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Senhores	Deputados	do	Partido	Comunista	

	

O	 expediente	 regimental	 que	 V.	 Exas.	 utilizam	 não	 tem	 "pés	 nem	

cabeça",	 e	 é	 apenas	 um	 artifício	 politicamente	 frágil	 para	 o	 circo	

mediático	em	que	V.	Exas.	são	"useiros	e	vezeiros".	

Compreendemos	 a	 disputa	 em	 que	 V.	 Exas.	 estão	 empenhados	 com	o	

Bloco	 de	 Esquerda	 -	 vosso	 parceiro	 de	 poder	 a	 nível	 nacional	 -	 na	

tentativa	 de	 liderar	 uma	 espécie	 de	 agenda	 política	 da	 oposição	 na	

Região.	

Mas,	 infelizmente,	 se	 olharmos	 ao	 conteúdo	 das	 11	 páginas	 da	 vossa	

suposta	 moção	 de	 censura	 ao	 Governo	 desta	 maioria,	 constatamos	

apenas	uma	 indigência	absoluta	de	 ideias	e	de	argumentos,	bem	como	

as	habituais	inverdades	que	moldam	o	vosso	discurso	comicieiro.	

Senhores	Deputados	do	Partido	Comunista.		
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Não	brinquem	com	a	inteligência	do	nosso	Povo;	nem	substimem	a	sua	

capacidade	de	distinguir	o	essencial	do	acessório.	

Este	 governo	 não	 treme,	 nem	 entra	 em	 desnorte	 face	 às	 naturais	

dificuldades	que	temos	de	enfrentar.	

Temos	uma	estratégia	para	a	Região.	

Sabemos	que	vamos	cumprir	os	objetivos	delineados	e	sufragados	pela	

população.	

Em	 qualquer	 democracia	 civilizada,	 o	 que	 exclui	 obviamente	 as	

democracias	 populares	 e	 as	 ditaduras	 comunistas,	 sempre	 defendidas	

por	V.	Exas.,	os	governos	cumprem	os	seus	mandatos	no	prazo	de	uma	

legislatura	-	ou	seja,	quatro	anos.	

Não	 é	 legítimo,	 pois,	 exigir	 demagogicamente	 que	 aqui	 na	 Madeira,	

depois	de	um	duríssimo	Plano	de	Ajustamento,	 tudo	se	cumpra	no	 fim	

de	um	ano.	
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Acresce	 que	 os	 vossos	 delírios	 retóricos	 relativamente	 às	 desgraças	

repetidamente	anunciadas	nunca	se	concretizam,	o	que	diz	muito	acerca	

da	reduzida	expressão	eleitoral	que	continuam	a	ter	nesta	Região.	

	

Senhor	Presidente	

Senhores	Deputados	

	

Por	outro	lado,	é	bom	não	confundir	aquilo	que	não	é	confundível.	

Somos	um	Governo	e	uma	Maioria	disposta	a	ouvir,	receptiva	às	críticas	

construtivas	 e	 sem	 receio	 do	 escrutínio	 parlamentar,	 como	 aliás	 já	

demonstramos.	

Mas	 não	 pensem	 que	 esta	 disponibilidade	 democrática	 é	 sinónimo	 de	

fraqueza	ou	falta	de	determinação	na	prossecução	das	nossas	políticas.	

Temos	plena	convicção	naquilo	que	estamos	a	fazer.	

Não	estamos	prisioneiros	de	qualquer	lobby	ou	grupo	de	pressão.	
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E	 não	 hesitamos,	 como	 aliás	 já	 demonstramos,	 em	 tomar	 as	 decisões	

para	a	prossecução	do	bem	comum.	

	

	

Senhor	Presidente	

Senhores	Deputados	

	

Vamos	a	alguns	dos	vossos	paralíticos	argumentos.	

Criticam	 a	 política	 de	 Turismo	 prosseguida,	 a	 liberalização	 das	 rotas	

aéreas	e	o	modelo	de	subsídio	de	mobilidade.	

Nada	mais	absurdo.	

Quanto	ao	Turismo	os	números	dizem	tudo.	2015	melhor	ano	 turístico	

de	 sempre.	 6.630	mil	 dormidas.	 1.211	mil	 turistas,	 subida	 do	 RevPAR,	

12,4%	na	Madeira;	13%	Porto	Santo.	Taxa	de	ocupação	64,6%;	Aumento	

das	 receitas	 para	 321	 milhões	 de	 euros,	 mais	 9,4%	 do	 que	 o	 ano	
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anterior.	Até	março	deste	ano	crescimento	8,8%	nos	hóspedes;	9,9%	nas	

dormidas;	12%	nos	proveitos	totais;	10,8%	no	RevPAR.	

Turismo	de	cruzeiros	2015	-	550	mil	turistas	desembarcados	no	Porto	do	

Funchal.	

Estes	 números,	 de	 facto,	 demonstram	 o	 absurdo	 dos	 vossos	

argumentos.	

Quanto	à	liberalização	aérea,	os	números	também	são	concludentes:	no	

aeroporto	 da	Madeira	 +5,9%	 de	 chegadas	 em	 2015;	 no	 aeroporto	 do	

Porto	 Santo	 +	 17,6%	 de	 chegadas	 em	 2015;	 até	 Março	 deste	 ano,	 o	

aeroporto	da	Madeira	 cresceu	+	10,9%	de	 chegadas;	o	do	Porto	Santo	

até	Abril	deste	ano	cresceu	+	119,9%	em	comparação	com	Abril	de	2015.	

Está	tudo	dito.	

	



	

	
Avenida do Infante n.º 1  |  9004-547 Funchal 
T. +351 291 214 660   F. +351 291 222 827   
www.madeira.gov.pt    gabinete.presidencia@gov-madeira.pt   
 
 

Presidência 
 

Relativamente	ao	subsídio	de	mobilidade	aérea,	temos	a	certeza	que	os	

Madeirenses	e	Portosantenses	não	querem	voltar	ao	modelo	anterior.	E	

é	fácil	perceber	porquê.	

Antes	 tínhamos	 um	 plafond	 de	 6	 milhões	 de	 euros	 por	 ano	 com	

reembolso	de	60	euros	por	viagem	completa	(ida	e	volta).	

Com	o	novo	modelo,	temos	11	milhões	de	euros	para	reembolsar	e,	se	

necessário,	 esse	 reembolso	 poderá	 atingir	 314	 euros,	 sendo	 que	 os	

Madeirense	 pagam	 86	 euros	 por	 viagem	 completa	 e	 65	 euros	 para	 os	

estudantes.	

Ao	fim	de	seis	meses	constatou-se	que	este	modelo	permitiu	devolver	às	

famílias	 6	milhões	 de	 euros,	 e	 que	o	 valor	 de	 reembolso	médio	 foi	 de	

142	euros,	o	que	demonstra	que	o	teto	de	400	euros	não	foi	atingido,	e	

que	o	preço	médio	de	viagem	foi	de	228	euros.	

Acresce	a	iniciativa	deste	governo,	de	criar	o	modelo	de	atribuição	de	25	

euros	 para	 o	 subsídio	 de	 mobilidade	 marítima	 e	 aérea	 para	 o	 Porto	

Santo	entre	Outubro	e	Junho	que	tem	sido	um	verdadeiro	sucesso.	
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De	 resto,	 na	 agricultura	 e	 pescas,	 todos	 os	 nossos	 compromissos	 têm	

sido	 cumpridos	 e	 não	 é	 por	 acaso	 que	 o	 PRODERAM	 tem	 tido	 uma	

grande	adesão	dos	empresários	agrícolas;	que	o	apoio	aos	agricultores	-	

designado	por	Pedido	Único	de	Ajudas	para	2016	-	decorre	com	toda	a	

normalidade	 (10.827	agricultores	 inscritos)	depois	de	em	2015	 ter	 sido	

integralmente	pago.	Acresce	ainda	que	na	semana	passada	foi	assinado	

um	 novo	 contrato	 de	 investimento	 de	 4	 milhões	 de	 euros	 na	

Aquacultura	na	Região	Autónoma	da	Madeira.	
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Senhor	Presidente	

Senhores	Deputados	

Senhores	Deputados	do	Partido	Comunista	

	

Sabemos	que	o	Partido	Comunista	não	mantém	só	as	ideias.	

Mantém	também	as	tácticas.	

Da	última	vez	que	o	PCP	esteve	no	poder,	no	VI	Governo	Provisório	em	

1975-1976,	fez	a	mesma	coisa.	

No	parlamento,	 fez	parte	da	maioria	que	 sustenta	o	governo	nacional;	

na	 rua,	 fez	parte	da	oposição	 corporativa	que	atacava	e	pressionava	o	

governo	para	obter	vantagens	sectoriais.	

Mas	agora	também	é	assim!	

Se	o	Partido	Comunista	apoia	e	 sustenta	o	governo	nacional,	a	melhor	

coisa	 que	 pode	 fazer	 pela	 saúde	 na	 Madeira,	 é	 pressionar	 o	 governo	

nacional	 para	 este	 pagar,	 o	 mais	 rapidamente	 possível,	 a	 dívida	 do	
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Estado	 ao	 Sistema	 Regional	 de	 Saúde	 que	 já	 atingiu	 o	 valor	 de	 15	

milhões	de	euros.	

E	não	vale	a	pena	dizerem	que	nada	têm	a	ver	com	o	assunto,	uma	vez	

que	 se	 este	Governo	da	República	 existe,	 deve-se	 ao	 apoio	 do	Partido	

Comunista.	

E	 se	 também	 pretendem,	 como	 todos	 nós	 pretendemos,	 um	 reforço	

para	 as	 áreas	 sociais	 da	 Madeira,	 e	 uma	 vez	 que	 o	 Orçamento	 da	

Segurança	Social	depende	do	Orçamento	do	Estado,	então	pressionem	o	

vosso	 Governo	 a	 reforçar	 essas	 verbas.	 Nada	 mais	 fácil.	 E	 os	

Madeirenses	e	Portosantenses	agradecem.	

	

O	que	os	Senhores	Deputados	do	Partido	Comunista	não	podem	ter	é	o	

melhor	de	dois	mundos:	aqui,	na	Madeira,	fingirem	que	nada	tem	a	ver	

com	o	Governo	Nacional	e,	lá,	em	Lisboa,	na	verdade,	serem	o	suporte,	

de	 um	 Governo	 com	 naturais	 responsabilidades	 nas	 decisões	 com	

impacto	na	Madeira.	
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Deixemo-nos	de	cinismos.	

Se	 estão	 tão	 preocupados	 com	 o	 ferry	 -	 como	 nós	 estamos	 -	 então	

pressionem	 o	 vosso	 Governo	 para,	 como	 acontece	 em	 Canárias	 e	 nos	

Domes	 Franceses,	 se	 definir	 uma	 verba	 no	Orçamento	 de	 Estado	 para	

contemplar	o	défice	 funcional	desta	 linha	e	se	assegurar	o	princípio	da	

continuidade	territorial	e	da	coesão	nacional.	

A	verdade	é	que	V.	Exas.	são	como	a	história	do	Pedro	e	do	Lobo.	

Gritam	muito	mas	nada	acontece:	não	fazem	nada.	

Tenham	a	coragem	de	assumir	as	vossas	responsabilidades	no	Governo	

Nacional.	
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Senhor	Presidente	

Senhores	Deputados	

Senhores	Deputados	do	Partido	Comunista	

	

Também	 percebemos	 sub-repticiamente	 a	 vossa	 preocupação	 com	 a	

Educação.	

Um	sector	decisivo	que	tem	registado	melhorias	substanciais	em	todas	

as	valências:	redução	da	taxa	de	abandono	escolar,	melhores	resultados	

dos	alunos,	diálogo	e	pacificação	intersectorial.	

Tudo	graças	ao	talento	e	trabalho	empenhado	dos	professores.	

Percebemos	o	que	V.	Exas.	desejam:		

-	 Impor	 um	 monopólio	 público	 avassalador	 no	 sector	 da	 Educação	

Regional;	

-	Limitar	a	liberdade	de	escolha	das	famílias;	

-	Não	avaliar	resultados,	e	pôr	o	vosso	sindicato	a	mandar	no	sector.	
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Ora,	aqui	na	Região,	estão	muito	enganados.	

Para	vosso	desgosto,	isso	não	vai	acontecer.	

E	quanto	à	lengalenga	do	Jornal	da	Madeira.	

Nós,	 ao	 contrário	 dos	 Senhores	 defendemos	 a	 liberdade	 de	 imprensa,	

algo	impensável	e	impraticável	nos	regimes	comunistas.	

O	 Jornal	 da	 Madeira,	 como	 sabem,	 cujo	 quadro	 editorial	 mudou	

completamente,	está	em	 fase	 final	de	 reestruturação	e	ainda	este	ano	

será	aberto	concurso	para	a	sua	privatização.	

Estamos	 a	 lançar	 as	 obras	 públicas	 conforme	 programado	 no	 nosso	

orçamento	 aprovado	 por	 esta	 Assembleia,	 prosseguimos	 a	

imprescindível	 consolidação	 das	 finanças	 públicas	 iniciamos	 um	

desagravamento	 fiscal	 das	 famílias	 de	mais	 baixo	 rendimento,	 há	 uma	

retoma	 efectiva	 da	 nossa	 economia	 e	 do	 investimento	 privado	 nos	

diversos	sectores,	há	um	novo	clima	de	confiança	e	de	credibilidade	da	

Região	Autónoma.	
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Por	isso,	Senhores	Deputados	do	Partido	Comunista,	a	vossa	ansia	para	

ganhar	protagonismo	político	esbarra	com	a	realidade	e	o	trabalho	que	

está	a	ser	executado	por	um	Governo	democraticamente	eleito.	

De	certo	modo	esta	vossa	iniciativa	fez-me	lembrar	uma	velha	anedota.	

É	a	história	de	um	residente	num	País	comunista	“	Um	socialista,	e	um	

liberal”.	

Encontram-se	 para	 um	 piquenique.	 O	 socialista	 vai	 fazer	 compras	 e	

demora	uma	hora.	

-	Perguntaram-lhe	porquê	o	atraso?	

-	O	socialista	pediu	desculpa	pois	esteve	na	fila	para	comprar	fiambre.	

O	liberal	não	sabia	o	que	era	fila.	

E	o	comunista	não	sabia	o	que	era	fiambre.	

	
 


