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O contexto atual 
exige de todos nós 
uma grande 
responsabilidade na 
clareza das propostas 
políticas a apresentar, tendo 
como primordiais objetivos valorizar os madeirenses 
e porto-santenses, assegurar o futuro e consolidar a 
autonomia regional.

Mas, sendo grande essa responsabilidade, é ainda 
maior a nossa vontade de estar à altura das 
aspirações da nossa população.

Concretizámos, com sucesso, uma política de 
consolidação orçamental. A dívida pública diminuiu 
1,5 mil milhões de euros em cinco anos.

Promovemos o incremento sustentado da economia, 
que cresce há 64 meses consecutivos.

Sustentadamente decrescente, a taxa de desemprego 
é, hoje, de 8,9%, quando em 2013 era de 19,8%.

Assim, chegou o momento de, responsavelmente, 
devolver rendimentos à população madeirense, de 
reforçar os apoios às empresas e à atividade 
produtiva e efetuar uma aposta clara no apoio social.

O Orçamento para 2019 materializa a politica de 
desagravamento fiscal. Atribui apoios diretos às 
famílias. Prossegue na assistência à infância, aos 
jovens, aos idosos, aos mais carenciados e reforça os 
apoios às empresas.

O Governo Regional cumpre com os seus 
compromissos e reforça o pacto de confiança que 
mantém com os madeirenses e porto-santenses!

OS MADEIRENSES
ASSEGURANDO O

28 dezembro 2018

Miguel Albuquerque
Presidente do Governo Regional da Madeira



FAMÍLIAS
CRIANÇAS

Maior proteção e mais rendimento disponível

JOVENS

POPULAÇÃO ATIVA
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Apoio às viagens aéreas dos estudantes universitários

Redução da taxa de IRS nos primeiros seis escalões, concretizando o 
compromisso de devolver e aumentar o rendimento das famílias

Aumento do diferencial fiscal para o Continente, reduzindo em 20% a taxa de IRS 
nos escalões de rendimentos mais baixos 

Para uma família ‘Casados + 2 dependentes’ com rendimento até 14 mil euros: 
poupança aproximada a 300 euros (-33%); com rendimento até 21 mil euros: 
poupança aproximada a 500 euros (-16%)

IRS Devolução de rendimento 

Diminuição da carga fiscal na RAM

às famílias

Exemplo prático
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Continuidade do programa iniciado em 2018, assegurando 
o pagamento de apenas 65€ por deslocação de ida e volta 
para o Continente [€4 milhões]

Kit Bebé
Para crianças nascidas a partir de 1 de janeiro de 2019, 
naturais da Região Autónoma da Madeira, no valor unitário de 
400 euros e a utilizar em farmácias e parafarmácias da Região

Redução do valor dos passes
Fixação do valor do passe urbano em 30€ e do passe 
interurbano em 40€ mensais

Trabalhadores com vínculos precários
Novas admissões de trabalhadores para a Administração 
Pública, incluindo a regularização das situações de 
precariedade [€5 milhões]

SÉNIORES
Rede Regional dos Cuidados Continuados Integrados
Reorganização e reforço da Rede, através da criação 
de mais 249 camas de longa duração e manutenção

Apoio domiciliário
Aumento das verbas para serviços e equipamentos, com o 
alargamento do horário de funcionamento e reforço do serviço 
de fornecimento de refeições

Parcerias às IPSS
Reforço dos apoios em 25%, promovendo uma atuação em 
proximidade com a população e respondendo a problemas 
sociais emergentes

Redução do custo das mensalidades das creches
Para todas as famílias, gerando uma poupança 
entre os 100 e os 1000 euros anuais

Apoios na aquisição de material escolar
Para todos os alunos que frequentem os 
1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico

Passe gratuito
Para crianças até aos 12 anos de idade, em todos os concelhos

Programas para a juventude
Apoios aos projetos de intercâmbio com outros países 
europeus, de formação, de voluntariado e de cidadania 
[€640 mil]

Bolsas de estudo
Aumento do número de estudantes universitários apoiados, 
através da criação de um novo escalão 
[€3,7 milhões]



SECTORES

ECONÓMICOS
Principais medidas de apoio à atividade económica
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Redução da taxa geral de IRC
No regime geral de 21% para 20%, nas PME de 
16% para 13% (nos primeiros 15 mil euros de 
matéria coletável)

Sistema de Incentivos ao Funcionamento
Compensação dos sobrecustos de 
ultraperifericidade para as empresas
[€16,7 milhões]

Sistemas de Incentivos 
Apoio ao Investimento
Valorizar 2020 [€9,7 milhões]
Empreender 2020 [€2,7 milhões]
Internacionalizar 2020 [€0,7 milhões]
Programa de Apoio às Empresas para Iniciativas 
Empresarias INICIE+ [€4 milhões]

Linha de Crédito PME Madeira e InvestRAM
Acesso facilitado das empresas ao 
financiamento bancário (bonificação de taxas de 
juro e da minimização do risco das operações 
bancárias)

EMPRESAS

Programa de Promoção da Eficiência 
Energética e Utilização de Energias Renováveis 
às Empresas
Projetos que apresentem soluções integradas 
no domínio da eficiência energética 
[€0,3 milhões]

Reforço de produção energias limpas 
Ampliação do aproveitamento hidroelétrico da 
Calheta — EEM
[€58 milhões]

Eficiência energética 
Em edifícios de Habitação Social
[€1,2 milhões]

ENERGIA

Calendário de Eventos
Manter a aposta nos principais cartazes da 
Região, como o Carnaval, Festa da Flor, Festival 
do Atlântico, Vinho Madeira, Natal e Fim de Ano
[€5,5 milhões]

Reforço das verbas para a Associação de 
Promoção da Madeira
Maior visibilidade ao Destino Madeira, através 
de uma comunicação dinâmica e integrada, em 
especial nos principais mercados emissores e 
emergentes [€7,2 milhões]

Celebrações dos 600 Anos da Descoberta do 
Arquipélago da Madeira
Vasto programa de eventos culturais, 
valorizando a diferenciação e o 
reconhecimento da Madeira, o seu património 
natural, cultural e artístico 
[€1,5 milhões] 

TURISMO

PRODERAM
Apoios a instituições públicas e privadas, em 
projetos de sustentabilidade agrícola e rural
[€3 milhões]

Artesanato
Reestruturação de espaço para o Centro de 
Interpretação do Bordado Madeira
[€600 mil]

Apoio à agricultura e pecuária
Reforço das políticas de icentivo das diferentes
produções regionais [€1 milhão]

Desenvolvimento Rural
Apoios às Casas do Povo e Associações de 
Desenvolvimento Rural [€500 mil]

AGRICULTURA

MAR 2020
Apoio a projetos privados, do sector da pesca e 
da aquicultura [€500 mil]

Infraestruturas
Reabilitação das lotas do Funchal
[€5,3 milhões] e Caniçal [€700 mil euros]

Remodelação do Entreposto Frigorífico do 
Caniçal [€300 mil]

Armadores e indústria
Apoio à frota pesqueira e indústria
[€300 mil]

PESCAS

Centro Tecnológico da Ribeira Brava
Nova centralidade de inovação e de 
empreendedorismo tecnológico
[€4,6 milhões]

Apoios PROCiência
Reforço da capacidade competitiva em áreas 
estratégicas de investigação, desenvolvimento 
e inovação [€2,3 milhões]

Apoios Inovar 2020
Projetos de inovação produtiva
[€0,7 milhões]

Observatório Oceânico da Madeira
Monitorização de habitats, no seguimento das 
ações da Rede Natura 2000, avaliação e 
acompanhamento da gestão sustentável dos 
principais recursos de pesca
[€0,7 milhões]

INOVAÇÃO, INVESTIGAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO

DIMINUIÇÃO
DO

Desenvolvimento sustentado do tecido 
económico regional através da devolução, aos 
cidadãos e à economia, dos ganhos decorrentes 
da política sustentada ao nível da consolidação 
das contas públicas regionais

Consolidação do processo de desagravamento 
fiscal, com redução da taxa geral de IRC no 
regime geral, de 21% para 20% e para as PME 
de 16% para 13%, nos primeiros 15 mil euros 
de matéria coletávelIRC



EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E APOIO SOCIAL
MAIOR AMBIÇÃO NA VALORIZAÇÃO,
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EMPREGO

EDUCAÇÃOPlano Regional de Emprego, medidas de 
criação líquida de emprego:

Programa de Estímulo aos Empreendedores 
Desempregados

Programa Incentivos à Contratação

Programa Reativar para desempregados de 
longa duração

[€17,6 milhões]

Alargamento das coberturas da Ação Social 
Escolar a mais alunos e aumento dos valores 
dos escalões [€5 milhões]

Beneficiação e conservação de escolas e 
infraestruturas desportivas e aquisição de 
equipamentos [€7 milhões]

Descongelamento da carreira docente
[€4,7 milhões]

Reforço dos recursos humanos não docentes
(100 novos funcionários para as escolas)

SAÚDE

APOIO SOCIAL

Programa de recuperação de cirurgias
[€1 milhão]

Reforço dos recursos humanos especializados
(160 enfermeiros e 88 médicos)

Programa de expropriações para a construção do 
novo Hospital [€13 milhões]

Beneficiação e recuperação de infraestruturas 
hospitalares - Hospital Dr. Nélio Mendonça e 
Hospital dos Marmeleiros
[€1,3 milhões]

Investimentos e atividades de 
índole habitacional com fins 
sociais [€18,6 milhões]

Atividades de recuperação dos 
danos dos incêndios de 2016 
[€5,7 milhões]

Apoio à aquisição de medicação 
para utentes carenciados
(20 mil beneficiários)TRANSPORTES

Encargos derivados da política de mobilidade regional: 

Indemnizações compensatórias para transportes 
terrestres [€6,6 milhões]

Política de redução do preço do passe social
 [€6,5 milhões]

Programa de ligações marítimas ao Continente
 [€3 milhões]
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CULTURA
Preservação do património documental da Região
[€200 mil]

Conservação e restauro dos tetos mudéjares da Sé
[€800 mil]

Recuperação e preservação do Convento de Santa Clara
[€974 mil]

Realização de eventos culturais de qualidade
(distribuição por todos os concelhos da RAM)

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Atribuição do Subsídio de Insularidade aos 
funcionários afetos à Administração Pública
 [€4,5 milhões]

Descongelamento gradual de carreiras
 [€9,1 milhões]

PROTEÇÃO CIVIL
Reforço de apoios às Associações 
Humanitárias de Bombeiros Voluntários, 
incluindo o financiamento da progressão 
dos profissionais das mesmas
[€2,45 milhões]

Implementação dos Meios 
Aéreos para combate a incêndios
[€600 mil]

AMBIENTE
Apoio à exploração do sistema de regadio
[€3 milhões]

Recuperação, sinalização de veredas e 
manutenção de caminhos florestais
[€700 mil euros]

Reforço dos efetivos afetos ao Instituto de 
Florestas e Conservação da Natureza e  do 
material e equipamento de socorro, 
vigilância e prevenção a incêndios

ÁGUAS
Remodelação e ampliação dos sistemas de abastecimento de água 
da Zona Oeste — Câmara de Lobos e Ribeira Brava
[€7 milhões]

Remodelação e ampliação dos sistemas de abastecimento de água 
da Zona Leste — Machico e Santana 
[€8,9 milhões]

Estação de Tratamento de Águas Resíduais de Câmara de Lobos
[€6,7 milhões]

FUNÇÕES
SOCIAISDO ORÇAMENTO

PARA50%
Valor Global do Orçamento

sendo
para funções sociais

€1 928 Milhões

€956 Milhões



COESÃO SOCIAL E TERRITORIAL
Equidade no financiamento dos investimentos infraestruturais
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CALHETA

Melhoria da mobilidade da população do concelho através da 
conclusão da Via Expresso Fajã da Ovelha/Ponta do Pargo
Beneficiação do Caminho Real da Calheta
Reconstrução da Estrada Estreito da Calheta/Jardim do Mar

Montante global de investimentos
€48,6 milhões, sendo €14,3 milhões em 2019

Projeto Integrado de Regeneração do Bairro da Palmeira
Reabilitação da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos
Ligação Ribeiro da Alforra e Limoeiro

€25 milhões, sendo €6,9 milhões em 2019
CÂMARA DE LOBOS Montante global de investimentos

Beneficiação do Centro de Saúde do Bom Jesus e ampliação do 
Centro de Saúde da Nazaré
Reabilitação da Lota do Funchal
Melhoria da segurança das populações através da mitigação do risco de 
derrocadas nas escarpas do Túnel João Abel de Freitas e Estrada Regional 118

€216,6 milhões, sendo €135 milhões em 2019
FUNCHAL Montante global de investimentos

€9,8 milhões, sendo €4,8 milhões em 2019
Montante global de investimentos

Reparação do cais de Machico
Reforço da proteção do Porto do Caniçal
Melhoria da segurança das populações através da mitigação 
do risco de derrocada nas estradas das Casas Próximas - Porto da
Cruz, do Lombo das Faias e do Serrado

MACHICO

€19,3 milhões, sendo €14,3 milhões em 2019
Montante global de investimentos

Melhoria da mobilidade da população através da 
regularização do troço final da Ribeira da Madalena do Mar 
Reconstrução da Estrada Salões/Barreiro
Beneficiação do cais da Ponta do Sol

PONTA DO SOL

PROJETOS

MILHÕES
DE EUROSPARA

MULTI-CONCELHOS

245

Sistemas de Incentivos ao 
Investimento

Programas de Promoção do 
Emprego e Formação
Profissional

Plano de Desenvolvimento Rural

Programas de apoio às Associações 
Recretivas e Culturais

Projetos integrados da área do 
ambiente e da conservação da 
natureza

Controlo e gestão de riscos

Beneficiação e conservação de 
escolas e infraestruturas 
desportivas

Beneficiação e conservação de 
equipamentos culturais
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PRINCIPAIS
INTERVENÇÕES
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PORTO MONIZ

Instalação de sistema agroflorestal na Estação Zootécnica da Madeira
Centro de Abastecimento Hortícola do Porto Moniz

Melhoria da segurança das populações através da mitigação do risco
na estabilização e proteção da Estrada Regional do Seixal

Montante global de investimentos

€11 milhões, sendo €4 milhões em 2019

Construção da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares
Reconstrução do cais da Ribeira Brava

Melhoria da segurança das populações através da mitigação do
risco na canalização da Ribeira da Tabua

Montante global de investimentos

€35 milhões, sendo €16,9 milhões em 2019
RIBEIRA BRAVA

Construção do Jardim do Garajau
Reconstrução da Estrada Camacha/Santo da Serra

Reconstrução da Estrada Regional das Carreiras

Montante global de investimentos

€16,2 milhões, sendo €9,4 milhões em 2019
SANTA CRUZ

Melhoria da segurança das populações através da  mitigação do
risco de derrocada: Cabouco, Cruzinhas, Degolada e Longueira
Reconstrução da Estrada Pico das Pedras/Achadas do Teixeira
Melhoria da mobilidade da população do concelho através da

construção da Via Expresso Ribeira de S. Jorge/Arco de S. Jorge

Montante global de investimentos

€68 milhões, sendo €11,8 milhões em 2019
SANTANA

Remodelação e beneficiação do Centro de Saúde 
de São Vicente e Boaventura

Construção do Caminho das Ginjas/Paul da Serra
Construção da Adega de São Vicente

Montante global de investimentos

€9,3 milhões, sendo €6 milhões em 2019
SÃO VICENTE

TRANSPORTES
SUSTENTÁVEIS

32%
Ordenamento urbano e territorial (12,1%)

Promoção da adaptação às alterações 
climáticas e à prevenção e

gestão de riscos (9,4%)

Ensino, competências e aprendizagem
ao longo da vida (8,2%)

Desenvolvimento Empresarial (6,4%)
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DE INVESTIMENTO EM



Montante global de investimentos

€11,8 milhões, sendo €8,8 milhões em 2019

Respeitar a identidade
e atenuar a dupla insularidade20
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SANT

 Atualização do valor base para cálculo do 
Subsídio de Insularidade

Recuperação dos Miradouros, promovendo a 
sustentabilidade dos pontos de atração turística 
típicos da ilha, melhorando as condições de 
visitação e de fruição dos espaços pelos 
visitantes e salvaguardando a memória e a 
identidade local

Recuperação e desassoreamento das levadas e 
linhas de água e requalificação das áreas 
envolventes

Otimização da Central Dessalinizadora

Remodelação e ampliação dos sistemas de 
abastecimento e de drenagem

Implementação de sistema de deteção de fugas

Integração no calendário das Celebrações dos 
600 Anos da Descoberta do Arquipélago da 
Madeira

Apoio à realização do Festival Colombo

Arranjo Urbanístico do cais do Porto Santo

Reconstrução da Escola Básica e Secundária
Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco
e equipamentos desportivos

Remodelação da Lota do Porto Santo

Construção do Caminho Agrícola das Areias

Construção de balneários de praia

Transformar a ilha do 
Porto Santo num 
território livre de 
combustíveis fósseis e 
emissões quase nulas de 
dióxido de carbono 
visando garantir, a médio 
e longo prazo, a 
sustentabilidade 
ambiental, social e 
económica

SMART
FOSSIL

FREE ISLAND

MOBILIDADEPROGRAMA
APOIODE À ELÉTRICA

Medida de apoio à aquisição de 
veículos elétricos, num total de 
100 automóveis ligeiros/ano e de 
50 motociclos de 2 rodas
ou ciclomotores/ano


