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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL 

 
Resolução n.º 154/2020 

 
Considerando que o Programa de Incentivo à 

Mobilidade Elétrica na Região Autónoma da Madeira 
-

de Mobilidade Urbana Sustentável (PASMUS), aprovado 
pela Resolução n.º 378/2019, de 19 de junho, publicada no 
JORAM I série n.º 99 de 21 de junho; 

- 
-
a partir de um ecossistema elétrico, privilegiando a 
aquisição e a utilização de veículos elétricos mediante a 
atribuição pelo Governo Regional de incentivos;  

Considerando que a energia é um vetor estratégico 
fundamental para o desenvolvimento sustentável de um 
território insular como o da Região Autónoma da Madeira 
que apresenta uma forte dependência do exterior e dos 
combustíveis fósseis para satisfazer a procura de energia 
necessária a todas as atividades económicas e humanas, 
importa dar continuidade à implementação das medidas de 
âmbito energético constantes no Programa do XIII Governo 
Regional, tendentes à promoção da eficiência energética e 
das fontes de energia renováveis, por forma a reduzir a 
dependência do exterior e as emissões de dióxido de 
carbono e a induzir padrões de produção e de consumo 
mais sustentáveis, reforçando a liberdade e a 
responsabilidade dos cidadãos e das empresas; 

Considerando que, em concreto, no que respeita ao setor 
dos transportes, em particular o transporte individual de 
passageiros, que é um dos principais consumidores de 
energia fóssil que exerce uma pressão significativa na 
qualidade do ar, a atribuição de um incentivo à aquisição de 
veículos com tração 100% elétrica visa contribuir 
significativamente, não só para a melhoria da qualidade do 
ar, a redução de ruído e a desaceleração do processo de 
alterações climáticas, mas também exortar a padrões de 
produção e de consumo mais favoráveis para o ambiente; 

Considerando que a estratégia para a sustentabilidade 
ambiental, social e económica delineada pelo Governo 
Regional pretende assegurar uma transformação da matriz 
energética para tornar o território livre de combustíveis 
fosseis a médio-longo prazo, mediante a transição para a 
energia elétrica e para as fontes de energia renováveis; 

Considera - 
-
do ano de 2019, na ilha do Porto Santo, no âmbito do 

- Smart Fossil Free 
o território 

da Região Autónoma da Madeira, numa segunda fase, a 
executar durante o ano de 2020. 

Nestes termos, o Conselho do Governo reunido em 
plenário em 2 de abril de 2020, resolve: 

1.  Ao abrigo do disposto no artigo 59.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 1-A/2020/M, de 31 de 
janeiro, que aprova o Orçamento da Região 
Autónoma da Madeira para 2020, conjugado com o 
disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 3.º e na 
alínea i) do n.º 1 do artigo 4.º, ambos do Decreto 
Regulamentar Regional n.º 8-A/2019/M, de 19 de 
novembro, autorizar a celebração de protocolos 
com as entidades intermediárias, no âmbito e sob 
as condições de acesso definidas no Regulamento 
do Programa de Incentivo à Mobilidade Elétrica na 
Região Autónoma da Madeira, publicado em 
Anexo à Portaria n.º 110/2020, de 1 de abril de 
2020, tendo em vista a concessão de um incentivo 
sob a forma de comparticipação financeira, para a 
aquisição de veículos automóveis 100% elétricos 
novos e/ou bicicleta elétrica nova. 

 
2.  Para a prossecução do previsto no número anterior, 

é concedido um incentivo sob a forma de 
comparticipação financeira até ao montante global 

os limites seguintes: 
a)  Para as pessoas singulares o valor máximo a 

inco mil euros) para 
apoio à aquisição de automóvel ligeiro e de  

aquisição de motociclo de 2 (duas) a 4 
(quatro) rodas ou ciclomotores; 

b)  Para as pessoas coletivas, o limite do apoio a 
(três mil e quinhentos 

euros) para aquisição de automóvel ligeiro e de  

(duas) a 4 (quatro) rodas ou ciclomotor; 
c)  Para as pessoas singulares e pessoas coletivas, 

o valor de incentivo a atribuir na aquisição de 
bicicle
(trezentos euros); 

 
3.  Os protocolos a celebrar produzem efeitos por 

período equivalente ao da vigência do Regula-
mento de Incentivo à Mobilidade Elétrica na 
Região Autónoma da Madeira, com termo até dia 
31 de dezembro de 2020. 

 
4.  Aprovar a minuta do protocolo, que faz parte 

integrante da presente Resolução e que fica arquivada 
na Secretaria Geral da Presidência, para a atribuição 
do apoio financeiro previsto nesta Resolução. 

 
5.  Mandatar o Secretário Regional de Economia para, 

em representação da Região Autónoma da Madeira, 
elaborar o respetivo processo e outorgar os referidos 
protocolos, que serão celebrados pelas partes. 

Resolução n.º 175/2020 
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a Rádio Porto Moniz, cuja ação 
se destina à divulgação de projetos de caráter informativo, social, económico, cultural 
e desportivo da Região Autónoma da Madeira. 
 

Resolução n.º 176/2020 
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a Rádio Popular, cuja ação se 
destina à divulgação de projetos de caráter informativo, social, económico, cultural e 
desportivo da Região Autónoma da Madeira. 
 

Resolução n.º 177/2020 
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a Rádio Palmeira, cuja ação se 
destina à divulgação de projetos de caráter informativo, social, económico, cultural e 
desportivo da Região Autónoma da Madeira.
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6.  As verbas necessárias para o ano económico de 2020 
estão inscritas no orçamento da Secretaria Regional 
de Economia, na Classificação orgânica 44.50.02.00, 
Classificação funcional 331, Classificação Económica 
D.05.08.03.AS.00 e D.05.01.03.AS.00,  Projeto 
52187, Fonte 181, Programa  045, Medida 012, 
Centro Financeiro M100310, Cabimento  
n.º CY42005088/001 e CY42005089/001. 

 
7.  Considerando o Estado de Emergência declarado a 

partir do dia 19 de março, na sequência da 
evolução da doença infeciosa provocada pela 
disseminação do vírus COVID-19, os serviços do 
Governo Regional responsáveis pelas áreas dos 
transportes terrestres e das finanças, ficam ainda 
autorizados a promover os ajustamentos 
necessários na instrução dos processos que se 
revelarem necessários para evitar o contágio, 
minimizando ao máximo os contatos presenciais 
das entidades e particulares envolvidos. 

 
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO 

GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de 
Albuquerque 

 
 

Resolução n.º 155/2020 
 
Considerando que o setor do Turismo constitui uma das 

atribuições do Governo Regional da Madeira, e que a 
Secretaria Regional de Turismo e Cultura exerce a tutela 
sobre a Associação de Promoção da Região Autónoma da 
Madeira, em conformidade com o disposto no n.º 2 do 
artigo 7.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 8- 
-A/2019/M, de 19 de novembro (aprova a organização e 
funcionamento do XIII Governo Regional da Madeira), e 
do artigo 7.º do Decreto Regulamentar Regional  
n.º 7/2020/M, de 20 de janeiro (aprova a orgânica da 
Secretaria Regional de Turismo e Cultura); 

Considerando que a Associação de Promoção da Região 
Autónoma da Madeira é uma entidade de utilidade pública, 
nos termos da Resolução n.º 94/2015, da reunião do 
plenário do Conselho do Governo de 5 de fevereiro de 
2015, publicada no jornal oficial da Região Autónoma da 
Madeira, I Série, n.º 26, de 11 de fevereiro de 2015; 

Considerando que uma das orientações estratégicas para 

autorizado pelo Governo Regional da Madeira a 
transferência para Associação de Promoção da Região 
Autónoma da Madeira das competências atribuídas ao 
Governo Regional em matéria de promoção da RAM como 
destino turístico, conforme resulta da Resolução  
n.º 447/2015, da reunião do plenário do Conselho do 
Governo de 28 de maio de 2015, publicada no jornal oficial 
da Região Autónoma da Madeira, I Série, n.º 81, de 4 de 
junho de 2015 conjugada com o Decreto Regulamentar 
Regional n.º 19/2015/M de 28 de agosto, que aprova a 
Orgânica da Direção Regional do Turismo; 

Considerando ainda o Protocolo de Promoção e 
Comercialização Turística Externa celebrado entre o 
Turismo de Portugal, a Confederação do Turismo de 
Portugal, a Secretaria Regional de Turismo e Cultura 
(Madeira), a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e 
Turismo dos Açores e ainda 5 Entidades Regionais de 
Turismo, bem como,  7 Agências de Promoção, nacionais, 
onde se inclui a Associação de Promoção da Madeira, 
datado de 22 de novembro de 2018, válido de 2019 a 2021 
e cujo teor reúne as linhas gerais estratégicas e operacionais 
de promoção nacional e regionais, nomeadamente, a 
concertação das competências de todas as entidades 

nacionais e regionais envolvidas, bem como as condições 
gerais de financiamento dos Planos Regionais de Promoção 
Turística; neste âmbito, o Plano Regional de Promoção 
Turística da Madeira será financiado de acordo com a 
seguinte regra-

timento do Turismo de 
Portugal IP; 

Considerando que o Plano de Atividades e as despesas 
de funcionamento da Associação de Promoção da Região 
Autónoma da Madeira para os anos de 2020 e 2021, foram 
respetivamente aprovadas em Assembleia-Geral de 30 de 
dezembro de 2019; 

Considerando que o atual cenário do desempenho do 
setor turístico regional apresenta em todos os seus 
indicadores uma quebra generalizada, com dois dos seus 
principais mercados - o Alemão e o Inglês - a apresentar 
decréscimos de procura por motivos diversos - destaque 
para o processo Brexit e para as dificuldades nas 
acessibilidades por via de falência de companhias aéreas, 
este requer um reforço de investimento que permita uma 
maior aposta nestes mercados e noutros de forma mais 
global, bem como, o reforço em mercados de diversificação 
(EUA e Canadá), possibilitando a exploração de novas 
oportunidades e fluxos de turistas; 

Considerando que importa dotar a Associação de 
Promoção da Região Autónoma da Madeira dos meios 
necessários à prossecução do Contrato de Promoção 
Externa Regional, para os anos de 2020 e 2021, a ser 
celebrado entre a Associação de Promoção da Madeira e o 
Turismo de Portugal, bem como, reforçar o investimento 
mínimo atrás referido, por forma a assegurar o reforço da 
notoriedade da marca Madeira, através do desenvolvimento 
de um conjunto de investimentos para a promoção turística 
regional, neste sentido, o Governo Regional da Madeira 
determinou o reforço da verba alocada à comparticipação 
da atividade da Associação de Promoção da Madeira, em 
3,5 Milhões para os anos de 2020 e 2021, incremento este, 
fundamental para impulsionar um setor que é basilar na 
economia regional; 

Considerando que, o desenvolvimento das atividades da 
Associação de Promoção da Madeira envolve elevados 
custos de funcionamento, pelo que a comparticipação 
realizada ao abrigo do presente Contrato-Programa, agrega 
não só o investimento relativo à promoção e divulgação do 
destino, como também as despesas de funcionamento para 
os anos de 2020 e 2021.   

Ao abrigo do disposto nos artigos 28.º, 31.º e 33.º do 
Decreto Legislativo Regional n.º 1-A/2020/M, de 31 de 
janeiro, que aprova o Orçamento da Região Autónoma da 
Madeira para 2020, o Conselho do Governo reunido em 
plenário em 2 de abril de 2020, resolve: 

 
1.  Autorizar a celebração de um contrato-programa com 

a Associação de Promoção da Região Autónoma da 
Madeira tendo em vista a prossecução da comparti-
cipação das despesas inerentes à concretização do 
plano das ações de promoção do Destino Madeira, 
como também as despesas de funcionamento para os 
anos de 2020 e 2021. 

 
2.  Conceder à Associação de Promoção da Região 

Autónoma da Madeira, uma comparticipação 

(vinte e dois milhões, dois mil e seiscentos e 
quarenta e dois euros)
(vinte e um milhões, trezentos e trinta e sete mil e 
seiscentos e quarenta e dois euros) destinam-se às 

e sessenta e cinco mil euros), destinam-se às 
despesas de funcionamento e que serão 
processados da seguinte forma: 


