 30 de janeiro 

do corrente ano, de acordo com o plano de amortização de dívida do referido empréstimo. 

No âmbito do PAEF da Região Autónoma da Madeira e de acordo com o disposto na Resolução n.º 

1721/2011 do Conselho do Governo de 29 de dezembro, para financiamento de compromissos 

financeiros urgentes e inadiáveis, em 30 de dezembro de 2011 foi celebrado, entre Região e o Estado 

Português, o contrato de empréstimo intercalar no montante de 19,4 milhões de euros, o qual, na 

presente data, e como previsto contratualmente, encontra-se substituído por idêntica parcela do 

empréstimo de 1,5 mil milhões de euros contraído em 27 de janeiro de 2012 no âmbito do referido 

PAEF. Por se tratar duma operação de substituição de dívida por outra de igual montante, a mesma 

não teve efeitos nos montantes de dívida direta da Região. 

Com a utilização prevista do empréstimo de 1,5 mil milhões de euros, e procedendo-se às 

amortizações de dívida previstas no cumprimento normal dos planos de amortização dos 

empréstimos em carteira, a dívida direta da Região deverá totalizar cerca de 1,76 mil milhões de 

euros no final do corrente ano, não estando aqui incluído a assunção de dívida já reclassificada para 

efeitos de contas nacionais. 

Sem efeito no saldo da dívida direta, nos termos da Resolução n.º 37/2012 do Conselho do Governo 

de 19 de janeiro, foi contratado, em 22 de janeiro de 2012, junto da Caixa Geral de Depósitos, S.A., 

um empréstimo na modalidade de conta corrente, cujas utilizações se destinam a ocorrer a 

necessidades pontuais de tesouraria do Governo Regional e cujo saldo do capital em dívida deverá 

ser regularizado até ao final do 1.º trimestre de 2012. A contratação deste empréstimo foi efetuada 

em simultâneo com a amortização do empréstimo de apoio à tesouraria, de igual montante, contraído 

em 2011 junto do mesmo banco. 

Por via da modalidade de crédito contratada, e sem que se registe desnível significativo entre as 

parcelas, cerca de metade da dívida direta da Região (vd. QUADRO 7.1) encontra-se representada 

por empréstimos contraídos na modalidade de crédito direto – 50,6% ou 487,4 milhões de euros – 
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sendo a parte remanescente – 49,4% correspondente a 475,5 milhões de euros – representada por 

empréstimos obrigacionistas. 

É nula a exposição cambial associada à dívida pública direta da Região, dado que toda a dívida se 

encontra denominada em euros, verificando-se o mesmo com as responsabilidades decorrentes das 

operações de cobertura de risco de taxa de juro. 

  

QUADRO 7.1 Evolução da dívida pública regional 

(mil euros)

2011 2012 (Situação em 
27/2/2012)

Variação Absoluta 
entre 2011 e 2012

(2) (3) (3)-(2)

Dívida denominada em euros 978.323,0 962.923,0 -15.400,0
 Da qual:

Empréstimos obrigacionistas 490.894,0 475.494,0 -15.400,0
Outros 487.429,0 487.429,0 0,0

Dívida denominada em moedas não Euro 0,0 0,0 0,0

Total 978.323,0 962.923,0 -15.400,0

(1)

Discriminação

 

 

Os empréstimos em carteira contratados junto das diversas instituições de crédito, incluindo os 

empréstimos obrigacionistas e o empréstimo contraído no âmbito do programa “Pagar a Tempo e 

Horas” junto do Estado, através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, encontram-se indexados à 

Euribor, e por isso expostos à variação desse indexante. 

A taxa de juro do empréstimo contratado junto do Estado no âmbito do PAEF terá uma 

correspondência direta com o custo de financiamento da República Portuguesa para o prazo de cada 

desembolso, acrescido do spread de 0,15%. Para o primeiro desembolso a taxa de juro é de 3,86%. 

Este empréstimo terá uma carência de 4 anos, ocorrendo a 1.ª amortização em 27 janeiro de 2016, e 

deverá ser reembolsado em 35 prestações constantes de capital, vencendo-se a última em 27 de 

janeiro de 2033. 

Cerca de 75,9% da carteira de dívida da Região está sujeita ao regime de taxa variável. 
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7.2. AVALES CONCEDIDOS E DÍVIDAS GARANTIDAS PELA 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

 

 

7.2.1. BASE LEGAL PARA A CONCESSÃO DE AVALES PELA REGIÃO 
AUTÓNOMA DA MADEIRA 

 

O regime jurídico de concessão de avales pela Região Autónoma da Madeira, aprovado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 24/2002/M, de 23 de dezembro, entrou em vigor em 1 de janeiro de 2003, 

aplica-se aos avales autorizados após esta data. 

Desde então, este diploma sofreu alguns ajustamentos que permitiram a sua adaptação à realidade 

da Região, figurando a última redação integral do diploma no Decreto Legislativo Regional n.º 

8/2011/M, de 1 de abril, com a última alteração introduzida pelo artigo 2.º do Decreto Legislativo 

Regional n.º 11/2011/M, de 6 de julho. 

 

 

7.2.2. AVALES CONCEDIDOS E ASSUMIDOS 

 

No ano 2011, a Região Autónoma da Madeira concedeu avales no montante de 299,2 milhões de 

euros para garantir financiamentos contraídos por empresas públicas, dos quais 73,5% ou 220 

milhões de euros foram atribuídos à EEM – Empresa de Eletricidade da Madeira, S.A.. 

A maior incidência na atribuição de avales da Região ao setor empresarial da Região vem-se 

registando há mais de uma década, tendo-se reforçado nos últimos anos (QUADRO 7.2). 

 

QUADRO 7.2 Avales concedidos pela RAM (2005-2011) 

(Unidade: milhões de euros)

Público 333,5 94,7% 195,6 86,5% 146,5 99,7% 11,2 75,7% 30,0 94,2% 10,0 66,9% 299,2 100,0%

Privado 18,8 5,3% 30,4 13,5% 0,5 0,3% 3,6 24,3% 1,9 5,8% 5,0 33,1% 0,0 0,0%

Total 352,3 100,0% 226,1 100,0% 147,0 100,0% 14,8 100,0% 31,9 100,0% 15,0 100,0% 299,2 100,0%

2010 20112005 2006 2007 2008 2009

 

 

Esta tendência também se verifica quando consideradas as responsabilidades totais assumidas pela 

Região Autónoma da Madeira, com destaque para as garantias atribuídas aos setores onde se 

enquadram as empresas públicas regionais relacionadas com a habitação e obras públicas 
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(sociedades de desenvolvimento), distribuição de água, saneamento básico e eletricidade, e saúde 

(QUADRO 7.3). 

 

QUADRO 7.3 Estrutura sectorial da responsabilidade total assumida pela RAM 

Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca 3% 3% 2% 1% 1% 1% 1%
Indústria, Energia e Saneamento 9% 8% 6% 6% 7% 8% 21%
Habitação e Obras públicas 15% 24% 32% 32% 31% 31% 28%
Comércio e Turismo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Transporte e Comunicações 24% 14% 14% 14% 14% 14% 12%
Financeiro 20% 17% 16% 16% 16% 15% 13%
Educação e Apoio a Actividades Desportivas e Recreativas 8% 9% 8% 8% 7% 7% 6%
Actividades de Saúde Humana e Apoio Social 21% 25% 23% 23% 22% 22% 19%
Outros 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%

20112006 20072005 2008 2009 2010Designação

 

 

 

7.2.3. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA GARANTIDA 

 

A dívida garantida pela Região Autónoma da Madeira entre 31 de dezembro de 2005 e 31 de 

dezembro de 2011 é apresentada no quadro seguinte em termos do total das responsabilidades 

assumidas (montante contratual dos empréstimos garantidos) e efetivas (montantes utilizados dos 

empréstimos garantidos acrescidos de juros vencidos e não pagos e deduzidos das amortizações 

efetuadas). 

 

QUADRO 7.4 Evolução da dívida garantida (2005-2011) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 **

Responsabilidades Assumidas 937,08 1.086,19 1.197,44 1.201,18 1.225,10 1.227,45 1.515,54 

Responsabilidades Efetivas * 794,13 1.002,89 1.137,99 1.173,64 1.195,16 1.189,00 1.463,49 

* Inclui Juros vencidos e não pagos 1,64 1,93 0,86 0,81 0,88 1,00 3,75 

** Estimado.

(Unidade: milhões de euros)

 

 

 

7.2.4. PAGAMENTOS POR EXECUÇÃO DE GARANTIAS 

 

No que respeita à execução de avales concedidos, no ano de 2011, a Região Autónoma da Madeira 

não efetuou qualquer pagamento, situação idêntica à registada em 2010 (QUADRO 7.5). 



 

 

D
ív

id
a 

pú
bl

ic
a 

re
gi

on
al

 

104 
 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

QUADRO 7.5 Pagamentos e reembolso de pagamentos por execução de avales (2005-2011) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1. Pagamentos 1,72 1,02 1,31 0,91 0,32 0,00 0,00 

2. Reembolsos 0,02 0,13 0,28 0,64 0,08 0,10 0,05 

Saldo (2-1) -1,70 -0,89 -1,03 -0,26 -0,24 0,10 0,05 

(Unidade: milhões de euros)

 

 

Para ser ressarcida dos pagamentos efetuados nos anos anteriores, a Região Autónoma da Madeira, 

sempre que possível, celebrou acordos de regularização de dívida com os beneficiários de avales 

que se viram impossibilitados de cumprir os créditos bancários avalizados pela Região. Nos restantes 

casos, os processos foram remetidos para as instâncias judiciais competentes. 
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7.3. DÍVIDA DAS EMPRESAS PÚBLICAS REGIONAIS 
CLASSIFICADAS NO PERÍMETRO DA APR 

 

 

No quadro seguinte é apresentada a evolução da dívida das empresas classificadas no perímetro da 

APR. 

 

QUADRO 7.6 Dívida das empresas públicas regionais  

classificadas no perímetro da APR 

Unidade: Mil Euros

Com aval Sem aval Com aval Sem aval

Empresa do Jornal da Madeira, Lda 6,75 1,09 7,84 6,59 0,68 7,27
Patriram - Titularidade e Gestão de 
Património Público Regional, SA 0,00 132,31 132,31 126,55 126,55

Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e 
Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, 
SA

152,47 39,65 12,32 204,45 166,49 28,64 22,63 217,75

RAMEDM - Estradas da Madeira, SA 5,60 5,60 6,60 6,60
SDNM - Sociedade de Desenvolvimento do 
Norte da Madeira, SA 67,15 17,75 11,85 96,75 87,30 0,16 11,08 98,54

Sociedade de Desenvolvimento do Porto 
Santo, SA 93,14 23,92 1,37 118,42 94,69 17,59 1,57 113,85

Sociedade Metropolitana de 
Desenvolvimento, SA 164,77 16,93 10,70 192,41 172,08 8,38 9,01 189,46

PSGR - Porto Santo Golf Resort - 
Empreendimentos Turísticos, SA 0,00 0,00

Total 477,53 105,00 175,26 757,78 520,55 61,35 178,12 760,02
* Valores provisórios

Empresa reclassificada
2011*

Dívida financeira Dívida 
Comercial

Dívida 
Total

Dívida financeira Dívida 
Comercial Dívida Total

2010

 

 

Em termos evolutivos, constata-se que a dívida em 2011 aumentou ligeiramente face aos níveis 

atingidos em 2010. 
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88..  OORRÇÇAAMMEENNTTOO  DDOOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS,,  IINNSSTTIITTUUTTOOSS  EE  
FFUUNNDDOOSS  AAUUTTÓÓNNOOMMOOSS  

 

 

Os serviços, institutos e fundos autónomos (SFA) têm por objeto a prestação de serviços públicos em 

conformidade com as orientações das respetivas tutelas, sendo que os seus orçamentos constituem 

instrumentos de execução e racionalização dos recursos financeiros próprios e dos que lhe são 

atribuídos.  

Em 2012, e de acordo com o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da Região 

Autónoma da Madeira, o Governo Regional da Madeira obriga-se a promover a revogação do regime 

de autonomia financeira para os SFA cuja adequada gestão não careça deste regime (medida 48ª.). 

Outras das medida no âmbito do PAEF, que afetam diretamente o orçamento dos SFA, prende-se 

com o compromisso do Governo Regional em reduzir, as transferências para estas entidades, com a 

aplicação do POCP, com a introdução do sistema de gestão financeira e orçamental integrado, e com 

a introdução do sistema integrado de apoio às atividades de gestão de recursos humanos. 

Além das medidas mencionadas anteriormente, será também de referir que o Instituto de 

Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM, comportará algumas alterações indiretas, pelo 

facto do Governo Regional ter-se comprometido, através do PAEF, a aplicar medidas estruturais, 

(vide Politicas Sociais no Capítulo 3.3. Estratégia de Consolidação Orçamental) e com o objetivo de 

garantir a sustentabilidade do SRS e a viabilidade da entidade que presta serviços neste setor 

(SESARAM). 

No orçamento dos SFA 2012, os serviços, institutos e fundos autónomos da administração pública 

regional totalizam 48 organismos, sendo que relativamente ao ano anterior destacam-se algumas 

alterações, tanto ao nível de Secretarias, que foram extintas/ reestruturadas, como ao nível de alguns 

serviços e fundos autónomos. 

Na Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos, onde se prevê a extinção de um dos 

institutos, o IDRAM, que passará a Direção Regional da Juventude e Desporto, mudaram também de 

designação dois dos fundos escolares (o Fundo Escolar da Escola Básica e Secundária do Dr. 

Maurílio da Silva Dantas e o Fundo Escolar da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Eduardo Brazão 

de Castro), bem como a da Escola Profissional, que passou a se designar Escola Profissional Dr. 

Francisco Fernandes.  

O Centro de Estudos de História do Atlântico regressa à tutela da agora Secretaria da Cultura, 

Turismo e Transportes. 

O Laboratório Regional de Engenharia Civil, IP-RAM passa a estar sob a tutela da Vice-Presidência 

do Governo, e o Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM sob a tutela dos Assuntos Sociais. 
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8.1. PROPOSTAS ORÇAMENTOS PRIVATIVOS SFA 2012 

 

A análise do QUADRO 8.1 permite comparar a evolução, de 2011 para 2012, das receitas e 

despesas dos serviços, institutos e fundos autónomos, por grandes agregados. A receita prevista 

para o conjunto dos serviços e fundos autónomos para 2012 ascende a 542,7 milhões de euros, 

determinando uma despesa efetiva de igual montante. 

De igual modo que no ano anterior, a variação que se prevê no total da receita e no total da despesa 

é negativa e na ordem dos 0,7%. A percentagem de aumento da componente corrente das receitas, 

(10,0%) é praticamente a mesma do aumento das despesas correntes (9,5%), enquanto que as 

diminuições previstas para as componentes de capital é bastante elevada, de – 42,4% para receita e 

de – 40,7% para a despesa de capital. Tal reflete a política de austeridade que o GRM seguirá a nível 

dos seus gastos públicos em investimentos, política esta que é também uma prioridade dos Serviços 

e Fundos Autónomos. 

 

QUADRO 8.1 Orçamentos Privativos dos SFA 

(mil euros)

2011 2012 Valor %

1. Receitas correntes 435.002     79,6% 478.570     88,2% 43.568,1 10,0%

2. Receitas de capital 111.325     20,4% 64.119       11,8% -47.206,5 -42,4%

Total das receitas 546.327     100,0% 542.689     100,0% -3.638,2 -0,7%

3. Despesas correntes 435.884     79,8% 477.189     87,9% 41.305,4 9,5%

4. Despesas de capital 110.443     20,2% 65.500       12,1% -44.943,8 -40,7%

Total das despesas 546.327     100,0% 542.689     100,0% -3.638,2 -0,7%

DESIGNAÇÃO
VARIAÇÃO 
2012/2011

Orçamento

Rectificado

Proposta

Orçamento

 

 

Verifica-se uma diminuição da despesa generalizada em todos os Serviços e Fundos Autónomos, à 

exceção do IASAÚDE, IP-RAM e do IDE, cujos aumentos são de 66,0 e de 4,2 milhões de euros, 

respetivamente. Esta variação justifica-se, no caso do IASAÚDE, pelos elevados encargos 

resultantes dos diversos acordos celebrados pelo IASAÚDE, IP-RAM ao nível dos subcontratos: 

farmácias, prestadores de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, casas de psiquiatria, 

reembolsos aos utentes de atos médicos, etc.. A dotação ao nível das transferências correntes 

consagrada a este instituto autónomo para 2012, contempla a cobertura orçamental necessária para 

o processamento previsto de toda a faturação (certa e permanente), que mensalmente é produzida 

pelos prestadores acima referidos.  

Já o aumento apresentado no IDE justifica-se face às candidaturas apresentadas até 2011, nos 

diversos sistemas de incentivos, nomeadamente: +Conhecimento; Qualificar+; EMPRRENDINOV; 
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SIRE; SI TURISMO e SI FUNCIONAMENTO, perspetivando-se assim os pagamentos dessas 

mesmas candidaturas aprovadas, em 2012, e através de receitas comunitárias. Convém referir, que 

estes apoios ao tecido empresarial são de vital importância para a economia regional, visto ir de 

encontro às expetativas criadas aos empresários. Outra justificação prende-se com o pagamento das 

comissões, juros e encargos, referente às diversas linhas de crédito que o IDE lançou nos anos 

anteriores, por forma a facilitar o financiamento das empresas com uma menor taxa de esforço. 

Finalmente e na sequência do temporal 20 fevereiro de 2010, o IDE tem um projeto específico, onde 

foram criadas ferramentas de apoio às empresas afetadas, estando a cargo do IDE o pagamento de 

comissões, juros encargos e prémios de realização, os quais começam a ser liquidados a partir de 

2012. 

Para além destes, verificam-se aumentos nos orçamentos dos seguintes Fundos Escolares: da 

Escola Básica e Secundária do Porto Moniz (+44,3 mil euros), da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do 

Curral das Freiras (+22,7 mil euros), da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de São Jorge, Cardeal Dom 

Teodósio de Gouveia (+20,1 mil euros), e por fim os das Escolas Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniçal 

e da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Santo António, de +17,1 mil euros e de +2,2 mil euros.  

A proposta de orçamento do IDR é inferior em cerca de 4,2 milhões de euros em relação ao retificado 

de 2011. A sua missão no âmbito da administração pública regional visa a coordenação das 

atividades de planeamento e de monitorização do modelo de desenvolvimento regional bem como a 

coordenação e a gestão da intervenção dos fundos comunitários na RAM. Merece, particular 

destaque, o programa inscrito na componente de Investimentos do Plano do Orçamento — 

Assistência Técnica dos PO Regionais, que, para este ano de 2012, contrariamente aos anos 

anteriores, agrega num único projeto as despesas que este organismo previsivelmente irá incorrer 

com a gestão dos Programas Operacionais com aplicação na Região. A razão fundamental 

subjacente a esta opção é obter ganhos de eficiência administrativa, que, forçosamente, se traduzirá 

na redução de custos, como é bem patente nos valores inscritos neste exercício orçamental, em 

especial, na diminuição do esforço que a vertente orçamento da Região, associada a estas despesas, 

terá de fazer.  

Com efeito, este programa, que agrega os diversos projetos de assistência técnica do Programa 

Operacional de Valorização do Potencial Económico e Coesão Territorial (Intervir+), do Programa 

Operacional de Valorização do Potencial Humano e Coesão Social (Rumos), do Programa 

Operacional Temático Valorização do Território – Eixo V – Redes e Equipamentos Estruturantes da 

RAM (POVT), do Programa de Cooperação Transnacional Madeira – Açores - Canárias (PCT MAC) e 

do Programa de Iniciativa Comunitária Interreg III B tem como principal propósito assegurar as 

necessárias condições logísticas e humanas da Estrutura de Apoio Técnico à Autoridade de Gestão e 

ao Organismo Intermédio destes Programas. 

Neste caso particular, salienta-se um conjunto de despesas que são fundamentais para assegurar 

todos os requisitos que lhe são impostos no contexto das regras e instrumentos normativos nacionais 

e comunitários que estão subjacentes à gestão dos Fundos Estruturais da UE, designadamente, a 

promoção de diferentes estudos de avaliação dos PO, o desenvolvimento de ações de 

acompanhamento e de verificação de projetos cofinanciados, a promoção de iniciativas de 
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informação e publicidade e a implementação e manutenção de sistemas de informação associados à 

gestão destes Programas. Por último, é igualmente relevante destacar o papel que este Instituto teve 

e continuará a ter no âmbito do Programa de Reconstrução da Madeira na sequência da intempérie 

de 20 de fevereiro de 2010, em especial, na gestão do Fundo de Solidariedade da União Europeia.  

 

 

8.1.1. RECEITAS DOS SERVIÇOS, INSTITUTOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 

 

No que respeita às receitas do SFA, o QUADRO 8.2 ilustra a estrutura das receitas dos Serviços e 

Fundos Autónomos, por classificação económica, inscritas na proposta de orçamentos privativos para 

2012 e compara com os valores retificados do ano de 2011. 

 

QUADRO 8.2 Receita global dos SFA (2011-2012) 

(mil euros)

Variação 2012 / 2011

Valor % Valor % Valor %

Receitas correntes
Impostos directos 653,5              0,1     638,1              0,1       - 15,4               - 2,4         
Impostos indirectos 143,3              0,0     119,3              0,0       - 24,0               - 16,8       
Taxas, multas e outras penalidades 4.003,4           0,8     2.833,2           0,5       - 1.170,1          - 29,2       
Rendimentos da propriedade 810,7              0,2     837,2              0,2       26,5                3,3          
Transferências correntes 422.167,3       79,2   467.840,3       86,2     45.672,9         10,8        
Venda de bens e serviços correntes 5.543,1           1,0     4.858,8           0,9       - 684,3             - 12,3       
Outras receitas correntes 1.680,6           0,3     1.443,1           0,3       - 237,4             - 14,1       

Soma 435.002,0       81,6   478.570,1       88,2     43.568,1         10,0        

Receitas de capital
Venda de bens de investimento 20,0                0,0     11,1                0,0       - 8,9                 - 44,7       
Transferências de capital 79.617,1         18,2   63.319,1         11,7     - 16.298,0        - 20,5       
Activos financeiros 813,8              0,2     713,5              0,1       - 100,3             - 12,3       
Passivos financeiros - - - - - s./s.
Outras receitas de capital 15,8                0,0     12,2                0,0       - 3,6                 - 22,7       

Soma 80.466,6         18,3   64.055,8         11,8     - 16.410,8        - 20,4       

Recursos próprios comunitários - - - - - s./s.
Reposições não abatidas nos pagamentos 191,8              0,0     62,9                0,0       - 128,9             - 67,2       

Saldo da gerência anterior (de receitas próprias) 30.666,7         - - - - 30.666,7        - 100,0     

Total receitas 546.327,2       100,0 542.688,8       100,0   - 3.638,4          - 0,7         

Designação
Orçamento 

Rectificado 2011
Proposta Orçamento 

2012

 

 

Verificamos que as Transferências correntes e de capital continuam a constituir a maioritária fonte de 

financiamento destes organismos, e representam respetivamente 86,2% e 11,7% das receitas totais. 

As transferências correntes apresentam um aumento de 10,8%, que se justifica quase que 

exclusivamente por conta da variação do IASAÚDE. Os rendimentos de propriedade apresentam 

também uma variação positiva, na ordem dos 3,3%. No que se refere às rubricas de capital da 
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receita, todas elas se apresentam com valores muito inferiores às do retificado 2011, sendo o 

decréscimo no seu total de -20,4%. 

 

 

8.1.2. DESPESAS DOS SERVIÇOS, INSTITUTOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 

 

8.1.2.1. DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 

 

O QUADRO 8.3 permite apreciar a distribuição da despesa dos Serviços e Fundos Autónomos em 

2012, por classificação económica. 

 
QUADRO 8.3 Despesa global dos SFA (2011-2012) 

(mil euros)

Variação 2012 / 2011

Valor % Valor % Valor %

Despesas correntes
Despesas com o pessoal 35.937,1         6,9       29.430,3         5,4 - 6.506,8          - 18,1    
Aquisição de bens e serviços 132.135,3       23,2     180.318,3       33,2     48.183,0         36,5     
Outras despesas correntes 267.811,3       50,9     267.440,5       49,3     - 370,8             - 0,1      

Soma 435.883,8       81,1     477.189,1       87,9     41.305,4         9,5       

Despesas de capital
Aquisição de bens de capital 18.133,4         4,3       14.826,5         2,7       - 3.306,9          - 18,2    
Transferências de capital 60.047,1         12,5     42.496,8         7,8       - 17.550,4        - 29,2    
Activos financeiros 32.262,8         2,1       8.176,4           1,5       - 24.086,5        - 74,7    
Passivos financeiros - - - - - s./s.
Outras despesas de capital 0,1                  0,0       0,1                  0,0       - -

Soma 110.443,4       18,9     65.499,7         12,1     - 44.943,8        - 40,7    

Total despesas 546.327,2       100,0   542.688,8       100,0   - 3.638,4          - 0,7      

Designação
Proposta Orçamento 

2011
Proposta Orçamento 

2012

 

 

A despesa corrente prevista para o ano de 2012 apresenta, no total, um aumento de 9,5%, refletindo 

essencialmente os aumentos previstos com as despesas que integram o capítulo das aquisições de 

bens e serviços, onde se integram, grosso modo, os encargos com o setor da saúde. As despesas 

com o pessoal (-18,1%) refletem os cortes nas remunerações, subsídios de férias, de Natal, e de 

insularidade a que a maioria dos funcionários públicos está sujeita. Já para a despesa de capital 

estima-se uma diminuição em 2012, de 40,7%, relativamente ao ano de 2011.  

Os Ativos financeiros previstos, no global, diminuem 74,7% relativamente a 2011, sendo o 

decréscimo esperado com a Aquisição de bens de capital de 18,2%. A diminuição das Transferências 

de capital é, no global, de 29,2%, confirmando-se este decréscimo em qualquer das parcelas desta 

despesa, seja para o setor da administração pública, quer para os outros setores. Atendendo à sua 

distribuição económica, cerca de 87,9% da despesa total dos SFA’s para 2012 corresponde a 
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despesas correntes, entre as quais se destacam as transferências, com 253,3 milhões de euros. É 

neste agrupamento que se inserem as verbas para a saúde, transferidas pelo Instituto de 

Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM (IASAUDE, IP-RAM), para o Serviço de Saúde 

da Região Autónoma da Madeira, SESARAM, E.P.E., que em 2012 se prevê ainda superior, visto 

estar também contemplada a cobertura dos transitados referente ao ano 2012, e atinge assim cerca 

de 209,4 milhões de euros. 

Os encargos relacionados com a Aquisição de bens e serviços correntes estimam-se em 180,3 

milhões de euros e representam 33,2% da despesa total, destacando-se, uma vez mais aqui, o 

IASAUDE, IP-RAM, que despenderá à volta de 155,7 milhões de euros nesta rubrica, ou seja, 86,4% 

desta parcela total. Em termos globais, os encargos correntes deste instituto autónomo representam 

88,9% das despesas correntes dos SFA previstas para 2012. 

Destacam-se ainda, no seu global, as despesas do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, 

aproximadamente 40,2 milhões de euros, e que representam 7,4% da despesa dos SFA. Seguem-se 

as do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, cerca de 16,3 milhões de euros, as despesas da 

Assembleia Legislativa da Madeira e do Fundo de Gestão para os Programas de Formação 

Profissional, respetivamente de 14,0 e de 13,9 milhões de euros, e que representam, cada um deles, 

aproximadamente 3,0% das despesas totais dos SFA. As restantes 43 entidades deverão repartir 

entre si o equivalente a 10,7% da despesa corrente. 

No conjunto das despesas de capital destacam-se as transferências no valor de 42,5 milhões de 

euros, onde sobressaem os montantes de 29,3 milhões de euros e de 800,0 mil euros, a transferir 

pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial, para as sociedades e quase-sociedades não 

financeiras e para a Administração central e regional respetivamente, no âmbito dos 

cofinanciamentos comunitários. Destaca-se ainda o montante de 11,0 milhões de euros a ser 

transferido pelo Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM para as sociedades 

e quase-sociedades não financeiras, e ainda o montante de 2,1 milhões de euros, previsto para um 

período aproximado de 4 meses, pelo Instituto do Desporto da RAM, IP-RAM e destinado às 

instituições sem fins lucrativos.  

As Transferências de capital efetuadas por estes três organismos autónomos representam assim 

cerca de 70,8% desta parcela de despesas de capital. 

 

 

8.1.2.2. DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 

 

No que respeita à distribuição da despesa por funções, os objetivos sociais têm sido prioritários ao 

longo dos últimos anos, e representam 81,6% da despesa estimada pelos serviços com autonomia 

administrativa e financeira para 2012. A área da saúde continua a absorver um grande volume de 

receitas, representando 90,4% da despesa neste tipo de funções, e 73,7% da despesa total. A 

educação e os serviços culturais, recreativos e religiosos constituem, igualmente, áreas de 
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intervenção social da administração pública na RAM, que neste subsetor dos SFA se estima venham 

a representar em 2012, cerca de 6,9% e 2,3% das despesas sociais, respetivamente. 

A despesa dos SFA prevista na área económica ascende no próximo ano, a cerca de 71,9 milhões de 

euros, com destaque para o comércio e turismo que absorverá 56,0% deste valor e 7,4% do total da 

despesa. Seguem-se as outras funções económicas, com cerca de 20,0 milhões de euros e que 

representa a política de promoção de emprego na Madeira, e as funções agricultura e pecuária, 

silvicultura, caça e pesca, que por sua vez representa 2,8% das despesas dos SFA, reflete o apoio ao 

desenvolvimento agrícola empresarial privado e aos setores tradicionais do vime, vinho e bordado. 

As funções gerais de soberania representam 11,2% das despesas totais, a maior parte dos quais, 

86,9% deste agregado, afetos aos serviços gerais da administração pública. 
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8.2. PROPOSTAS ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2012 DAS 
EMPRESAS CLASSIFICADAS NO PERÍMETRO DA APR 

 

 

De acordo com o n.º 5 do artigo 2º da LEO7, consideram-se “integradas no setor público 

administrativo, como serviços e fundos autónomos, nos respetivos subsetores da administração (…) 

regional (…) as entidades que, independente da sua natureza e forma, tenham sido incluídas em 

cada subsetor no âmbito do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais, nas últimas contas 

sectoriais publicadas pela autoridade estatística nacional, referentes ao ano anterior ao da 

apresentação do Orçamento”.  

As entidades públicas que, independentemente da sua natureza e forma, tenham sido incluídas no 

setor das Administrações Públicas no âmbito das Contas Nacionais – agora integradas no Orçamento 

Regional e equiparadas a Fundos e Serviços Autónomos – são as entidades públicas reclassificadas, 

a saber8: 

• Sociedade de Desenvolvimento da zona Oeste, Ponta do Oeste (SDPO);  

• Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento (SMD);  

• Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo (SDPS);  

• Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira (SDNM);  

• Empresa Jornal Madeira (EJM);  

• Estradas da Madeira (RAMEDM); 

• Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A. (PATRIRAM). 

As Sociedades de Desenvolvimento são responsáveis por mobilizarem recursos, direcionando-os 

para o aproveitamento das oportunidades locais através da oferta de produtos e prestação de 

serviços. Em termos de competitividade, estes organismos visam potenciar a valorização patrimonial 

das zonas de atuação de forma integrada. 

A RAMEDM, por seu turno, incorpora-se no exercício da concessão de serviço público de construção 

e conservação das estradas regionais, seguindo uma estratégia de otimização operacional de gestão 

com ênfase no planeamento e acompanhamento e controlo das atividades de gestão rodoviária. 

Quanto à titularidade e gestão do património regional, a PATRIRAM preenche uma lacuna existente 

na gestão do património imobiliário público. A sua criação permitiu dinamizar a organização e o 

inventário patrimonial, com ganhos de eficiência e melhor aproveitamento destes recursos 

imobiliários. Desde a sua criação, foi promovido um conjunto de medidas e de procedimentos mais 

                                                 
7 Cf. Lei n.º 52/2011, de 13 de outubro, respeitante à 6ª alteração à lei de enquadramento orçamental aprovada pela Lei 
91/2011, 20 de agosto. 
8 A PSGR – Porto Santo Golf Resort – Empreendimentos Turísticos, S.A. é também uma entidade pública reclassificada, tendo 
suspendido a sua atividade no final de 2011, pelo que não tem expressão no ORAM para 2012. 
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adequados à gestão imobiliária, no sentido da conservação e racionalização do património público 

regional. 

A EJM enquadra-se no âmbito do alargamento de acesso à informação. 

O GRM terá de remeter à Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), através do Sistema de 

Recolha de Informação Económica e Financeira (SIRIEF), a informação já reportada pelas empresas 

do Setor Empresarial da RAM (SERAM). No âmbito da redução de custos operacionais, encontra-se 

quantificado a redução das estruturas orgânicas, através de um corte efetivo remuneratório e da 

suspensão dos subsídios de férias e de Natal. Acresce, ainda, a redução de custos com a aquisição 

de serviços.   

Ainda neste capítulo, no âmbito dos compromissos assumidos no PAEF, o GRM compromete-se a 

implementar um conjunto necessário de medidas para garantir a sustentabilidade das empresas 

públicas. 

GRÁFICO 8.1 Despesa Receitas e Despesas das entidades Públicas reclassificadas 
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Em termos de reporte de informação orçamental o gráfico seguinte reflete que a Receita encontra-se 

equilibrada com a Despesa, num montante de 324,1 milhões de euros. Desagregando estas 

componentes verifica-se que a Receita Corrente ascende a 47,2 milhões de euros e a Despesa da 

mesma natureza, a 51,4 milhões de euros, sendo que a Receita de Capital é de 276,9 milhões de 

euros e Despesa de Capital de 272,7 milhões de euros. O saldo global, do conjunto das empresas 

reclassificadas anteriormente referidas, encontra-se desta forma equilibrado. 

 
QUADRO 8.4 Peso relativo das despesas das empresas públicas classificadas 

RAMEDM 35.089 10,8%

EJM 5.051 1,6%

SDNM 28.531 8,8%

SDPO 106.873 33,0%

SMD 69.950 21,6%

SDPS 69.896 21,6%

PATRIRAM 8.680 2,7%

Total 324.070 100,0%

EPR`s 2012 Peso
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O quadro anterior apresenta o peso relativo de cada empresa reclassificada no conjunto da despesa. 

Verifica-se que as empresas com maior volume de despesa a executar são a SDPO, a SMD e a 

SDPS, que representam em conjunto mais de 75% do total de despesa, face ao peso da 

infraestrutura que desenvolvem, mantêm e exploram. Os valores mais reduzidos são a PATRIRAM e 

a EJM com 8,7 e 5,1 milhões de euros, respetivamente. 

 

 

8.2.1. DESPESAS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 
 

Por componentes da despesa, sobressaem as despesas de natureza de capital, dada a finalidade 

para que estas empresas foram criadas e dos canais de financiamento. Dentro das despesas de 

capital, verificam-se as aquisições de bens de investimento, que contribuem, com exceção de 

terrenos, para a formação bruta de capital e que são compostas maioritariamente por empreitadas em 

curso. 
QUADRO 8.5 Despesas das empresas públicas classificadas, 2012 

(mil euros)

Proposta     Orçamento 
2012

Valor %

Despesas correntes
Despesas com o pessoal 9.989,2               3,1
Aquisição de bens e serviços 14.666,6             4,5       
Outras despesas correntes 26.733,8             8,2       

Soma 51.389,6             15,9     

Despesas de capital
Aquisição de bens de capital 42.089,5             13,0     
Transferências de capital 16,0                    0,0       
Activos financeiros 557,4                  0,2       
Passivos financeiros 230.017,5           71,0     
Outras despesas de capital - -

Soma 272.680,4           84,1     

Total despesas 324.070,0           100,0   

Designação

 
 

No que concerne às Despesas correntes que representam 15,9% das despesas totais, destacam-se 

as outras despesas correntes, onde se enquadram os juros, responsáveis por 71,3% do total deste 

subagrupamento. Deste modo, estão previstos despender 51,4 milhões de euros, não só com 

pessoal, como todo um conjunto de encargos com bens de consumo, serviços e juros, que pela sua 

natureza não se podem reconhecer como despesas de capital.  

O montante de Passivos Financeiros ascende a cerca de 230 milhões de euros, associado ao 

reembolso do empréstimo obrigacionista da Zarco Finance, B.V. e às amortizações de dívida 

previstas para 2012. 
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8.2.2. RECEITAS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 
 

As Receitas de capital detêm um peso bastante significativo (85,4%) dentro da Receita total por via 

das Transferências de capital - provenientes da Administração Regional e da União Europeia – que 

representam 12,4% do total das Receitas de capital. Os Passivos Financeiros provenientes de 

empréstimos contraídos a meio e longo prazo detêm somente um peso de 86,0% do total das 

Receitas de capital e 73,5% das Receitas totais - refletindo um decréscimo da dependência de 

tesouraria desta componente. 

 
QUADRO 8.6 Receita empresas públicas classificadas, 2012 

(mil euros)

Proposta     Orçamento 
2012

Valor %

Receitas correntes
Impostos directos - -

Impostos indirectos - -

Taxas, multas e outras penalidades 6,7                  0,0       

Rendimentos da propriedade 8.281,1           2,6       

Transferências correntes 11.665,4         3,6       

Venda de bens e serviços correntes 8.845,8           2,7       

Outras receitas correntes 18.400,0         5,7       

Soma 47.199,0         14,6     

Receitas de capital
Venda de bens de investimento - -

Transferências de capital 34.206,9         10,6     

Activos financeiros 4.535,5           1,4       

Passivos financeiros 238.128,5       73,5     

Outras receitas de capital - -

Soma 276.870,9       85,4     

Recursos próprios comunitários - -
Reposições não abatidas nos pagamentos -
Saldo da gerência anterior (de receitas próprias) - -

Total receitas 324.070,0       100,0   

Designação

 
 

Das Receitas correntes destacam-se as transferências da administração regional e a venda de bens 

e serviços correntes, bem como os impostos sobre os produtos petrolíferos que advêm da gestão da 

rede viária. Registam-se ainda os rendimentos de propriedade relacionados basicamente com rendas 

de edifícios. As taxas, multas e outras penalidades, por seu turno, apresentam um valor residual. 
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99..  SSEETTOORR  EEMMPPRREESSAARRIIAALL  DDAA  RRAAMM  
 

 

9.1. SÍNTESE DO BALANÇO DE ATIVIDADE 

 

O setor empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM) é composto por 51 sociedades, com 

atuação em setores diversificados de atividade na Região, como energia e transportes, 

desenvolvimento regional, património e gestão imobiliária, desporto, águas e resíduos, concessões 

rodoviárias, saúde, transportes, entre outros. 

Em 2010, o valor do ativo das participações diretas ascendia a 5,7 mil milhões de euros, com o ativo 

não corrente a representar 4,4 mil milhões de euros. Para este montante concorre maioritariamente 

as infraestruturas construídas ou exploradas pelas sociedades. O capital próprio dessas entidades 

ascendia a 1,8 mil milhões de euros e o respetivo passivo a 3,9 mil milhões de euros. A dívida 

financeira atingiu 2,5 milhões de euros, que representa 63% do total do passivo. 

Os resultados líquidos do exercício de 2010 das participações diretas cifraram-se em 9,3 milhões de 

euros, com os resultados operacionais a representarem 72,4 milhões de euros. 

 

 

9.2. EVOLUÇÃO DOS INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS 
DO SERAM 

 

Tendo em atenção os valores previsionais para 2011 recolhidos junto do SERAM, a evolução da 

dívida encontra-se plasmada no quadro seguinte. 

 

QUADRO 9.1 Setor Empresarial da RAM - Evolução da dívida 

Unidade: Milhões de Euros

Descrição 31-12-2010 30-06-2011 31-12-2011
Dívida comercial 597,9 365,2 417,6
Dívida financeira 2.597,1 2.588,0 2.643,8
Total Dívida 3.195,0 2.953,1 3.061,4
Considerado RAM (*) 3.009,0 2.774,4 2.879,4

(*) A RAM não considera como dívida sua a referente a posições minoritárias de privados
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9.3. REESTRUTURAÇÃO DO SERAM 

 

Tal como definido no PAEF até ao final do primeiro trimestre de 2012 ficarão definidas: 

• As participações sociais a alienar, estando, desde já, identificadas as cinco Sociedades 

Anónimas Desportivas, a Cimentos Madeira, S.A., a Horários do Funchal, S.A., e a Empresa 

de Eletricidade da Madeira, S.A. (parcial), com vista à obtenção de uma receita mínima de 25 

milhões de euros; 

• As sociedades a encerrar, cuja empresarialização não se justifique, com possível integração 

na Administração Regional; 

• As sociedades a reestruturar, incluindo-se, à partida, as sociedades de desenvolvimento 

regional e as empresas nas áreas da saúde, portos e águas e resíduos. 

O PAEF impede ainda a Região de criar qualquer empresa pública. 

 

 

9.4. PERSPETIVAS PARA 2012 

 

O SERAM será alvo de um rigoroso e apertado acompanhamento e reporte, com especial relevo nas 

empresas públicas classificadas no perímetro da APR, colocando-se os principais desafios: 

• Na reestruturação explanada no anterior ponto 9.3; 

• No aumento médio de tarifários em 15% e redução da mesma grandeza de custos 

operacionais (com referência a 2009); 

• No não aumento do endividamento das empresas classificadas e sujeição de operações de 

endividamento de médio e longo prazo das empresas públicas não classificadas a parecer 

prévio do Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público; 

• No cumprimento do limite máximo de 150 milhões de euros de Formação Bruta de Capital 

Fixo, para o qual concorrem as empresas públicas reclassificadas; 

• Na aproximação dos regimes legais do setor empresarial e do estatuto do gestor público 

regionais aos nacionais. 
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1100..  PPAARRCCEERRIIAASS  PPÚÚBBLLIICCOO--PPRRIIVVAADDAASS  
 

 

10.1. SÍNTESE DO BALANÇO DE ATIVIDADE 

 

As parceiras público-privadas (PPP’s) da Região resumem-se ao setor rodoviário, com as 

concessões à Vialitoral e à Viaexpresso. Em 2011 não foi concretizada a parceria rodoviária com a 

Viamadeira, tendo a Região assumido a posição de dono de obra das empreitadas em curso. 

Os encargos com as PPP’s, desde a sua constituição, encontram-se no quadro seguinte. 

 

QUADRO 10.1 Situação das PPP’s a 31/12/2011 

milhões de euros

Anos Total Anos Total Anos Total

2002 44,6 2002 44,6

2003 45,7 2003 45,7

2004 47,9 2004 47,9

2005 26,9 2005 53,7 2005 80,6

2006 29,4 2006 57,5 2006 86,9

2007 29,8 2007 58,5 2007 88,4

2008 30,2 2008 60,6 2008 90,7

2009 25,6 2009 25,9 2009 51,5

2010 25,6 2010 39,7 2010 65,3

2011 30,1 2011 18,1 2011 48,3

TOTAL PAGO 197,6 TOTAL PAGO 452,3 TOTAL PAGO 649,9

VIALITORALVIAEXPRESSO VIAEXPRESSO + VIALITORAL

 

 

 

10.2. PERSPETIVAS PARA 2012 

 

Na sequência do PAEF as parcerias público-privadas serão avaliadas, com vista à possível 

renegociação de contratos, se favorável, no âmbito da redução de custos. 

Este exercício será executado no decurso do ano de 2012. 
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10.3. ENCARGOS PLURIANUAIS 

 

No quadro seguinte, encontram-se identificados os encargos com as parcerias até ao final das 

mesmas, na hipótese de não ser efetuada qualquer alteração nos contratos vigentes. 

 

QUADRO 10.2 Encargos plurianuais das PPP’s  

milhões de euros

Anos Total Anos Total Anos Total

EANP 82,3 EANP 97,5 EANP 179,8

2012 * 51,6 2012 68,7 2012 120,3

2013 49,5 2013 71,5 2013 121,0

2014 57,7 2014 72,8 2014 130,6

2015 66,0 2015 74,2 2015 140,1

2016 57,8 2016 79,3 2016 137,2

2017 56,2 2017 80,6 2017 136,9

2018 57,2 2018 82,2 2018 139,4

2019 55,0 2019 83,8 2019 138,7

2020 53,7 2020 23,9 2020 77,6

2021 53,0 2021 24,2 2021 77,2

2022 56,2 2022 24,6 2022 80,8

2023 59,6 2023 25,1 2023 84,7

2024 76,6 2024 25,6 2024 102,2

2025 85,7 2025 0,0 2025 85,7

2026 66,5 2026 0,0 2026 66,5

2027 45,9 2027 0,0 2027 45,9

2028 24,3 2028 0,0 2028 24,3

2029 22,8 2029 0,0 2029 22,8

POR PAGAR 1.077,7 POR PAGAR 834,1 POR PAGAR 1.911,8

* Já inclui IVA à taxa de 22% a partir de Abril.

VIAEXPRESSO VIALITORAL VIAEXPRESSO + VIALITORAL
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1111..  AAUUTTAARRQQUUIIAASS  LLOOCCAAIISS  
 

 

No âmbito da participação das autarquias locais nos impostos do Estado, as transferências 

financeiras, calculadas nos termos definidos na Lei das Finanças Locais, Lei n.º 2/2007, de 15 de 

janeiro, com exceção do IRS, que é transferido diretamente para os Municípios, conforme determina 

o art.º 212.º da Lei que aprova do Orçamento do Estado para 2012 – Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 

dezembro -, o Orçamento da Região para 2012 tem inscritas as verbas provenientes do Orçamento 

do Estado que são de imediato transferidas para aquelas entidades. 

Estão inscritos também os apoios suportados pelo próprio Orçamento Regional no âmbito da 

cooperação técnica e financeira entre a APR e as autarquias locais da Região, ao abrigo do Decreto 

Legislativo Regional n.º 6/2005/M, de 1 de junho, quanto a investimentos municipais e quanto à 

bonificação de juros dos empréstimos das linhas de crédito criadas pelo Decreto Legislativo Regional 

n.º 17/99/M, de 15 de junho, e pelo n.º 5 do Decreto Legislativo Regional n.º 4-A/2001/M, de 3 de 

abril. 

O valor das transferências do Orçamento do Estado para os municípios da Região (vd. QUADRO 

11.1), a título de Fundo de Equilíbrio Financeiro e de Fundo Social Municipal perfaz o montante de 

55,12 milhões de euros, sendo que as verbas afetas às freguesias, provenientes do Fundo de 

Financiamento das Freguesias, ascendem a 3,63 milhões de euros. 

 

QUADRO 11.1 Transferências do Orçamento do Estado para as Autarquias Locais da RAM 

(Un.:Euros)

TOTAL

Corrente Capital Total FEF + FSM

CALHETA  3 430 219  2 286 812 5.717.031          222 594 5.939.625        343.193           
CÂMARA DE LOBOS  3 707 753  2 471 835 6.179.588          799 302 6.978.890        405.005           
FUNCHAL  4 755 179  3 170 120 7.925.299         1 662 250 9.587.549        993.595           
MACHICO  3 020 716  2 013 810 5.034.526          468 721 5.503.247        310.562           
PONTA DO SOL  1 949 725  1 299 816 3.249.541          205 686 3.455.227        179.526           
PORTO MONIZ  2 082 219  1 388 146 3.470.365          50 898 3.521.263        193.343           
PORTO SANTO   948 844   632 562 1.581.406          91 437 1.672.843        144.587           
RIBEIRA BRAVA  2 424 344  1 616 229 4.040.573          323 006 4.363.579        229.532           
SANTA CRUZ  2 589 683  1 726 456 4.316.139          560 324 4.876.463        344.487           
SANTANA  3 037 880  2 025 254 5.063.134          123 357 5.186.491        277.956           
SÃO VICENTE  2 353 668  1 569 112 3.922.780          107 823 4.030.603        206.747           
TOTAL 30.300.230      20.200.152      50.500.382      4.615.398        55.115.780      3.628.533        
 Fonte: Valores da Lei n.º 64-B/2011, de 30/12, para o Orçamento do Estado de 2012.

MUNICÍPIOS

Fundo 
Financiamento                 
das Freguesias                   

(FFF) 

Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) Fundo Social 
Municipal (FSM)

 

 

Tendo em linha de conta as medidas a adotar para alcançar os objetivos do PAEF da Região 

Autónoma da Madeira, designadamente no que diz respeito às Despesas de Capital inscritas no 
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PIDDAR, nos apoios aos municípios, suportados exclusivamente pelo Orçamento Regional, inscreve-

se uma dotação global de 26,53 milhões de euros, sendo a maior fatia, que ascende a 26,17 milhões 

de euros, destinada ao financiamento direto de investimentos municipais – através da celebração de 

contratos-programa –, e 0,35 milhões de euros destinado à bonificação de juros de empréstimos 

contraídos pelos municípios e pela EIMRAM – Empresa Intermunicipal da RAM – Investimentos e 

Serviços Intermunicipais, para a realização de investimentos municipais, alguns dos quais 

cofinanciados por fundos comunitários. 

Está igualmente inscrita uma dotação inicial de 3 milhões de euros, destinado ao apoio aos 

municípios para as reconstruções resultantes dos prejuízos da intempérie de 20 de fevereiro de 2010, 

que complementará os apoios que estas entidades venham a receber diretamente de outras 

entidades, designadamente de apoios comunitários. 

A dotação orçamental destinada ao financiamento de investimentos municipais apresenta uma 

quebra de 21% relativamente ao Orçamento de 2011, destinada a financiar a continuidade dos 

projetos já em execução, honrando os compromissos assumidos nestes projetos de investimento 

essenciais para as localidades, bem como novos projetos relacionados com o Programa de 

Reconstrução da Região Autónoma da Madeira. 

Quanto à dotação orçamental afeta à bonificação de juros, a mesma regista um decréscimo de cerca 

de 95 mil euros (-21%), face ao montante orçamentado para 2011 (0,45 milhões de euros), sobretudo 

devido à amortização dos empréstimos. 
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1122..  FFUUNNDDOOSS  CCOOMMUUNNIITTÁÁRRIIOOSS  
 

 

12.1. ENQUADRAMENTO 

 

Os diversos Programas financiados por Fundos Comunitários, para o período 2007-2013, constituem 

fatores relevantes na operacionalização das prioridades estratégicas e temáticas do Plano de 

Desenvolvimento Económico e Social para o mesmo período (PDES 2007-2013), prosseguindo as 

dimensões relevantes da estratégia de desenvolvimento definida nesse instrumento de planeamento. 

A coerência estratégica dos Programas é alcançada pela consagração de objetivos e recursos que 

deverão contribuir para a concretização do desígnio estratégico assumido pela RAM no horizonte de 

2013, que se concretizam na manutenção de ritmos elevados e sustentados de crescimento da 

economia e do emprego, assegurando a proteção do ambiente, a coesão social e o desenvolvimento 

territorial. 

A economia portuguesa – e consequentemente a economia regional – tem registado nos últimos 

tempos uma forte recessão, num quadro marcado pela mais profunda e sincronizada recessão 

internacional do período pós-guerra. A interação crescente e sucessiva entre diversos choques 

negativos de natureza económica e financeira a nível global culminou num aumento abrupto da 

aversão ao risco e da incerteza no final de 2008, que implicou quedas substanciais dos fluxos 

comerciais e da atividade da economia internacional, nacional e regional, acompanhado com o 

agravamento significativo da taxa de desemprego. 

A este enquadramento acresce a necessidade de consolidação orçamental e o caráter urgente da 

reposição do equilíbrio das contas públicas nacionais, que conduziram ao compromisso de 

implementação de medidas de austeridade orçamental, formalizadas nos Planos de Estabilidade e 

Crescimento dos vários Estados-Membros. O contexto determina, por conseguinte, o adiamento e a 

ponderação de investimentos particularmente pesados em termos financeiros. 

Para além do impacto que a presente realidade tem nos investimentos à escala regional, a RAM 

deparou-se com uma grave intempérie natural, que resultou na forte destruição de infraestruturas 

essenciais ao normal funcionamento da atividade económica. A urgente reposição das infraestruturas 

danificadas e o apoio às vítimas do temporal de 20 de fevereiro de 2010 afiguram-se pois prioridade 

absoluta para o GRM, que deverá canalizar – com recurso a apoio financeiro comunitário e nacional 

para o efeito – todos os meios disponíveis possíveis à sua regularização. Decorrente da intempérie, a 

RAM recorreu ao Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE). 

A RAM, para o período 2007-2013, é beneficiária de Fundos Comunitários no âmbito do Quadro de 

Referência Estratégico Nacional (QREN), do Programa Operacional de Valorização do Potencial 
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Económico e Coesão Territorial da Madeira (Intervir+), do Programa Operacional de Valorização do 

Potencial Humano e Coesão Social da Madeira (Rumos), do Programa Operacional Transnacional 

Madeira–Açores-Canárias (PCT-MAC), do Programa de Desenvolvimento Rural para a Região 

Autónoma da Madeira (PRODERAM) e do Programa Operacional Pesca (PROMAR).  

O QREN sistematiza a sua estrutura em Programas Operacionais Temáticos, em Programas 

Operacionais Regionais para as regiões do Continente e para as duas Regiões Autónomas. Assim, a 

Madeira, enquanto Região Autónoma, gere dois Programas: o Programa Operacional de Valorização 

do Potencial Económico e Coesão Territorial da Madeira (Intervir+) e o Programa Operacional de 

Valorização do Potencial Humano e Coesão Social da Madeira (Rumos).  

No âmbito do Programa Operacional Temático Valorização Territorial (POVT), a Região é beneficiária 

do Eixo V – Redes e equipamentos Estruturantes na Região Autónoma da Madeira. Neste domínio, a 

Região prevê receber um reforço de dotação do Fundo de Coesão na ordem dos 265 milhões de 

euros, decorrente do previsto na Lei de Meios, no seu artigo 5.º da Lei Orgânica n.º 2/2010, de 16 de 

junho, publicada no Diário de República, 1.ª série, n.º 115 de 16 de junho, com a declaração de 

retificação n.º 21/2010, de 20/07/2010, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 139, de 20 de 

julho de 2010. 

No que concerne à Cooperação Territorial Europeia (onde se enquadra o PCT-MAC), esta constitui 

um dos três objetivos da política de coesão para o período 2007-2013, reforçando, desta forma, o que 

até agora tem constituído a iniciativa comunitária INTERREG. O objetivo da cooperação territorial 

europeia é o de fortalecer a cooperação, às escalas transnacional, inter-regional ou transfronteiriça. 

Para tal, considerou-se a experiência do período de programação anterior, através de ações dirigidas 

para alcançar um desenvolvimento territorial integrado e coerente, em consonância com as 

prioridades da UE. 

O Fundo Europeu das Pescas (FEP), para o período 2007-2013, veio substituir o Instrumento 

Financeiro de Orientação das Pescas (IFOP), em vigor entre 2000 e 2006. O FEP tem por missão o 

apoio ao setor das pescas, de forma a garantir uma exploração sustentável dos recursos aquáticos 

vivos, que crie condições de sustentabilidade nos planos económico, ambiental e social 

O Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM) centra-se, 

por um lado, no aumento da competitividade regional, atuando nas estruturas de produção, 

transformação e comercialização, e, por outro lado, na proteção e melhoria do ambiente, da 

segurança alimentar e das condições de vida das populações rurais. 

As intempéries verificadas em dezembro de 2009 e fevereiro de 2010 implicaram a abertura de uma 

medida específica de financiamento à recuperação do potencial produtivo destruído. Esta medida 

assumiu uma grande importância ao nível do Programa, tendo apoiado mais de 1.300 candidaturas, o 

correspondente a um investimento total de 46 milhões de euros.  

Em novembro de 2011, foi solicitada à Comissão Europeia uma alteração ao Programa, tendo a taxa 

média de cofinanciamento passado de 85% para 91,78%. 
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12.2. PONTO DE SITUAÇÃO ATUALIZADO DOS FUNDOS 
COMUNITÁRIOS 

 

O quadro seguinte reflete o ponto de situação atual dos diferentes instrumentos comunitários em 

vigor na Região para 2007-2013, à luz das Políticas de Coesão, Desenvolvimento Rural e Pescas da 

União Europeia. 

QUADRO 12.1 Ponto de situação dos Fundos Estruturais a 31.12.2011 

unidade: Milhões de euros

Taxa de 
compromisso

Taxa de 
execução

Taxa de 
realização

(PR) (AP) (VAL) (AP/PR) (VAL/PR) (VAL/AP)
Programa Intervir+ FEDER 320,549 263,966 111,956 82% 35% 42%
Programa Rumos FSE 125,379 131,110 73,741 105% 59% 56%
POVT FdC 100,000 45,935 34,385 46% 34% 75%
PCT-MAC FEDER 5,197 5,183 0,435 100% 8% 8%
Fundo de Solidariedade FSUE 31,256 31,256 24,399 100% 78% 78%
PROMAR FEP 9,986 4,906 2,030 49% 20% 41%
PRODERAM FEADER 179,000 151,752 74,639 85% 42% 49%

Total 771,367 634,108 321,585 82% 42% 51%
Fonte: IDR, DR Pescas e DRADR

Indicadores financeiros

Programas Fundo

Programação 
Financeira 2007-

2013
Aprovações Despesa 

validada

 

 

Em termos de performance alcançada até dezembro de 2011, a taxa de compromisso atingiu os 82% 

(771,367 milhões de euros) e a execução acumulada, os 321,585 milhões de euros, a que 

corresponde a uma taxa de 42%, pese embora o contexto, já atrás explicado, de profunda recessão e 

de grandes constrangimentos financeiros. 

No decurso do ano de 2011, as transferências da UE para a RAM ascenderam a 125,321 milhões de 

euros, conforme se pode constatar pelo QUADRO 12.2. 

 
QUADRO 12.2 Financiamento comunitário recebido pela RAM no ano de 2011 

unidade: Milhões de euros

Programas Fundo Ano de 2011

Programa Intervir+ FEDER 39,804

Programa Rumos FSE 27,597

POVT FdC 0,000

PCT-MAC FEDER 0,000

Fundo de Solidariedade FSUE 31,256

PIC INTERREG III B - AÇORES MADEIRA CANARIAS 2000-2006 FEDER 0,000

FC II (2000-2006) FdC 1,612

PROMAR FEP 0,503

PRODERAM FEADER 24,549

125,321

Fonte: IDR, DR Pescas e DRADR

Total

 

 

Relativamente ao FSUE, o montante atribuído no âmbito da candidatura aprovada foi disponibilizado 

de uma só vez, decorrendo, presentemente, o período de utilização e respetiva evidenciação. 
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12.3. PERSPETIVAS FUTURAS 

 

No tocante aos Programas Operacionais Regionais, perspetiva-se a manutenção do ritmo de 

execução financeira em patamares que permitam dar cumprimento às regras n+3 e n+2. 

No que se refere ao POVT, o IDR, enquanto Organismo Intermédio deste Programa, em articulação 

com a Autoridade de Gestão do Programa Operacional, está a preparar a calendarização do reforço 

financeiro, prevendo a sua distribuição pelos anos 2012 a 2015. 

O ano 2012 constitui um ano de grande importância para o PROMAR Madeira, uma vez que será 

necessário um grande esforço de execução para cumprir a regra n+2. Até este ano, apesar de não 

haver uma execução financeira muito elevada na RAM, a regra tem vindo a ser cumprida devido à 

execução superior de Lisboa e Vale do Tejo, pois neste PO a regra N+2 é aferida por regiões de 

Objetivo Convergência e regiões fora do Objetivo Convergência. No entanto, este ano será 

necessário que a RAM execute cerca de 2 milhões de euros em termos de Fundo, sendo, por um 

lado, necessário que os projetos privados aprovados apresentem execução e, por outro, que a 

comparticipação regional em termos de orçamento regional possa ser disponibilizada.  

Encontra-se neste momento em análise uma proposta de reprogramação do PROMAR, na qual se 

procede a um aumento da taxa de comparticipação do FEP para a taxa máxima de 85%, de modo a 

diminuir o esforço regional na comparticipação de despesas, devido às grandes dificuldades 

orçamentais sentidas pela Região neste momento. 

No quadro abaixo constam as previsões dos fluxos financeiros da UE para a RAM, relativos ao 

período de programação financeira 2007-2013. 

 

QUADRO 12.3 Previsões de entrada de financiamento comunitário na RAM (Valores indicativos) 

unidade: Milhões de euros

2012 2013 2014 2015 2012-2015

Programa Intervir+ FEDER 64,688 50,345 40,474 22,534 178,041
Programa Rumos FSE 20,000 16,000 3,589 1,513 41,102
POVT FdC 99,500 111,500 81,500 39,500 332,000
PCT-MAC i) FEDER 0,609 0,812 0,897 0,708 3,026
PROMAR FEP 1,670 1,670 1,670 1,670 6,680
PRODERAM FEADER 44,467 46,334 10,727 2,833 104,361

PIC INTERREG III B - Açores Madeira Canarias 2000-2006 ii) FEDER 0,286 0,000 0,000 0,000 0,286

FC I (2000-2006) FdC 3,207 17,157 0,000 0,000 20,364

234,427 243,818 138,857 68,758 685,860

Fonte: IDR, DR Pescas e DRADR

i) Não está considerada uma verba estimada de 403 mil € a ser paga apenas no ano 2016 relativa a saldos finais de projetos

ii) Os montantes apurados correspondem aos pagamentos a serem efetuados aos parceiros da RAM

Programas Fundo

Previsões de Financiamento Comunitário (entrada de 
verbas)

Total
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Realça-se que poderão ocorrer outras transferências financeiras, no quadro do corrente período de 

programação, que não estão incluídas no QUADRO 12.3. Estas decorrem da participação em 

programas e ações existentes no quadro das diversas políticas europeias, tais como, a investigação e 

o desenvolvimento tecnológico, ambiente, educação, saúde, etc. As mesmas não são facilmente 

contabilizáveis na medida em que se realizam de forma dispersa e por vezes são efetuadas 

diretamente para os beneficiários. 

A alteração da taxa de cofinanciamento no âmbito do PRODERAM teve como consequência um 

menor esforço por parte do Orçamento Regional para fazer face aos pedidos de pagamento dos 

incentivos ao investimento. Em 2012 prevê-se que se assista a um aumento do ritmo de execução 

financeira do Programa, esperando-se que a execução financeira atinja uma taxa superior a 65%. 
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1133..  RRIISSCCOOSS  OORRÇÇAAMMEENNTTAAIISS  
 

 

Resumidamente, os principais riscos podem advir: 

a) Da deterioração da atividade económica, que impossibilite a arrecadação do nível de 

receita fiscal projetada; 

b) Do acionamento dos Rating Triggers quer dos empréstimos, quer das coberturas de 

risco de taxa de juro, tanto da Região como de empresas públicas; 

c) Da execução de garantias concedidas pela Região, sobretudo ao nível das empresas 

públicas; 

d) Da incapacidade para as empresas públicas financiarem a sua atividade e refinanciarem 

a sua dívida. 

 

 

13.1. ALTERAÇÃO DO PERÍMETRO DA APR 
 

As situações descritas nas alíneas b) a d) podem levar à integração de empresas públicas no 

perímetro de consolidação, com consequências ao nível do défice e da dívida. No quadro seguinte 

estão esquematizadas as potenciais situações que podem ocorrer, com indicação das empresas que 

podem estar em cada situação. 

 
QUADRO 13.1 – Riscos de consolidação no perímetro das Administrações Públicas  

Efeito Impacto no Impacto na Empresas em risco 
Ocorrência Défice Dívida Efetivo Potencial 

I. Empresa deixa de ser 
mercantil 

A partir do momento da 
reclassificação, as 
operações da empresa 
contribuem para o défice 

Toda a dívida é 
reclassificada   

APRAM, CARAM, IHM, 
Grupo das Águas e 
Resíduos 

II. Execução de uma 
garantia 

Tem impacto no défice 
pelo valor da execução 

O valor da execução 
agrava o valor da dívida   Zarco Finance 

III. Descontinuidade da 
atividade 

No momento da 
reclassificação, o valor 
da dívida assumida é 
levado ao défice. A partir 
de então, o défice da 
empresa contribui para o 
défice global. 

Toda a dívida é 
reclassificada VIAMADEIRA   
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Efeito Impacto no Impacto na Empresas em risco 
Ocorrência Défice Dívida Efetivo Potencial 

IV. Concessão de um 
empréstimo/injeção de 
capital a empresa sem 
capacidade financeira de 
retorno (Res. 
Operacionais<0; RL<0 ) 

O valor do 
empréstimo/injeção de 
capital é considerado 
como despesa, indo ao 
défice. 

Empréstimo é 
reclassificado   CARAM, HF, APRAM, 

Madeira Tecnopolo 

V. Concessão de uma 
garantia a empresa sem 
capacidade financeira de 
retorno (Capitais 
próprios <0) 

O valor do stock da 
dívida garantida vai ao 
défice 

Toda a dívida garantida 
é reclassificada SESARAM   

 
 

Para além da APRAM, existem algumas entidades que representam um risco potencial de serem 

integradas no perímetro, em virtude da incapacidade atual para fazerem face aos compromissos 

decorrentes de empréstimos contraídos. Em suma, temos duas situações: 

• Empresas para as quais o risco não é efetivo, mas tratando-se de um grupo de empresas 

detidas maioritariamente pela IGSERV – Investimentos, Gestão e Serviços, SA, poderá haver 

um efeito de “contágio” nas empresas ARM – Águas e Resíduos da Madeira, SA, IGA – 

Investimentos e Gestão da Água, SA, IGH – Investimentos e Gestão Hidroagrícola, SA, 

IGSERV – Investimentos, Gestão e Serviços, SA e Valor Ambiente – Gestão e Administração 

de Resíduos da Madeira, SA; 

• Empresas que correm o risco de entrar no perímetro das Administrações Públicas, pelo facto 

de o nível de proveitos não poder acompanhar o aumento dos encargos operacionais (em 

especial as amortizações económicas do investimento), podendo pôr em causa o rácio de 

mercantilidade. Esta situação reveste especial acuidade nas empresas APRAM – 

Administração dos Portos da RAM, SA, CARAM – Centro de Abate da RAM, EPERAM, 

Horários do Funchal – Transportes Públicos, SA e IHM – Investimentos Habitacionais da 

Madeira, EPERAM. 
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13.2. RATING TRIGGER 

 

Os contratos firmados que suportam as operações de derivados contemplam, na sua maioria, a 

cláusula de Rating Trigger, que ao ser acionada poderá originar o pagamento do valor de mercado 

(MTM), dessas operações. 

Nos casos dos contratos de empréstimo, que preveem a mesma cláusula, poderão ocorrer duas 

situações: 

• Reembolso do capital em dívida dos empréstimos – estão neste caso os empréstimos BEI em 

carteira e o empréstimo da Zarco Finance. No entanto, no caso dos empréstimos BEI, atingido 

o Rating Trigger e se forem concedidas garantias adicionais em termos aceitáveis para o BEI, 

a Região ou a APRAM, consoante o caso, ficam dispensadas de proceder ao reembolso do 

capital em dívida dos empréstimos; 

• Penalização dos spreads dos empréstimos – neste caso encontram-se os empréstimos 

contratados junto do DEXIA SABADELL Sucursal em Portugal, S.A., cuja cláusula já foi 

acionada, tendo o spread do empréstimo de 30 milhões de euros, contraído pela Região, 

verificado um acréscimo de 0,75%; e, o empréstimo de 65 milhões de euros, contraído pelo 

SESARAM, junto do mesmo banco, um acréscimo de 0,35%. 

Em resumo, tendo em conta o montante em dívida em 31/12/2011, os financiamentos com cláusulas 

de Rating Trigger que poderão levar ao reembolso antecipado dos empréstimos, perfazem o 

montante de: 

• 57,7 milhões de euros referente a financiamentos contraídos diretamente pela RAM; 

• 230 milhões de euros referente a empréstimos do SERAM avalizados pela RAM. 

O MTM reportado a 31/12/2011 das operações de derivados em carteira da RAM ascendia a -30 

milhões de euros. Já nas operações com derivados de empréstimos contraídos por empresas do 

SERAM, o MTM atingia, na mesma data, os -109 milhões de euros, que implicarão, em caso de 

vencimento antecipado, o pagamento desses montantes, o que representará custos adicionais para 

as empresas. Dado que a operação de swap contratado pela Vialitoral, S.A., findou a 30/12/2011, as 

situações descritas envolvem as seguintes empresas:  

• APRAM – Administração dos Portos da RAM, SA; 

• EEM – Empresa de Eletricidade da Madeira, SA; 

• IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM; 

• MPE – Madeira Parques Empresariais – Sociedade Gestora, SA; 

• Ponta do Oeste – Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, 

SA; 
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• SDNM – Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, SA; 

• Serviço de Saúde da RAM, EPERAM; 

• Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, SA; 

• Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, SA; 

• Valor Ambiente – Gestão e Administração de Resíduos da Madeira, SA; 

• Zarco Finance, BV; 

• De forma indireta, a Concessionária de Estradas Viaexpresso da Madeira, SA. 
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13.3. EXECUÇÃO DE GARANTIAS PRESTADAS 

 

Em 31/12/2011, o montante das responsabilidades efetivas por garantias prestadas ascendia a 1.464 

milhões de euros, das quais cerca de 95% a empresas públicas. Dada a situação de algumas dessas 

empresas, a probabilidade de algumas dessas garantias serem executadas é elevada, também 

devido às cláusulas de Rating Trigger. Temos nesta situação o aval concedido à Zarco Finance, no 

montante de 190 milhões de euros. De referir que, pelo princípio da prudência, a RAM considerou 

neste orçamento a liquidação desta operação. 

A APRAM, com empréstimos garantidos no valor de 176 milhões de euros, apresenta um risco muito 

elevado, dada a incapacidade da empresa em amortizar o capital. 

Em 31/12/2011 as dívidas das empresas do SERAM, com aval da Região, ascendiam a 1.389 

milhões de euros, das quais 853 milhões de euros estão já englobadas no perímetro. 
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1144..  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  
 

 

A Proposta de Orçamento para 2012, que o GRM submete à Assembleia Legislativa da Madeira, é 

consonante com os objetivos da política orçamental definida no PAEF da RAM. As políticas 

orçamentais propostas no domínio da receita e da despesa visam alcançar as metas definidas para 

os níveis de défice orçamental sustentável programado para a APR e para as empresas 

reclassificadas na ótica de contabilidade nacional. 

A recuperação do crescimento económico regional é agora indissociável do processo de 

sustentabilidade das finanças públicas regionais, em que o cumprimento PAEF é essencial para a 

estabilidade financeira e para o relançamento económico. 

As medidas ao nível da redução das despesas públicas e de incremento das receitas são essenciais 

ao processo de consolidação orçamental, ao qual está associada a liquidação dos encargos de anos 

económicos anteriores, sobretudo resultantes de avultados investimentos concretizados pelo GRM. 

Este processo de ajustamento terá efeitos favoráveis no aumento da liquidez da economia regional, 

propiciando o crescimento económico. 

A continuidade da estratégia de apoio aos setores de especialização económica regional constitui 

uma prioridade na atual conjuntura. Nesta orientação, a conjugação dos apoios ao setor do turismo e 

às atividades produtivas tradicionais possui efeitos económicos multiplicadores de elevada relevância 

que o GRM continuará a apoiar. 

O crescimento da economia nacional e internacional constitui um fator de risco ao desempenho 

económico regional. A aposta na promoção das vantagens comparativas regionais traduz-se em 

fatores de diferenciação que poderão influenciar positivamente na retoma económica. 

O agravamento das condições sociais decorrentes da inevitabilidade da conjuntura atual implica a 

convergência de esforços por parte do GRM e das entidades privadas para a proteção dos estratos 

sociais e económicos mais vulneráveis, ao nível da proteção social, emprego, saúde, habitação e 

estímulo ao desenvolvimento económico.  

O cumprimento do PAEF e o controlo dos riscos orçamentais inerentes exige o acompanhamento 

rigoroso das despesas e das receitas orçamentais, assim como o escrupuloso cumprimento das 

obrigações de reporte da situação das finanças públicas regionais. Para o cumprimento deste 

desígnio, é fundamental a implementação de sistemas de controlo e a adoção das melhores práticas 

baseadas na integração da informação contabilística de todos os organismos da APR, direta e 

indireta, assim como a informação contabilística das entidades reclassificadas no perímetro da 

Administração Pública. 

Nesta proposta de Orçamento é patente a prioridade dada à estabilidade das finanças públicas 

regionais, conjugando com o seguimento das políticas económicas e sociais de promoção do 
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emprego, do conhecimento, do empreendedorismo e da inovação como forma de incrementar o nível 

de competitividade regional, num quadro de grandes limitações financeiras e orçamentais. Este 

desafio é fundamental para o aprofundamento das medidas de racionalização e maximização dos 

recursos, assim como o alcance das metas de eficiência e eficácia na aplicação dos recursos 

públicos, como forma de garantia do desenvolvimento sustentável e da satisfação das necessidades 

da nossa comunidade. 
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LLIISSTTAA  DDEE  AABBRREEVVIIAATTUURRAASS,,  SSIIGGLLAASS  EE  AACCRRÓÓNNIIMMOOSS  
 

 

ADSE Direção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração 

Pública 

ALM  Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira 

AP Administração Pública 

APRAM Administração de Portos da Região Autónoma da Madeira 

AREAM Agência Regional de Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira 

BCE Banco Central Europeu 

BdP Banco de Portugal 

CE Comissão Europeia 

CEIM Centro de Empresas e Inovação da Madeira 

CGA Caixa Geral de Aposentações 

CINM Centro Internacional de Negócios da Madeira 

CRAM Conta da Região Autónoma da Madeira 

DEO Documento de Estratégia Orçamental 

DGCI Direção Geral de Contribuições e Impostos 

DGAIEC Direção Geral Alfandega Impostos Especiais sobre o Consumo 

DLR Decreto Legislativo Regional 

DRE Direção Regional de Estatística 

EUA Estados Unidos da América 

EEM Empresa de Eletricidade da Madeira 

FBCF Formação bruta de capital fixo 

FEDER Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

FSE Fundo Social Europeu 

FSS Fundo da Segurança Social 

FSUE Fundo de Solidariedade da União Europeia 

GRM Governo Regional da Madeira 

HF Horários do Funchal 
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IASAUDE  Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais 

IABA  Imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas 

IDE  Instituto de Desenvolvimento Empresarial 

IDR  Instituto de Desenvolvimento Regional 

IDT Investigação e Desenvolvimento Tecnológico 

IGH  Instituto de Gestão Hidroagrícola 

IHM  Investimentos Habitacionais da Madeira, E.P.E. 

IHPC  Índice Harmonizado de Preços no Consumidor 

INE  Instituto Nacional de Estatística 

IP Investimentos do Plano 

IPC Índice de Preços no Consumidor 

IRC  Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas 

IRS  Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 

IS Imposto do selo 

ISP  Imposto sobre produtos petrolíferos 

ISV  Imposto sobre veículos 

IT  Imposto sobre o tabaco 

IVA  Imposto sobre o valor acrescentado 

LEO Lei de Enquadramento Orçamental 

LFRA  Lei das Finanças das Regiões Autónomas 

OE Orçamento do Estado 

OFN Orçamento de Funcionamento Normal 

OI Orçamento Inicial 

ORAM Orçamento da Região Autónoma da Madeira 

PAEF Plano de Ajustamento Económico e Financeiro 

PDE Procedimento dos Défices Excessivos 

PDES Plano de Desenvolvimento Económico e Social 

PEC Programas de Estabilidade e Crescimento 

PIB pc  Produto Interno Bruto per capita 

PIB Produto Interno Bruto 

PIDDAR Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional 
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PNM Parque Natural da Madeira 

POCP Plano Oficial de Contabilidade Pública 

PRODERAM Programa de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma da Madeira 

PT Portugal  

p.p. Pontos percentuais 

QREN Quadro de Referência Estratégico Nacional 

RAM Região Autónoma da Madeira 

RAMEDM Estradas da Madeira, S.A. 

RD Rendimento Disponível 

RP Rendimento Primário 

SDM Sociedade de Desenvolvimento da Madeira 

SDPO Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste-Ponta do Oeste, S. A 

SDNM Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S. A. 

SDPS Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S. A 

SEC95 Sistema Europeu de Contas Nacionais 

SMD Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S. A 

SFA Serviços e Fundos Autónomos 

SPE Setor Público Empresarial 

SRA Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais 

SRAS Secretaria Regional dos Assuntos Sociais 

SRE Secretaria Regional da Educação e Cultura 

SRP Secretaria Regional do Plano e Finanças 

SRT Secretaria Regional da Cultura Turismo e Transportes 

SRS Sistema Regional de Saúde 

SERAM Setor Público Empresarial da Região Autónoma da Madeira 

SESARAM Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira 

TIC Tecnologias de Informação e Comunicação 

UE União Europeia 

VAB  Valor Acrescentado Bruto 

VP  Vice-Presidência do Governo Regional 
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AANNEEXXOOSS  
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Anexo VII  Orçamento da Despesa para 2012, por Departamentos e classificação económica 

Anexo VIII  Benefícios fiscais e estimativa da receita cessante 

 

 

 



(Un.: euros)

PROGRAMA/PROJECTO MUNICÍPIOS ORÇAMENTO
PARA 2012

Novo Acesso à  Nova Igreja do Atouguia - Calheta CALHETA  1 062 100 A 3 33

TOTAL DO MUNICÍPIO  1 062 100

Construção do C.M. entre Sítio do Facho e Caldeira - Câmara de Lobos CÂMARA LOBOS   612 700 A 3 33

Construção do CM das Preces atrás da Capela à R. da Caixa - 1.ª  Fase - Estreito Câmara de Lobos "  2 048 350 D 3 33
Construção do CM das Preces atrás da Capela à R. da Caixa -  2.ª Fase - Estreito Câmara de Lobos "   284 400 F 3 33
Construção do C.M. que liga a Rua Maestro João Noronha ao C.M. do Pico da Cruz - Câmara de
Lobos "  1 414 100 O 3 33

Construção do Prolongamento do Caminho da Saraiva até ao Lagar da Giesta - Câmara de Lobos "   681 050 P 3 33

TOTAL DO MUNICÍPIO  5 040 600

Novas instalações da Junta de Freguesia de São Pedro com Jardim Pico Rádio FUNCHAL   940 350 A 2 41

Novas acessibilidades ao Vasco Gil - Santo António "   95 650 C 3 33

Novo acesso do Serrado ao Caminho das Neves - São Gonçalo "   612 550 F 3 33

Alargamento do Caminho das Quebradas de Baixo - São Martinho "  1 331 150 H 3 33

Melhoramento dos Túneis da Cota 40 "  2 298 500 K 3 33

Prolongamento  do Caminho dos Pretos ao Curral dos Romeiros - Monte "   841 100 V 3 33

TOTAL DO MUNICÍPIO  6 119 300

Construção do Cemitério do Caniçal MACHICO   680 200 B 2 46
Ligação ao Lombo da Roçada - Maroços - Machico "   556 000 V 3 33

TOTAL DO MUNICÍPIO  1 236 200

Construção do C.M. ao Sítio da Ingriota - Terças 2.ª Fase - Ponta do Sol PONTA DO SOL   142 850 F 3 33
Construção do C.M. ao Sítio do Tornadouro à Pereirinha - Lombada - Ponta do Sol "   29 450 G 3 33
Construção Caminho Municipal ao Sítio da Fajã e Eiras - Canhas "   68 000 K 3 33
Construção Caminho Municipal de São Caetano - Terças "   57 750 M 3 33
Construção do C.M. ao Sítio da Vargem de Baixo - Lombada - Ponta do Sol "   257 400 N 3 33
Construção do C.M. ao Sítio do Salão - Lombo de São João - Ponta do Sol "   85 600 V 3 33

TOTAL DO MUNICÍPIO   641 050

Caminho do Estaleiro - Lombinho - Seixal PORTO MONIZ   260 150 R 3 33
Arranjo Urbanístico da Santa - Porto Moniz " T 2 44
Pavimentação do Caminho Agrícola da Fajã Nunes à Santa - Porto Moniz "   256 200 V 3 33
Arranjo Urbanístico na Eira da Achada com zona de lazer para a população da Ribeira da Janela "   484 950 X 2 44

TOTAL DO MUNICÍPIO  1 001 300

Construção da Estrada de Acesso à Capela de São Pedro PORTO SANTO   525 000 R 3 33

TOTAL DO MUNICÍPIO   525 000

Construção da E.M. entre os Sítios da Fonte Pinheiro, Moreno e Barreiro - Ribeira Brava RIBEIRA BRAVA  2 069 350 C 3 33
Construção da E.M. entre os Sítios Pedra de Nossa Senhora e Vigia - Campanário "  2 480 600 D 3 33
Construção da Estrada Municipal Moreno / Pedra Mole - Ribeira Brava "   461 800 O 3 33
Estrada Municipal do Pico Ferreiro/ Massapez/ Apresentação - Tabúa "   609 500 V 3 33
Construção da E.M. do Rodes e Longueira - Campanário "   358 000 X 3 33

TOTAL DO MUNICÍPIO  5 979 250

Arruamento Lombo - Sítio do Povo - Gaula SANTA CRUZ   921 150 G 3 33
Arruamento de Ligação entre o Sítio da Ventrecha e Moinho Valente - Santa Cruz "   200 100 K 3 33
Arranjos no Caminho da Pereira - Santo da Serra "   333 500 P 3 33
Construção da ligação entre Fonte do Livramento e Rua da Calçada - Caniço "   210 150 R 3 33
Construção do Cemitério do Caniço 1.ª Fase "   230 500 U 2 46

TOTAL DO MUNICÍPIO  1 895 400

Construção de Armazém Municipal  SANTANA   572 900 B 2 44
Alargamento e Pavimentação da E. M. da Cova dos Moleiros ao Lombo da Ilha - Ilha "   709 950 Y 3 33

TOTAL DO MUNICÍPIO  1 282 850

Construção da E.M. entre Feiteiras e Levada do Poio - São Vicente SÃO VICENTE   659 700 Y 3 33
Requalificação e Pavimentação da Estrada João Abel de Freitas, entre edifício dos Bombeiros e
rotunda do Laranjal - São Vicente "   731 750 Z 3 33

TOTAL DO MUNICÍPIO  1 391 450

TOTAL GERAL  26 174 500

ANEXO I
RELAÇÃO DOS PROJECTOS CONSTANTES DOS INVESTIMENTOS MUNICIPAIS

A
LÍ

N
EA

C
LA

SS
. F

U
N

C
.



(euros)

Dívida em Dívida em
1 de Jan. de 2011 Emissões Outros Total Amortizações Outros Total 31/dez/11

1 - Dívida denominada em Euros
1. Dívida de Médio e Longo Prazo
1.1. Obrigações-Empréstimo 156.884.000 euros CGD,CAI,DEPFA
       1.1.1. 1ª Emissão de 28 de Março de 2003 (106,94 MEuros) 106.944.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.944.000,00
       1.1.2. 2ª Emissão de 15 de Julho de 2003 (49,94 MEuros) 49.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.940.000,00

156.884.000,00 0,00 0,00 156.884.000,00
1.2. Obrigações-Empréstimo 243.410.000 euros CALYON e DEPFA
       1.2.1. 1ª Emissão de 10 de Julho de 2006 (129,685 MEuros) 129.685.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.685.000,00
       1.2.2. 2ª Emissão de 29 de Junho de 2007 (113,725 MEuros) 113.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.725.000,00

243.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.410.000,00

1.3. Obrigações-Empréstimo PTH 154.000.000 euros DEPFA e DEXIA 92.400.000,00 0,00 0,00 0,00 30.800.000,00 0,00 30.800.000,00 61.600.000,00
1.4. Obrigações-Empréstimo 29.000.000 euros JPMorgan 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00

1.5. Empréstimo m.l. prazo no montante de 65.000.000,00 euros BEI 61.388.888,89 0,00 0,00 0,00 3.611.111,11 0,00 3.611.111,11 57.777.777,78
1.6. Empréstimo m.l. prazo no montante de 50.000.000,00 euros BEI 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
1.7. Empréstimo m.l. prazo no montante de 102.666.666,00 euros DGTF 102.666.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.666.666,00
1.8. Empréstimo m.l.prazo no montante de 15.400.000,00 euros BANIF 15.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400.000,00
1.9. Empréstimo m.l.prazo no montante de 7.700.000,00 euros CGD 7.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700.000,00
1.10. Empréstimo m.l.prazo no montante de 7.700.000,00 euros DEXIA 7.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700.000,00
1.11. Empréstimo m.l.prazo no montante de 50.000.000,00 euros DEXIA 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
1.12. Empréstimo m.l.prazo no montante de 30.800.000,00 euros DEXIA 30.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.800.000,00
1.13. Empréstimo m.l.prazo no montante de 30.000.000,00 euros DEXIA 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
1.14. Empréstimo m.l.prazo no montante de 37.500.000,00 euros MBCP 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00
1.15. Empréstimo m.l.prazo no montante de 7.500.000,00 euros CGD e BANIF 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00
1.16. Empréstimo m.l.prazo no montante de 8.000.000,00 euros BARCLAYS 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00
1.17. Empréstimo m.l.prazo no montante de 13.000.000,00 euros CGD e BANIF 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00
1.18. Empréstimo m.l.prazo no montante de 20.000.000,00 euros BANIF 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
1.19. Empréstimo m.l.prazo no montante de 15.000.000,00 euros BANIF 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
1.20. Empréstimo m.l.prazo no montante de 15.000.000,00 euros BES 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

2. Dívida de Curto Prazo
2.1. Empréstimo de curto prazo, em regime de conta corrente BBVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Empréstimo de curto prazo, em regime de conta corrente CGD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Empréstimo de curto prazo, em regime de conta corrente  Montepio Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Empréstimo Intercalar (Resolução n.º 1721/2011 de 29/12) DGTF 0,00 0,00 19.384.056,74 19.384.056,74 0,00 0,00 0,00 19.384.056,74

2 - Dívida denominada em moedas não Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 963.349.554,89 0,00 49.384.056,74 49.384.056,74 34.411.111,11 0,00 34.411.111,11 978.322.500,52

Movimento da dívida da Região Autónoma da Madeira reportada ao final do ano económico de 2011
ANEXO II

Empréstimo Entidade
Aumentos Diminuições



(Un.:Euros)
Execução Execução Orçamento 

2009 2010 Inicial 2011

Receitas Correntes 129.298.134 138.463.105 183.063.530
Receitas de Capital 68.721.560 43.722.094 126.540.047

Total 198.019.694 182.185.199 309.603.577

Despesas Correntes 125.650.694 115.873.638 141.634.356
Despesas de Capital 69.243.096 64.638.964 164.782.726

Total 194.893.790 180.512.602 306.417.082

Fonte: Contas de Gerência e Orçamentos Municipais.

ANEXO III

ORÇAMENTO DOS MUNICÍPIOS DA RAM

Rubricas



ANEXO IV
SERVIÇOS, INSTITUTOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

PROPOSTA PARA 2012

01 - ALM

DESIGNAÇÃO
 ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DA 
MADEIRA

GABINETE DE 
GESTÃO DA LOJA 
DO CIDADÃO DA 

MADEIRA

INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO 

EMPRESARIAL

LABORATÓRIO 
REGIONAL DE 
ENGENHARIA 
CIVIL, IP-RAM

RAMEDM   
ESTRADAS DA 
MADEIRA, S.A.

FUNDO DE 
ESTABILIZAÇÃO 
TRIBUTÁRIO DA 

REGIÃO 
AUTÓNOMA DA 

MADEIRA

INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL

PATRIRAM    
TITULARIDADE E 

GESTÃO DO 
PATRIMÓNIO 

PÚBLICO REGIONAL, 
S.A.

SOCIEDADE DE 
DESENVOLVIMENTO 

DO NORTE DA 
MADEIRA, S.A.

SOCIEDADE DE 
DESENVOLVIMENTO 

DO PORTO SANTO, 
S.A.

SOCIEDADE 
METROPOLITANA DE 
DESENVOLVIMENTO, 

S.A.

SOCIEDADE DE 
PROMOÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO 
DA ZONA OESTE, 

PONTA DO OESTE, 
S.A.

FUNDO DE 
GESTÃO PARA OS 
PROGRAMAS DA 

DIRECÇÃO 
REGIONAL DE 

PESCA

FUNDO 
MADEIRENSE 

DO SEGURO DE 
COLHEITAS

1. RECEITAS CORRENTES   13 908 755    873 491   4 325 130   1 508 240   18 051 735   3 260 228   3 949 188   8 680 000   2 266 537   3 338 442   5 157 086   7 748 916    66 000    611 334
   Impostos directos    638 078
   Impostos indirectos        119 324
   Cont. para a seg. soc., a Cx. Geral Apos. e a ADSE
   Taxas, multas e outras penalidades    2 000    6 735   1 416 087    56 344
   Rendimentos da propriedade     300    1 000    1 100    796 602    1 000   8 280 000    2 000     20
   Transferências correntes:   13 879 055    322 400   4 316 430   1 275 000    42 900       3 948 188       1 132 350       4 606 623   5 883 541    64 000    554 970
       Administrações:   13 879 055    322 400   2 721 620   1 275 000           2 250 712       1 132 350       4 606 623   5 883 541    64 000    554 970
          Administração regional:   13 879 055    322 400   1 471 620   1 275 000           2 250 712       1 132 350       4 606 623   5 883 541    23 202    554 970
               Região Autónoma da Madeira
               01 - Funcionamento Normal   13 879 055    322 400    890 500   1 110 000           1 951 157                            197 170
               01.01 - Pessoal    320 000    862 500   1 110 000   1 755 841    137 170
               01.02 - Outras despesas correntes   13 879 055    2 400    28 000    195 316    60 000
               01.03 - Outras despesas correntes - consignadas     
               02 - Investimentos do Plano    581 120    165 000    299 555    23 202    357 800
               Serviços e fundos autónomos - RAM

               Adiminstração local - RAM
         Administração central           1 250 000                                        40 798     
               Administração central   1 250 000    40 798
                Adiminstração local
       Segurança social
       Instituições sem fins lucrativos e Famílias                                                         
                Instituições sem fins lucrativos 
                Famílias
       Resto do Mundo   1 594 810    42 900   1 697 476
       Outros sectores                                                         
                Sociedades e quase-sociedades não financeiras
                Sociedades financeiras
   Venda de bens e serviços correntes    17 500    551 091    5 700    212 240    1 000    290 137       1 134 187   3 338 442    550 463   1 865 375
   Outras receitas correntes    12 200     700    20 000   18 000 000    400 000     

2. DESPESAS CORRENTES   13 908 755    873 491   4 325 130   1 508 240   10 942 831   1 821 700   3 949 188   7 671 600   6 781 146   5 857 207   5 443 317   10 221 524    66 000    611 334
   Despesas com pessoal   6 863 705    444 887   1 029 800   1 173 100   4 887 668   1 506 100   1 899 016    162 200    953 220    978 537    326 692    823 815    134 199
   Aquisição de bens e serviços   1 690 450    375 645    431 200    321 140   5 815 163    65 600   2 050 172    224 050   1 328 600   1 330 050    510 002   3 514 168    66 000    12 300
   Juros e outros encargos                8 900                 350   4 499 326   3 548 620   4 606 623   5 883 541         
      Juros da dívida pública       4 304 402           5 883 541
      Outros    8 900     350    194 924   3 548 620   4 606 623
   Transferências correntes   5 351 600       2 864 130        40 000           7 185 000                         
      Administrações e Segurança social            2 000                                             
               Administração central    2 000
                Adiminstração regional
                Adiminstração local
                Segurança social
      Outros sectores   5 351 600       2 862 130        40 000           7 185 000                         
                Sociedades e quase-sociedades não financeiras     
                Sociedades financeiras   2 842 130   7 185 000
                Instituições sem fins lucrativos     500    20 000
                Famílias   5 350 100        40 000
                Resto do mundo    1 000
   Subsídios
   Outras despesas correntes    3 000    52 959        5 100    200 000    250 000    100 000    464 835

4. RECEITAS DE CAPITAL    50 000    12 000   35 880 000    45 119   17 037 497        129 815       26 264 277   66 557 562   64 792 492   99 124 117    729 091    10 567
   Venda de bens de investimento
   Transferências de capital:    48 500    12 000   35 168 200    45 019   17 037 497        128 909       3 364 607       5 718 781   8 086 029    729 091    10 567
       Administrações:    48 500    12 000   5 629 630    43 019   15 973 966        19 336               5 718 781   8 086 029    729 091    10 567
          Administração regional:    48 500    12 000   5 529 630    43 019   15 973 966        19 336               5 718 781   8 086 029    73 628    10 567
               Região Autónoma da Madeira
              01 - Func. Normal    48 500    12 000        3 019        10 567
              02 - Invest. do Plano   5 529 630    40 000    19 336    73 628
               Serviços e fundos autónomos - RAM
               Adiminstração local - RAM
         Administração central            100 000                                        655 463     
               Administração central    100 000    655 463
                Adiminstração local
       Segurança social
       Instituições sem fins lucrativos e Famílias                                                         
       Resto do Mundo   29 538 570    2 000   1 063 531    109 573   3 364 607
       Outros sectores                                                         
   Activos financeiros    700 000   4 535 491
   Passivos financeiros       22 899 670   62 022 071   59 073 711   91 038 088
   Outras receitas de capital    11 800     406
   Recursos próprios comunitários
   Reposições não abatidas nos pagamentos    1 500     100     500     
   Saldo da gerência anterior     

5. DESPESAS DE CAPITAL    50 000    12 000   35 880 000    45 119   24 146 401   1 438 528    129 815   1 008 400   21 749 669   64 038 797   64 506 261   96 651 509    729 091    10 567
   Aquisição de bens de capital    50 000    12 000    80 000    45 019   24 146 401    12 077    129 815    435 000   3 625 750   5 718 781   8 086 029    729 091    10 567
   Transferências de capital           29 300 000            5 000        16 000                         
      Administrações e Segurança social            700 000                                             
               Administração central    700 000
      Outros sectores           28 600 000            5 000        16 000                         
                Sociedades e quase-sociedades não financeiras   28 600 000
                Sociedades financeiras
                Instituições sem fins lucrativos    2 500
                Famílias    2 500    16 000
                Resto do mundo
   Activos financeiros   6 500 000   1 421 451    557 400
   Passivos financeiros       21 749 669   60 413 047   58 787 480   88 565 480
   Outras despesas de capital     100

                                                        

03 - Vice-Presidência do Governo 04 - Secretaria Regional do Plano e Finanças 05 - Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais



ANEXO IV
SERVIÇOS, INSTITUTOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

PROPOSTA PARA 2012

DESIGNAÇÃO

1. RECEITAS CORRENTES
   Impostos directos
   Impostos indirectos
   Cont. para a seg. soc., a Cx. Geral Apos. e a ADSE
   Taxas, multas e outras penalidades
   Rendimentos da propriedade
   Transferências correntes:
       Administrações: 
          Administração regional:
               Região Autónoma da Madeira
               01 - Funcionamento Normal 
               01.01 - Pessoal
               01.02 - Outras despesas correntes
               01.03 - Outras despesas correntes - consignadas
               02 - Investimentos do Plano 
               Serviços e fundos autónomos - RAM

               Adiminstração local - RAM
         Administração central
               Administração central
                Adiminstração local
       Segurança social
       Instituições sem fins lucrativos e Famílias
                Instituições sem fins lucrativos 
                Famílias
       Resto do Mundo
       Outros sectores
                Sociedades e quase-sociedades não financeiras
                Sociedades financeiras
   Venda de bens e serviços correntes
   Outras receitas correntes

2. DESPESAS CORRENTES
   Despesas com pessoal
   Aquisição de bens e serviços
   Juros e outros encargos
      Juros da dívida pública
      Outros 
   Transferências correntes
      Administrações e Segurança social
               Administração central
                Adiminstração regional
                Adiminstração local
                Segurança social
      Outros sectores
                Sociedades e quase-sociedades não financeiras
                Sociedades financeiras
                Instituições sem fins lucrativos 
                Famílias
                Resto do mundo
   Subsídios
   Outras despesas correntes

4. RECEITAS DE CAPITAL
   Venda de bens de investimento
   Transferências de capital:
       Administrações: 
          Administração regional:
               Região Autónoma da Madeira
              01 - Func. Normal
              02 - Invest. do Plano
               Serviços e fundos autónomos - RAM
               Adiminstração local - RAM
         Administração central
               Administração central
                Adiminstração local
       Segurança social
       Instituições sem fins lucrativos e Famílias
       Resto do Mundo
       Outros sectores
   Activos financeiros
   Passivos financeiros
   Outras receitas de capital
   Recursos próprios comunitários
   Reposições não abatidas nos pagamentos
   Saldo da gerência anterior

5. DESPESAS DE CAPITAL
   Aquisição de bens de capital
   Transferências de capital
      Administrações e Segurança social
               Administração central
      Outros sectores
                Sociedades e quase-sociedades não financeiras
                Sociedades financeiras
                Instituições sem fins lucrativos 
                Famílias
                Resto do mundo
   Activos financeiros
   Passivos financeiros
   Outras despesas de capital

06 - SRCTT

INSTITUTO DO 
VINHO, DO 

BORDADO E DO 
ARTESANATO DA 

MADEIRA

PARQUE 
NATURAL DA 

MADEIRA

PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO 
RURAL PARA A RAM                 

PRODERAM

CENTRO DE 
ESTUDOS DE 
HISTÓRIA DO 
ATLÂNTICO

INSTITUTO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA 
SAÚDE E ASSUNTOS 

SOCIAIS, IP-RAM 

INSTITUTO DE 
EMPREGO DA 
MADEIRA, IP-

RAM

SERVIÇO 
REGIONAL DE 
PROTECÇÃO 

CIVIL, IP-RAM 

EMPRESA 
JORNAL DA 
MADEIRA

CONSERVATÓRIO 
ESCOLA 

PROFISSIONAL DAS 
ARTES DA 
MADEIRA

ESCOLA 
PROFISSIONAL 
DR. FRANCISCO 

FERNANDES

FUNDO DE GESTÃO 
PARA OS 

PROGRAMAS DA 
FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL

INSTITUTO DO 
DESPORTO DA 

REGIÃO AUTÓNOMA 
DA MADEIRA, IP-RAM

FUNDO ESCOLAR 
ESCOLA BÁSICA 
PORTO DA CRUZ

FUNDO ESCOLAR 
ESCOLA BÁSICA E 
SECUNDÁRIA DR. 

ÂNGELO AUGUSTO 
DA SILVA

  4 246 381   1 847 343    636 802    475 865   387 356 851   15 848 043   2 057 714   1 956 329   3 869 728    890 850   13 892 430   7 350 760    218 828    350 497

   253 600    16 000    325 000    26 097    12 000    189 796    92 600    37 600    16 400    12 000
    220         100        10 000    2 863    15 000            2 000     50     100     500

  3 726 381   1 792 344    636 702    473 265   386 807 301   15 747 733   1 980 714       3 659 432    793 250   13 890 330   7 310 060    59 328    158 786
  3 085 835   1 644 814    636 702    349 640   383 924 283   14 667 674   1 893 955       3 559 432    793 250    40 906   7 310 060    56 328    156 786
  3 021 701   1 644 814    82 860    349 640   383 924 283   14 666 020   1 893 955       3 559 432    793 250    40 906   7 109 335    56 328    150 786

  2 393 905   1 456 000        317 938   372 774 961   2 149 820   1 890 591       3 399 785    180 520       2 109 712    53 828    128 450
  2 393 905   1 450 000    277 982   4 029 441   2 097 628   1 147 396   3 382 985    124 751    993 587

       6 000    39 956   159 362 058    52 192    117 574    16 800    55 769   1 116 125    53 828    128 450
  209 383 462    625 621

   627 796    188 814    82 860    31 702   11 149 322   12 516 200    3 364    159 647    612 730    40 906   4 999 623    22 336

       2 500
   64 134        553 842            1 654                        200 725        6 000
   64 134    553 842    1 654        200 725        6 000

  3 405 800
                   5 290                                     

   5 290
        

   640 546    147 530    123 625    373 965   1 080 059    86 759    100 000   10 443 624
                  2 503 763                                3 000    2 000

  2 503 763            1 500    1 000
   1 500    1 000

   263 680    35 999    2 600    210 500       1 956 329    12 500    5 000    2 550    93 000    146 211
   2 500    3 000        4 050    71 350    50 000    8 000         100     500    50 000    33 000

  4 246 381   1 847 343    636 802    475 865   387 366 851   15 848 043   2 057 714   4 471 986   3 869 728    890 850   13 892 530   7 398 235    218 828    350 497
  2 416 905   1 449 999    3 941    277 982   4 071 100   2 099 128   1 147 396   1 857 057   3 383 630    517 550    18 300    993 587
  1 735 880    397 194    632 761    197 783   155 728 070   2 191 169    910 318   1 944 549    364 242    373 100    66 230   1 155 450    217 386    350 323

                  8 080 239            513 148                         
  8 080 239    471 265     

   41 882     
                  219 485 268   6 429 234            119 863       13 807 900   5 244 398         
                       271 036                    600 000             
            443    250 000

   11 756
   26 663    350 000

   232 174
                  219 485 268   6 158 198            119 863       13 207 900   5 244 398         

  219 243 462    33 760   13 197 900   2 362 286
   190 000

   241 806    37 523   2 685 012
          6 124 438    82 340    10 000     100

   7 000
   72 130       5 128 512     
   21 466     150     100     100    2 174        157 233    1 993     200     100    4 800    1 442     174

   953 870    50 000   6 504 143    59 720   12 854 787    491 247   3 818 409   3 095 000    3 118    92 036    10 100   2 312 415         873
   11 064

   942 806    50 000   6 504 143    59 720   12 844 787    476 047   3 818 409        1 618    92 036    10 000   2 264 940         873
   197 912    19 768   6 504 143    8 958   11 304 787    310 187   1 186 716        1 618    92 036    10 000   2 264 940         873
   197 912    19 768    784 349    8 958   11 304 787    310 187   1 186 716        1 618    92 036    10 000   2 264 940         873

           45 287    6 038   1 000 884    1 618    4 766    12 680         873
   197 912    19 768    784 349    8 958   11 259 500    304 149    185 832    87 270    10 000   2 252 260

          5 719 794                                             
  5 719 794

                                                        
   744 894    30 232    50 762   1 540 000    165 860   2 631 693     

                                                        
   13 452

  3 095 000
    

   10 000    1 748        1 500     100    47 475
        

   953 870    50 000   6 504 143    59 720   12 844 787    491 247   3 818 409    579 342    3 118    92 036    10 000   2 264 940         873
   953 870    50 000   6 504 143    59 720   1 845 287    236 343   3 818 409    77 500    3 118    92 036    10 000    72 680         873

                  10 999 500                           2 192 260         
                                                        

                  10 999 500                           2 192 260         
  10 999 500

  2 192 260

   254 904
   501 842

                                                        

05 - Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais 07 - Secretaria Regional dos Assuntos Sociais 08 - Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos



ANEXO IV
SERVIÇOS, INSTITUTOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

PROPOSTA PARA 2012

DESIGNAÇÃO

1. RECEITAS CORRENTES
   Impostos directos
   Impostos indirectos
   Cont. para a seg. soc., a Cx. Geral Apos. e a ADSE
   Taxas, multas e outras penalidades
   Rendimentos da propriedade
   Transferências correntes:
       Administrações: 
          Administração regional:
               Região Autónoma da Madeira
               01 - Funcionamento Normal 
               01.01 - Pessoal
               01.02 - Outras despesas correntes
               01.03 - Outras despesas correntes - consignadas
               02 - Investimentos do Plano 
               Serviços e fundos autónomos - RAM

               Adiminstração local - RAM
         Administração central
               Administração central
                Adiminstração local
       Segurança social
       Instituições sem fins lucrativos e Famílias
                Instituições sem fins lucrativos 
                Famílias
       Resto do Mundo
       Outros sectores
                Sociedades e quase-sociedades não financeiras
                Sociedades financeiras
   Venda de bens e serviços correntes
   Outras receitas correntes

2. DESPESAS CORRENTES
   Despesas com pessoal
   Aquisição de bens e serviços
   Juros e outros encargos
      Juros da dívida pública
      Outros 
   Transferências correntes
      Administrações e Segurança social
               Administração central
                Adiminstração regional
                Adiminstração local
                Segurança social
      Outros sectores
                Sociedades e quase-sociedades não financeiras
                Sociedades financeiras
                Instituições sem fins lucrativos 
                Famílias
                Resto do mundo
   Subsídios
   Outras despesas correntes

4. RECEITAS DE CAPITAL
   Venda de bens de investimento
   Transferências de capital:
       Administrações: 
          Administração regional:
               Região Autónoma da Madeira
              01 - Func. Normal
              02 - Invest. do Plano
               Serviços e fundos autónomos - RAM
               Adiminstração local - RAM
         Administração central
               Administração central
                Adiminstração local
       Segurança social
       Instituições sem fins lucrativos e Famílias
       Resto do Mundo
       Outros sectores
   Activos financeiros
   Passivos financeiros
   Outras receitas de capital
   Recursos próprios comunitários
   Reposições não abatidas nos pagamentos
   Saldo da gerência anterior

5. DESPESAS DE CAPITAL
   Aquisição de bens de capital
   Transferências de capital
      Administrações e Segurança social
               Administração central
      Outros sectores
                Sociedades e quase-sociedades não financeiras
                Sociedades financeiras
                Instituições sem fins lucrativos 
                Famílias
                Resto do mundo
   Activos financeiros
   Passivos financeiros
   Outras despesas de capital

FUNDO ESCOLAR 
ESCOLA BÁSICA E 

SECUNDÁRIA 
CALHETA 

FUNDO ESCOLAR 
ESCOLA BÁSICA E 
SECUNDÁRIA DR. 

LUÍS MAURÍLIO DA 
SILVA DANTAS

FUNDO ESCOLAR 
ESCOLA BÁSICA E 

SECUNDÁRIA PROFESSOR 
DOUTOR FRANCISCO 

FREITAS BRANCO 

FUNDO ESCOLAR 
ESCOLA BÁSICA E 

SECUNDÁRIA 
GONÇALVES ZARCO 

FUNDO ESCOLAR 
ESCOLA BÁSICA E 
SECUNDÁRIA  Dª 

LUCINDA ANDRADE 

FUNDO ESCOLAR 
ESCOLA BÁSICA E 

SECUNDÁRIA 
MACHICO

FUNDO ESCOLAR 
ESCOLA BÁSICA E 

SECUNDÁRIA 
PADRE MANUEL 

ÁLVARES

FUNDO ESCOLAR 
ESCOLA BÁSICA E 

SECUNDÁRIA BISPO 
DOM MANUEL 

FERREIRA CABRAL 

FUNDO ESCOLAR 
ESCOLA BÁSICA E 

SECUNDÁRIA 
PONTA DO SOL

FUNDO ESCOLAR 
ESCOLA BÁSICA E 

SECUNDÁRIA 
PORTO MONIZ

FUNDO 
ESCOLAR 

ESCOLA BÁSICA 
E SECUNDÁRIA 

SANTA CRUZ

FUNDO ESCOLAR 
ESCOLA 

SECUNDÁRIA 
FRANCISCO 

FRANCO

FUNDO 
ESCOLAR 
ESCOLA 

SECUNDÁRIA 
JAIME MONIZ

   434 910    530 533    450 121    432 128    481 826    547 864    579 612    405 642    534 250    265 392    456 033    715 296   1 062 377

   6 200    6 000    3 500    33 000    4 150    17 450    11 200    9 800    3 700    2 050    7 970    81 000    99 600
        100     500     500     100     50                 100     500    1 900

   230 285    309 433    361 821    167 784    333 976    273 364    383 412    293 142    332 450    175 342    281 563    298 796    596 242
   230 110    308 933    351 371    166 934    333 876    273 364    383 262    291 242    330 950    175 242    281 063    298 796    596 242
   230 110    308 933    351 371    151 934    333 876    273 364    380 262    278 242    329 950    175 142    280 563    298 796    596 242

   229 910    211 933    351 121    50 178    170 876    273 364    310 662    163 883    230 950    174 942    280 063    230 196    195 091

   229 910    211 933    351 121    50 178    170 876    273 364    310 662    163 883    230 950    174 942    280 063    230 196    195 091

       95 000    90 000    163 000    69 000    111 859    96 000    68 600    401 151,
   11 756

    200    2 000     250     600    2 500    3 000     200     500
               15 000            3 000    13 000    1 000     100     500         
           15 000    3 000    13 000    1 000     100     500     

           1 190                 50     300     500                 
    200     500

   1 190     50     100
    

    175     500    9 260     850     100         100    1 600    1 000     100     500         
        500    7 760     350     50    1 100    1 000     50     500

    175        1 500     500     100     50     500     50
   133 425    155 000    84 250    170 844    98 600    195 000    185 000    77 700    128 100    88 000    106 400    175 000    174 300
   65 000    60 000     50    60 000    45 000    62 000        25 000    70 000        60 000    160 000    190 335

   434 910    530 533    450 121    432 128    481 826    547 864    579 612    405 642    534 250    265 392    456 033    715 296   1 062 377

   432 147    530 033    450 097    431 319    479 620    544 864    574 086    404 642    530 552    264 906    453 008    714 296   1 061 077
    551                                                 

    551
                                                    
                                                    

                                                    

   2 212     500     24     809    2 206    3 000    5 526    1 000    3 698     486    3 025    1 000    1 300

   5 831    3 732    2 415    5 660    4 407    8 212    7 642        5 140    4 395    8 540    6 461     

   5 831    3 732    2 415    5 660    4 407    8 212    7 642        5 140    4 395    8 540    6 461     
   5 831    3 732    2 415    5 660    4 407    8 212    7 642        5 140    4 395    8 540    6 461     
   5 831    3 732    2 415    5 660    4 407    8 212    7 642        5 140    4 395    8 540    6 461     

   5 831    2 732    2 415    5 660    4 407    8 212    7 642        3 140    4 395    8 540    6 461     
   1 000    2 000     

                                                    

                                                    

                                                    

            

   5 831    3 732    2 415    5 660    4 407    8 212    7 642        5 140    4 395    8 540    6 461     
   5 831    3 732    2 415    5 660    4 407    8 212    7 642        5 140    4 395    8 540    6 461     
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ANEXO IV
SERVIÇOS, INSTITUTOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

PROPOSTA PARA 2012

DESIGNAÇÃO

1. RECEITAS CORRENTES
   Impostos directos
   Impostos indirectos
   Cont. para a seg. soc., a Cx. Geral Apos. e a ADSE
   Taxas, multas e outras penalidades
   Rendimentos da propriedade
   Transferências correntes:
       Administrações: 
          Administração regional:
               Região Autónoma da Madeira
               01 - Funcionamento Normal 
               01.01 - Pessoal
               01.02 - Outras despesas correntes
               01.03 - Outras despesas correntes - consignadas
               02 - Investimentos do Plano 
               Serviços e fundos autónomos - RAM

               Adiminstração local - RAM
         Administração central
               Administração central
                Adiminstração local
       Segurança social
       Instituições sem fins lucrativos e Famílias
                Instituições sem fins lucrativos 
                Famílias
       Resto do Mundo
       Outros sectores
                Sociedades e quase-sociedades não financeiras
                Sociedades financeiras
   Venda de bens e serviços correntes
   Outras receitas correntes

2. DESPESAS CORRENTES
   Despesas com pessoal
   Aquisição de bens e serviços
   Juros e outros encargos
      Juros da dívida pública
      Outros 
   Transferências correntes
      Administrações e Segurança social
               Administração central
                Adiminstração regional
                Adiminstração local
                Segurança social
      Outros sectores
                Sociedades e quase-sociedades não financeiras
                Sociedades financeiras
                Instituições sem fins lucrativos 
                Famílias
                Resto do mundo
   Subsídios
   Outras despesas correntes

4. RECEITAS DE CAPITAL
   Venda de bens de investimento
   Transferências de capital:
       Administrações: 
          Administração regional:
               Região Autónoma da Madeira
              01 - Func. Normal
              02 - Invest. do Plano
               Serviços e fundos autónomos - RAM
               Adiminstração local - RAM
         Administração central
               Administração central
                Adiminstração local
       Segurança social
       Instituições sem fins lucrativos e Famílias
       Resto do Mundo
       Outros sectores
   Activos financeiros
   Passivos financeiros
   Outras receitas de capital
   Recursos próprios comunitários
   Reposições não abatidas nos pagamentos
   Saldo da gerência anterior

5. DESPESAS DE CAPITAL
   Aquisição de bens de capital
   Transferências de capital
      Administrações e Segurança social
               Administração central
      Outros sectores
                Sociedades e quase-sociedades não financeiras
                Sociedades financeiras
                Instituições sem fins lucrativos 
                Famílias
                Resto do mundo
   Activos financeiros
   Passivos financeiros
   Outras despesas de capital

(em euros)

FUNDO ESCOLAR 
ESCOLA BÁSICA 

DOS 1º, 2º E 3º 
CICLOS PROF. 

FRANCISCO M. S. 
BARRETO

FUNDO ESCOLAR 
ESCOLA BÁSICA 

DOS 2º E 3º CICLOS 
DOUTOR ALFREDO 

FERREIRA 
NÓBREGA JÚNIOR

FUNDO 
ESCOLAR 

ESCOLA BÁSICA 
DOS 2º E 3º 

CICLOS 
BARTOLOMEU 
PERESTRELO 

FUNDO 
ESCOLAR 

ESCOLA BÁSICA 
DOS 2º E 3º 

CICLOS 
CANIÇAL

FUNDO 
ESCOLAR 
ESCOLA 

BÁSICA DOS 
2º E 3º 

CICLOS 
CANIÇO

FUNDO 
ESCOLAR 

ESCOLA BÁSICA 
DOS 2º E 3º 

CICLOS CURRAL 
DAS FREIRAS

FUNDO ESCOLAR 
ESCOLA BÁSICA 

DOS 2º E 3º 
CICLOS 

ESTREITO DE 
CÂMARA DE 

LOBOS 

FUNDO ESCOLAR 
ESCOLA BÁSICA 

DOS 2º E 3º 
CICLOS HORÁCIO 

BENTO DE 
GOUVEIA 

FUNDO ESCOLAR 
ESCOLA BÁSICA 

DOS 2º E 3º CICLOS 
CONEGO JOÃO 

JACINTO 
GONÇALVES 

ANDRADE

FUNDO 
ESCOLAR 
ESCOLA 

BÁSICA DOS 2º 
E 3º CICLOS 

LOUROS

FUNDO 
ESCOLAR 

ESCOLA BÁSICA 
DOS 2º E 3º 

CICLOS SANTO 
ANTÓNIO

FUNDO ESCOLAR 
ESCOLA BÁSICA 

DOS 2º E 3º CICLOS 
SÃO JORGE - 
CARDEAL D. 

TEODÓSIO DE 
GOUVEIA

FUNDO ESCOLAR 
ESCOLA BÁSICA 

DOS 2º E 3º CICLOS 
DR. EDUARDO 

BRAZÃO DE 
CASTRO

FUNDO 
ESCOLAR 

ESCOLA BÁSICA 
DOS 2º E 3º 

CICLOS TORRE 
CÂMARA DE 

LOBOS 

TOTAL 2012

  
   204 235    248 178    250 979    110 752    416 524    189 000    463 973    477 541    412 132    314 110    423 289    90 253    221 973    306 706   525 769 133

638.078
119.324

0
   1 550    10 700    8 600    2 150    15 550    2 350    29 000     750     700    9 000    1 500    1 250    5 000    4 000 2.839.979

    40     50     100         50     50         200     200    1 000                 9.118.295
   119 805    133 678    79 279    57 652    253 174    157 500    233 973    212 824    270 932    147 610    317 297    75 803    143 473    204 006 479.505.699
   119 635    133 678    79 279    57 452    252 624    157 000    233 973    212 824    269 932    143 310    316 797    75 603    143 473    204 006 457.230.907
   119 435    133 678    79 279    57 202    252 624    156 000    233 973    212 824    269 932    143 310    316 797    75 603    143 473    204 006 455.079.704

   104 235    95 578    79 279    55 397    82 424    156 000    103 555    184 557    240 728    99 750    255 193    60 403    116 973    148 125 409.861.158
20.083.186

   104 235    95 578    79 279    55 397    82 424    156 000    103 555    184 557    240 728    99 750    255 193    60 403    116 973    148 125 179.768.889
210.009.083

   15 000    38 100        1 805    170 000    130 418    28 267    28 204    42 760    61 604    15 000    26 500    55 881 33.570.126
11.756

    200     200        1 000     800     200     14.150
    200             250        1 000                                 2.151.203
    200     250    1 000                 2.151.203

0
3.405.800

    20                                    1 500                 8.850
    10    1 500 7.500
    10 1.350

16.331.294
    150             200     550     500            1 000    2 800     500     200         2.528.848
    150     200     500     500    1 000    2 000     200 2.522.123

    50     800     500     6.725
   56 340    79 250    148 000    50 950    127 750    14 100    153 000    209 500    95 300    95 600    70 806    7 700    61 500    68 700 13.704.620
   26 500    24 500    15 000        20 000    15 000    48 000    54 267    45 000    60 900    33 686    5 500    12 000    30 000 19.843.138

   204 235    248 178    250 979    110 752    416 524    189 000    463 973    477 541    412 132    314 110    423 289    90 253    221 973    306 706 528.578.746
39.419.514

   203 080    244 624    250 546    109 483    416 024    188 743    463 243    477 141    411 132    313 493    422 813    89 253    220 973    304 706 194.984.896
        554                                             27.141.852

18.739.448
    554 8.402.404

                                                        260.527.393
                                                        873.036

252.443
11.756

376.663
232.174

                                                        259.654.357
234.837.408
10.217.130
2.984.841

11.606.978
8.000

5.200.642
   1 155    3 000     433    1 269     500     257     730     400    1 000     617     476    1 000    1 000    2 000 1.304.449

   2 536    1 208    1 208    22 481    1 510    2 600    3 569    3 519            7 953     300        2 088 340.989.662
11.064

   2 536    1 208    1 208    22 481    1 510    2 600    3 569    3 519            7 953     300        2 088 97.525.986
   2 536    1 208    1 208    22 481    1 510    2 600    3 569    3 519            7 953     300        2 088 58.284.264
   2 536    1 208    1 208    22 481    1 510    2 600    3 569    3 519            7 953     300        2 088 51.809.007

   2 536    1 208    1 208    15 831    1 510    2 600    3 569    3 519        7 953     300        1 789 1.247.690
   6 650     299 20.782.541

0
0

                                                          6 475 257
6.475.257

0
0

                                                        0
39.241.722

                                                        0
5.248.943

238.128.540
12.206

0
62.923

                        0

   2 536    1 208    1 208    22 481    1 510    2 600    3 569    3 519            7 953     300        2 088 338.180.049
   2 536    1 208    1 208    22 481    1 510    2 600    3 569    3 519    7 953     300        2 088 56.915.916

                                                        42.512.760
                                                        700.000

700.000
                                                        41.812.760

39.599.500
0

2.194.760
18.500

0
8.733.755

230.017.518
100
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ANEXO V
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

(Unidade: euros)

Designação

1. Receitas correntes           1.028.181.880              478.570.087                47.199.046            1.090.650.459 
1.1. Impostos directos              279.584.000                     638.078 -               280.222.078 
1.2. Impostos indirectos              502.378.000                     119.324 -               502.497.324 
1.3. Taxas, multas e outras penalidades                28.072.000                  2.833.244                         6.735                 30.911.979 
1.4. Rendimentos da propriedade                  3.196.000                     837.195                  8.281.100                 12.314.295 
1.5. Transferências correntes              203.203.880              467.840.285                11.665.414               227.644.025 

   1.5.1. Administração central              189.690.880                  2.151.203 -               191.842.083 

   1.5.2. Administração regional -              443.443.040                11.622.514 -
(das quais: dos SFA para GR) - - - -
(das quais: do GR para SFA) -              443.431.284                11.622.514 -
(das quais: dos SFA para SFA) -                       11.756 - -

   1.5.3. Administração local -                       14.150 -                        14.150 
   1.5.4. Segurança social                10.408.419                  3.405.800 -                 13.814.219 
   1.5.5. União Europeia                  3.104.581                16.288.394                       42.900                 19.435.875 
   1.5.6. Outros sectores -                  2.537.698 -                   2.537.698 

1.6. Outras receitas correntes + Venda de bens e
serviços correntes + Contribuições para a segurança                11.748.000                  6.301.961                27.245.797                 37.060.758 
social, a Caixa Geral de Aposentações e a ADSE

2. Despesas correntes           1.279.663.600              477.189.134                51.389.612            1.344.941.792 
2.1. Pessoal              314.727.190                29.430.325                  9.989.189               354.146.704 
2.2. Aquisição de bens e serviços              191.343.786              180.318.314                14.666.582               378.093.682 
2.3. Juros e outros encargos              112.958.694                  8.090.244                19.051.608               140.100.546 
2.4. Transferências correntes              519.592.009              253.302.393                  7.225.000               325.053.848 

   2.4.1. Administração central -                     252.443 -                      252.443 
   2.4.2. Administração regional              443.431.284                       11.756 - -

(das quais: do GR para os SFA)              443.431.284 - - -
(das quais: dos SFA para o GR) - - - -
(das quais: dos SFA para os SFA) -                       11.756 -                        11.756 

   2.4.3. Administração local                     160.000                     376.663 -                      536.663 
   2.4.4. Segurança social -                     232.174 -                      232.174 
   2.4.5. União Europeia -                         8.000 -                          8.000 
   2.4.6. Outros sectores                76.000.725              252.421.357                  7.225.000               324.024.568 

2.5. Subsídios                19.673.410                  5.200.642 -                 24.874.052 
2.6. Outras despesas correntes              121.368.511                     847.216                     457.233               122.672.960 

3. Saldo corrente (3)=(1)-(2)            - 251.481.720                  1.380.953                - 4.190.566            - 254.291.333 
4. Receitas de capital           1.170.842.120                64.055.794              276.870.945            1.221.831.312 

4.1. Venda de bens de investimento                     133.000                       11.064 -                      144.064 
4.2. Transferências de capital              145.459.120                63.319.072                34.206.914               191.176.099 

   4.2.1. Administração central              112.500.000                  6.475.257 -               118.975.257 
   4.2.2. Administração regional -                22.030.231                29.778.776 -

(das quais: dos SFA para GR) - -
(das quais: do GR para SFA)                22.030.231                22.030.231                29.778.776 -
(das quais: dos SFA para SFA) - - - -

   4.2.3. Administração local - - - -
   4.2.4. Segurança social - - - -
   4.2.5. União Europeia                32.959.120                34.813.584                  4.428.138                 72.200.842 
   4.2.6. Outros sectores - - - -

4.3. Activos financeiros                25.000.000                     713.452                  4.535.491                 30.248.943 
4.4. Passivos financeiros           1.000.000.000 -              238.128.540            1.000.000.000 
4.5. Outras receitas de capital                     250.000                       12.206 -                      262.206 

5. Despesas de capital
             920.336.400                65.499.670              272.680.379               968.578.902 

5.1. Aquisição de bens de capital              286.420.975                14.826.455                42.089.461               343.336.891 
5.2. Transferências de capital              108.693.735                42.496.760                       16.000                 99.397.488 

   5.2.1. Administração central                  3.196.772                     700.000 -                   3.896.772 
   5.2.2. Administração regional                22.030.231 - - -

(das quais: do GR para os SFA)                22.030.231 - - -
(das quais: dos SFA para o GR) - - - -
(das quais: dos SFA para os SFA) - - - -

   5.2.3. Administração local                13.206.094 - -                 13.206.094 
   5.2.4. Segurança social - - - -
   5.2.5. União Europeia - - - -
   5.2.6. Outros sectores                70.260.638                41.796.760                       16.000                 82.294.622 

5.3. Activos financeiros              255.180.540                  8.176.355                     557.400                 25.785.755 
5.4. Passivos financeiros                79.437.817 -              230.017.518               309.455.335 
5.5. Outras despesas de capital              190.603.333                            100               190.603.433 

6. Saldo capital (6)=(4)-(5)              250.505.720                - 1.443.876                  4.190.566               253.252.410 

976.000                    62.923                      - 1.038.923                  

8. Saldo global (8)=(3)+(6)+(7) - - - -

Governo Regional

Empresas 
classificadas no 

universo da 
administração 

regional

Total

7. Reposições não abatidas nos pagamentos

Serviços e fundos 
autónomos



ANEXO VI
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTAIS PARA EMPRESAS PÚBLICAS, PARTICIPADAS E EQUIPARADAS

(Unidade: Mil Euros)

ENTIDADE Orçamento 2012

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA 7.000,0                     

CARAM - Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira, EPE 645,1                        

HF - Horários do Funchal, transportes públicos, SA 3.000,0                     

IGA- Investimentos e Gestão da Água, SA 334,8                        

MPE - Madeira Parques Empresariais - Sociedade Gestora, SA 1.000,0                     

Pólo Científico e Tecnológico da Madeira - Madeira Tecnopólo, S.A. 1.905,7                     

Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A. 13.969,6                   

RAMEDM - Estradas da Madeira, SA 15.974,0                   

SDNM - Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, SA 1.132,4                     

Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, SA 10.325,4                   

Valor Ambiente - Gestão e Administração de Resíduos da Madeira, SA 8.973,2                     

Entidades públicas diversas 1.390,8                     

TOTAL 65.650,9                   

NOTA: Verbas inscritas nas classificações económicas 04.01.01 e 08.01.01.



ANEXO VII
ORÇAMENTO DA DESPESA PARA 2012

POR DEPARTAMENTOS E CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
1 2 3 4 5 6 7 8 (Euros)

Rubricas Total

1 - Despesas correntes 13.879.055      1.233.700      31.064.571       390.451.192    52.981.653       46.675.818     407.307.998      336.069.613       1.279.663.600       

1 Despesas com o pessoal - 973.700         17.751.950       12.988.592      26.932.558       8.329.682       2.036.240          245.714.468       314.727.190          

2 Aquisição de bens e serviços - 260.000         9.539.770         129.406.830    7.630.202         15.438.215     1.540.000          27.528.769         191.343.786          

3 Juros e outros encargos - - - 112.958.194    - - - 500                     112.958.694          

4 Transferências correntes 13.879.055      - 3.311.528         14.355.476      13.021.695       8.543.374       403.722.758      62.758.123         519.592.009          

5 Subsídios - - - - 5.341.198         14.284.636     - 47.576                19.673.410            

6 Outras despesas correntes - - 461.323            120.742.100    56.000              79.911             9.000                 20.177                121.368.511          

2 - Despesas de capital 48.500             1.150             294.950.460     564.584.104    11.722.997        11.068.991      17.801.587        20.158.611         920.336.400          

7 Aquisição de bens de capital - 1.150             248.784.451     30.688.214      1.820.163         412.100          1.164.897          3.550.000           286.420.975          

8 Transferências de capital 48.500             31.194.009       28.821.200      7.822.834         10.656.891     13.541.690        16.608.611         108.693.735          

9 Activos financeiros - - 14.972.000       235.033.540    2.080.000         - 3.095.000          - 255.180.540          

# Passivos financeiros - - - 79.437.817      - - - 79.437.817            

# Outras despesas de capital - - - 190.603.333    - - - 190.603.333          

3 - Total  (1+2) 13.927.555      1.234.850      326.015.031     955.035.296    64.704.650       57.744.809     425.109.585      356.228.224       2.200.000.000       
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Despesa fiscal em IRS
(mil euros)

 Designação   Código  2008 2009 2010 2011(e) 2012(p)
 Variação 

2012/2011
(valor)

 Rendimento de desportistas   DF.1.A.001  - - - - - -
 Energias renováveis   DF.1.A.002  1.420,5         5.697,1          - - - -
 Contribuições para a Segurança Social   DF.1.A.004  - - - - - -
 Planos de Poupança em Ações (PPA)   DF.1.A.005  - - - - - -
 Aquisição de computadores   DF.1.A.007  3.108,4         2.747,7          427,6            - - -
 Missões internacionais   DF.1.A.011  - - - - - -
 Cooperação   DF.1.A.012  63,9              38,5               93,1              94,4               108,9         14,6              
 Deficientes   DF.1.A.013  - - - - - -
 Infraestruturas comuns NATO   DF.1.A.017  1,9                - - - - -
 Organizações internacionais   DF.1.A.019  0,5                - 33,6              44,4               61,0           16,5              
 Planos de Poupança Reforma/Fundos de Pensões   DF.1.A.020  11.624,6        17.594,1        18.174,3       11.173,7        4.613,5      - 6.560,2      
 Propriedade intelectual   DF.1.A.021  100,5            70,9               65,7              44,2               26,8           - 17,4           
 Tripulantes de navios ZFM   DF.1.A.022  - - - - - -
 Dedução à coleta de donativos   DF.1.A.036  - - - - - -
 Donativos ao abrigo da Lei da Liberdade Religiosa   DF.1.A.043  50,4              33,5               42,3              34,0               29,9           - 4,1             
 Donativos a igrejas e instituições religiosas   DF.1.A.046  986,6            1.039,0          972,9            985,9             979,0         - 6,8             
 Contas de Poupança-Habitação (CPH)     - 0,2                 - 0,1                 0,0             - 0,0             
 Despesas com aconselhamento jurídico     102,8            43,6               - - - -
 Prémios de seguros de saúde     3.343,5         3.740,9          3.957,1         4.294,1          4.600,9      306,8            
 Subtotal      20.803,7       31.005,6        23.766,7       16.670,7        10.420,2    - 6.250,6      
 Limitação dos benefícios fiscais artº 88, nº 2      
 Total      20.803,7       31.005,6        23.766,7       16.670,7        10.420,2    - 6.250,6      
Fonte: SRPF

Despesa Fiscal em IRC por Modalidade Técnica de Benefício
(mil euros)

 Rubrica  2008 2009 2010 2011(e) 2012(p)
 Benefícios fiscais por dedução ao rendimento  3.118,0            3.176,9         3.146,3          3.175,4         3.189,5          
 Benefícios fiscais por dedução ao lucro tributável  - - - - -
 Benefícios fiscais por dedução à coleta  10,4                324,6            447,0             697,2            915,5             
 Redução de taxa  
 Isenção definitiva e/ ou não sujeição  
 Subtotal  3.128,5           3.501,4         3.593,3          3.872,6         4.105,0          
 Isenção temporária  2.298,6           24.222,5       3.860,8          3.272,8         2.945,5          
 Subtotal  5.427,1           27.723,9       7.454,2          7.145,4         7.050,6          
 Resultado da Liquidação – Artigo 86.º do CIRC  
 Total com Isenção Temporária  5.427,1           27.723,9       7.454,2          7.145,4         7.050,6          
Fonte: SRPF

Despesa Fiscal em IRC por identificador – Quadro Complementar
(mil euros)

 Rubrica  2008 2009 2010 2011 2012
 Deduções ao rendimento  3.118,0            3.176,9         3.146,3          3.175,4         3.189,5          
 Divid. das Ações adquiridas no âmbito das Privatizações  - - - - -
 Criação de Emprego para Jovens  2.806,2           2.751,7         2.749,9          2.713,0         2.684,9          
 Mecenato  311,8               425,2            396,4             462,3            504,6             
 Deduções à Coleta  - - 0,0                 0,0                0,0                 
 Projetos de Investimento à Internacionalização  - - - - -
 Grandes projetos de Investimento  - - 0,0                 0,0                0,0                 
 Despesas com Investigação e Desenvolvimento  - - - - -
 Isenções Definitivas  - - - - -
 Pessoas Coletivas de Utilidade Publica  - - - - -
 Isenções Temporárias  2.298,6           24.222,5       3.860,8          3.272,8         2.945,5          
 Zona Franca da Madeira  2.298,6           24.222,5       3.860,8          3.272,8         2.945,5          
 Outros benefícios  10,4                324,6            447,0             697,2            915,5             
 Subtotal  5.427,1           27.723,9       7.454,2          7.145,4         7.050,6          
 Resultado da Liquidação – Artigo 86.º do CIRC  
 Total  5.427,1           27.723,9       7.454,2          7.145,4         7.050,6          
Fonte: SRPF

ANEXO VIII
ESTIMATIVA DA RECEITA CESSANTE


