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Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira,  

Senhor Presidente e membros do Governo Regional da Madeira,  

Senhoras e Senhores Deputados, 

 

Esta é a primeira vez que me dirijo a esta Assembleia para apresentação da Proposta do 

Orçamento e Plano de Investimentos para a Região Autónoma da Madeira, circunstância 

que me leva a que, em primeiro lugar, deixe uma saudação especial a Sua Excelência o 

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, louvando-o pela proficiência, 

imparcialidade e qualidade do seu trabalho em prol da democracia, do respeito e 

cooperação institucional com os órgãos de governo próprio da Região, estendendo ainda, 

na sua pessoa, este cumprimento a todos os Deputados que compõem esta magna 

Assembleia. 

 

Nesta ocasião, quero deixar-lhes, igualmente, o meu compromisso de colaboração 

empenhada e sincera, para que esta Legislatura continue a ser um marco à altura das 

expetativas e anseio dos Madeirenses, em prol do desenvolvimento económico e social 

da Madeira e do Porto Santo. 

 

Permitam-me, ainda, que deixe um cumprimento particular às Senhoras e Senhores 

Deputados, Ilustres representantes eleitos pelo nosso Povo, formulando votos para que o 

confronto e debate de ideias que hoje se inicia, decorra de uma forma elevada e 

construtiva, num contributo conjunto para o progresso da nossa Região. 

 

 

Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhoras e Senhores Deputados, 

 

Iniciamos hoje a discussão das Propostas de “Orçamento da Região Autónoma da 

Madeira” e do “Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento” 

para 2018. 
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As propostas apresentadas pelo Governo Regional pretendem assegurar a execução do 

compromisso assumido com os Madeirenses e Porto-Santenses, perseguindo sempre o 

objetivo de Lhes proporcionar melhores condições e qualidade de vida, construindo um 

futuro com mais oportunidades, mais justiça e prosperidade para todos. 

 

São propostas que vão orientar a atuação do Governo Regional durante o próximo ano e 

que refletem os contributos e sugestões que, em vários domínios, foram propostos pelos 

parceiros sociais, pelas ordens profissionais, pelos partidos políticos, pelos empresários, 

dando sequência a uma auscultação abrangente que procurámos encetar na nossa 

sociedade. 

 

O Orçamento e Plano da Região para 2018 revela um acentuado cariz social, introduzindo 

medidas concretas de apoio aos mais carenciados, privilegiando a saúde, abrindo caminho 

a investimentos públicos essenciais ao nosso desenvolvimento integrado e sustentado e, 

simultaneamente, introduz incentivos às empresas, promovendo também a defesa do 

emprego. 

 

O Governo Regional pretende encetar um novo ciclo de desenvolvimento económico.  

 

Uma nova etapa que sucede a um período extremamente difícil, no qual todos fomos 

obrigados a suportar sacrifícios desproporcionados e desiguais - sobretudo se comparados 

com a realidade verificada no restante território nacional – mas que, graças às 

caraterísticas intrínsecas ao nosso Povo de resiliência, determinação, coragem e 

criatividade, temos vindo a suplantar. 

 

E os sinais de recuperação, fruto de um trabalho incansável e prestimoso que o Governo 

Regional tem vindo a fazer, começam a surgir: 

 

Efetivamente, nos últimos 3 anos a Região vem apresentando um crescimento 

consecutivo, fruto de uma estratégia implementada que tem permitido reconquistar a 

confiança e restabelecer a credibilidade nos mercados e junto das diferentes instituições 

financeiras nacionais e internacionais. 
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Temos vindo a assegurar uma gestão rigorosa e positiva das nossas contas públicas, 

mediante a qual conseguimos diminuir a dívida em cerca de mil e duzentos milhões de 

euros, com a consequente introdução de mais liquidez na economia, fator essencial para 

a promoção de investimento e criação de emprego. 

 

Hoje, graças às medidas que temos vindo a tomar, temos o mais baixo nível de 

desemprego desde o final de 2011, com a correspondente taxa a baixar de 19.8% 

verificado no 1º trimestre de 2012, para 9,3% no último trimestre de 2017.  

 

Aliás, assinale-se que é a primeira vez que a Madeira apresenta uma taxa abaixo dos 10 

pontos percentuais, desde que a nova forma de cálculo foi introduzida em 2011. 

 

Temos mais população empregada.  

No 2º trimestre de 2017, o número de empregados na Região cresceu +2,8% face ao 

trimestre homólogo e +4,3% face ao mesmo trimestre de 2015.  

 

De igual forma, introduzimos no mercado de trabalho cerca de 20 mil madeirenses. 

 

Também ao nível do desemprego jovem a Região regista um decréscimo assinalável, 

apresentando uma evolução favorável que lhe permite atingir o valor mais baixo registado 

desde o início da série em 2011. 

  

 

Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhoras e Senhores Deputados, 

 

Vamos continuar a apostar na evolução positiva destes indicadores sociais, na 

prossecução de um desenvolvimento económico e social seguro e sustentado.  

 

As linhas orientadoras da Proposta do Plano e Orçamento para 2018, definem a nossa 

estratégia de atuação, aliando rigor orçamental e investimento nos sectores mais 

carenciados, associando uma política de consolidação das contas públicas à retoma 

económica e social.  
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Tudo isto numa altura em que somos forçados a realizar um esforço financeiro 

significativo, muito por força de uma conjuntura política que se vem manifestando 

adversa e que não trata a Madeira de forma igual ao restante território nacional. 

 

A margem de manobra do Governo Regional é, assim, muito limitada, tendo em conta o 

tratamento discriminatório a que vimos sendo sujeitos, num caudal de asfixia financeira, 

que procura condicionar a nossa autonomia e assim prejudicando todos os Madeirenses. 

 

Prova dessa pressão negativa contínua é o Orçamento de Estado para 2018, aprovado 

recentemente na Assembleia de República – registe-se que com a conivência do PS, mas 

também do Bloco de Esquerda e do PCP –, que deve ser encarado com enorme desilusão 

e desconfiança por todos os Madeirenses, uma vez que ou simplesmente ignorou as 

reivindicações apresentadas pela Região ou acabou por consagrar normas de conteúdo 

impreciso e vago, deixando para momento posterior a concretização de algo mais 

objetivo.  

 

Aliás, aproveitando o momento em que me encontro nesta Câmara, não posso deixar aqui 

de condenar a forma como, em sede de votação na especialidade, a maioria que suporta o 

Governo Português agregou num chumbo seletivo todas as propostas apresentadas pelos 

deputados do PSD Madeira, cuja aprovação seria de primordial importância para o Povo 

Madeirense e para o futuro de todos nós. 

 

Factos estes que aconteceram perante o olhar cúmplice e anuente dos Deputados da 

Região eleitos pelos partidos do “arco da geringonça” que, em vez de defenderem 

intransigentemente os interesses de quem os elegeu, optaram, mais uma vez, por proteger 

as suas próprias conveniências político-partidárias. 
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Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhoras e Senhores Deputados, 

 

Apesar dos fortes condicionalismos a que vimos sendo sujeitos, obrigados ainda a fazer 

face a uma diminuição da receita fiscal registada nos últimos meses, apresentamos hoje 

ao debate uma proposta responsável e também ambiciosa de Orçamento e Plano de 

Investimentos, que objetiva o desenvolvimento da economia, que defende objetivos de 

progresso social e vai de encontro aos anseios dos Madeirenses e Porto-Santenses. 

 

Conscientes desta necessidade prioritária, de apoiar socialmente a população mais 

desfavorecida, o Governo Regional propõe-se a debruçar com especial atenção às 

necessidades sociais prementes, fazendo-o sob um desígnio qualitativo e não quantitativo, 

que não se esgota, nem apenas se reflete em números, mas tem sobretudo em conta as 

pessoas, a sua proteção, a sua valorização, os seus direitos e a sua dignidade. 

 

É um orçamento que assenta em valores básicos que promovem a consciência social, a 

justiça e equidade, traduzidas com plena clareza, sobretudo, no plano fiscal. 

 

É, por isso e assim, um Orçamento que, pelo terceiro ano consecutivo, volta a baixar 

impostos às Famílias e às Empresas. 

 

Recordamos que em 2015, no primeiro ano de mandato, numa iniciativa pioneira em 

relação ao território nacional, o Governo Regional determinou a diminuição da carga 

fiscal das Famílias, com a redução de 7,5% na taxa então em vigor no primeiro escalão 

do IRS. 

 

Com a aprovação do Orçamento para 2017, para além das alterações aos escalões, a taxa 

prevista para o primeiro escalão de rendimentos foi também reduzida em 1%. 

 

Para 2018, as medidas apresentadas visam prosseguir esta política de desagravamento 

fiscal, com prioridade para as Famílias mais carenciadas, registando-se uma redução 

significativa no 1º escalão de rendimentos, que beneficiará também todos os restantes 

escalões de rendimentos, por força da progressividade do imposto.  
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Esta alteração reflete de imediato um acréscimo diferencial mais vantajoso para os 

Madeirenses e Porto-Santenses em relação ao Continente, uma vez que continuaremos a 

pagar menos 14,4% de IRS face às taxas praticadas a nível nacional.  

 

Um desagravamento fiscal que, saliente-se, traduz um grande esforço do Governo 

Regional canalizado no apoio às Famílias, num valor estimado de cerca de 37 milhões de 

euros, entre 2016 e 2018. 

 

Em termos práticos, o desagravamento previsto para 2018 traduz-se, ainda, na 

reformulação dos escalões do IRS, aumentando dos atuais 5 para 7 escalões, o que permite 

que a taxa média de imposto se reduza entre o segundo escalão (inclusive) e o ultimo 

escalão de rendimento coletável. 

 

Por outro lado e com a introdução do novo valor mínimo de existência para os 

trabalhadores e pensionistas, alarga-se uma maior base de isenção para os rendimentos 

até cerca de 8.850 euros, importando que em 2018 todos os contribuintes que pagam IRS 

irão ver a sua fatura fiscal diminuir. 

  

Estima-se, deste modo, um aumento do rendimento disponível dos Madeirenses e Porto-

Santenses, beneficiando essencialmente as Famílias de menores recursos, em 

consequência da extinção da sobretaxa, da trajetória positiva do mercado laboral e de uma 

valorização das pensões na Administração Pública. 

 

Registe-se que só no presente ano e até à data, no âmbito do IRS, já foram reembolsados 

aos contribuintes um valor recorde de cerca de 58 milhões de euros. 

 

Por sua vez, no âmbito do IRC, propomo-nos conferir um incentivo à economia regional 

através da introdução de outra medida fiscal positiva, de apoio específico às empresas 

qualificadas como pequenas e médias empresas (PME), com um desagravamento fiscal 

que se refletirá na redução de taxa de IRC aplicável aos primeiros 15.000 euros de matéria 

coletável, para as empresas localizadas na Região. 

  

Esta medida abrange cerca de 80% das empresas regionais, ou seja, a esmagadora maioria 

dos empresários madeirenses.  
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Saliente-se que, ao nível do Continente, o Governo manteve a carga fiscal para todos os 

empresários, pelo que a medida agora introduzida visa traçar um rumo diferente para a 

nossa economia, num sinal claro de aposta e confiança nos nossos empresários e no tecido 

empresarial regional. 

 

Ao lado da redução dos impostos alinham-se, também, outras importantes medidas que 

vão contribuir para o significativo aumento do poder de compra e para a melhoria na 

distribuição do rendimento.  

 

Falamos da continuação do pagamento dos subsídios de insularidade para os funcionários 

públicos da Madeira e do Porto Santo, que beneficiará mais de 19 mil Famílias, 

privilegiando aquelas que têm menores rendimentos. 

 

 

Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhoras e Senhores Deputados, 

 

Assumimos como motivação importante e como pilares das políticas públicas perfilhadas 

nas presentes propostas a recuperação económica e a recuperação do emprego.  

 

Para o Governo Regional, são prioridades implícitas na proposta de Orçamento e Plano 

que trazemos à apreciação desta Casa, através da manutenção do esforço em termos de 

investimento público, impulsionador de mais oportunidades às empresas madeirenses, 

bem como proporcionando um contributo para a dinamização económica e para a 

promoção de mais oportunidades de emprego na Região. 

 

E quando falamos em investimento público, não o fazemos de forma leviana, mas antes 

conscientes e precisos relativamente aos sectores e em que domínios este investimento 

irá ser realizado.  

 

Em primeiro lugar, este ocorrerá na requalificação e modernização das nossas Escolas, 

devolvendo-lhes dignidade, eficácia e funcionalidade, e criando condições para a prática 

de um ensino moderno, em ambientes profícuos para professores e alunos. 
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No próximo ano, serão lançados concursos para que 12 Edifícios Escolares possam ser 

requalificados. 

 

No total, são 16,2 milhões de euros reservados para a construção das Escolas do Porto 

Santo e da Ribeira Brava, e para a beneficiação das Escolas do Caniçal, do Porto da 

Cruz, do Paul do Mar, do Estreito de Câmara de Lobos, da Escola da Levada, no Funchal, 

bem como para a reabilitação do Pavilhão de Santana e do Polidesportivo em Santa Cruz, 

entre outros. 

 

Em segundo lugar, o investimento superior a 8 milhões de euros, que será feito ao nível 

dos Cuidados de Saúde Primários e que responde às solicitações das Famílias, em 

particular no que se refere à reabilitação e apetrechamento dos centros de saúde do Arco 

da Calheta, da Calheta, da Camacha, do Curral das Freiras, do Porto Santo, do Bom Jesus 

e da Nazaré, no Funchal. 

 

Ainda na área da Saúde, continuaremos a dar especial atenção à modernização de 

infraestruturas, concretizando um conjunto significativo de projetos que permitirão obter 

ganhos muito importantes, melhorando quer a eficiência, quer a qualidade dos cuidados 

de saúde praticados na Região, como são as obras para os novos blocos central e de 

obstetrícia do Hospital Nélio Mendonça, e a reabilitação estrutural do Hospital dos 

Marmeleiros, num investimento superior a 9 milhões de euros. 

 

Em 2018, o Governo Regional continuará também a diligenciar todos os esforços - como 

tem vindo a fazer até aqui, de forma persistente e incansável - conducentes à 

concretização do novo Hospital Central da Madeira, reservando 1,1 milhão de euros 

para a finalização de projetos no âmbito da preparação do lançamento do concurso 

público internacional e 5,6 milhões de euros associados às expropriações. 

 

Em terceiro lugar, o Governo Regional continuará a trabalhar para que nenhum 

Madeirense e Porto-Santense deixe de ter acesso a uma habitação condigna. 
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Deste modo, a Proposta para 2018 contempla várias obras de reabilitação dos nossos 

Bairros Sociais. São mais de 10 milhões de euros para este tipo de investimento, a que 

acrescem mais de 5,2 milhões de euros para a construção e aquisição de habitações no 

âmbito do apoio aos cidadãos que perderam as suas casas nos Incêndios de 2016. 

 

Em quarto lugar, os investimentos na Via Expresso Fajã da Ovelha-Ponta do Pargo, na 

Via Expresso Ribeira de São Jorge-Arco de S. Jorge e na Cota 500, acessibilidades que 

vêm contribuir para alargar definitivamente os horizontes destas freguesias marcadas 

pela interioridade e pelo isolamento, permitindo encurtar distâncias, facilitar caminhos 

e, sobretudo, canalizar fluxos de oportunidades e progressos, respondendo assim aos 

anseios das respetivas populações que há muito aguardam pela sua concretização. 

 

Contra todos aqueles que, de forma muitas vezes intelectualmente desonesta e pouco 

séria, questionam estes investimentos, continuaremos a prosseguir com infraestruturas 

que se traduzem em apoio à infância, aos jovens, aos idosos e aos carenciados.  

 

Investimentos estes que também têm a virtude de contribuir para o crescimento da nossa 

atividade económica e que, ao mesmo tempo, dotam a Região de infraestruturas 

fundamentais para o seu desenvolvimento integrado e sustentado.  

 

 

Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhoras e Senhores Deputados, 

 

O Orçamento para 2018, ascende a 1.885 milhões de euros. São mais 242 milhões de 

euros que no ano anterior, porque a Região enfrenta a necessidade de refinanciar-se num 

montante de 455 milhões de euros, correspondente ao total do capital que se vencia em 

2018. 

 

É um Orçamento ao serviço das Pessoas, sobretudo daquelas que se encontram numa 

situação de maior fragilidade social, com medidas mais justas e humanizadas para todos 

os Madeirenses e Porto-Santenses e para que todos, indistintamente, almejem usufruir de 

melhores condições de vida.  
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É, por isso, um Orçamento que exprime as preocupações sociais do Governo e que atribui 

grande prioridade às áreas da Saúde e da Educação, que representam cerca de 45% do 

total orçamentado. 

 

Em comparação com o ano anterior, o Orçamento para a Saúde cresce em 2018, porque 

toda a verba inscrita será, apenas e pela primeira vez, para pagamento de despesas do ano, 

não contemplando qualquer esforço adicional na redução de dívida. 

 

Depois de ter reduzido a dívida entre 2014 e 2017, o reforço de mais 30 milhões de euros 

na área da Saúde permitirá, em 2018, dotar as infraestruturas hospitalares de melhores 

condições, com mais meios técnicos e recursos humanos, melhores equipamentos, mais 

e melhores serviços prestados. 

 

Com melhores meios técnicos e humanos, com melhor tecnologia e profissionais mais 

habilitados, estaremos também a investir na redução de despesa, com dispensar de 

instrumentos e mecanismos desajustados e desatualizados que, no presente, oneram o 

erário público. 

 

Na área social, este é também um Orçamento que assegura a proteção e a justiça social, 

através de uma efetiva oferta de oportunidades e de combate à pobreza, às desigualdades 

sociais, assegurando maior auxílio e amparo às Famílias Madeirenses e Porto-Santenses. 

 

Na proposta para 2018, há uma forte aposta do Governo Regional no que se refere ao 

apoio aos mais carenciados e aos idosos, através do aumento de verbas para o apoio 

domiciliário e para a assistência médica. 

 

Por outro lado, a despesa associada às medidas de emprego ascende a cerca de 21 milhões 

de euros, o que representa um acréscimo de 13% face a 2017. 

 

Para o próximo ano, as medidas de incentivo à empregabilidade continuarão a assumir 

um papel estruturante. Estas medidas, 14 na sua totalidade, foram já responsáveis pela 

empregabilidade de 20 mil madeirenses desde que este Governo assumiu funções e 

representou um investimento do Governo Regional de cerca de 16,5 milhões de euros. 
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A grande prioridade às áreas sociais não nos impede, porém, de dar a atenção devida aos 

setores económicos, que são o motor da nossa economia. 

 

Neste capítulo, aproveitaria para realçar que na Proposta agora em discussão, os Fundos 

Comunitários têm como uma das suas principais prioridades o apoio ao tecido 

empresarial, razão pela qual estão contemplados no Orçamento montantes que permitirão 

corresponder aos compromissos no âmbito dos Sistemas de Incentivos, tanto no que 

concerne à vertente Investimentos, como à do Funcionamento, bem como no âmbito do 

apoio ao financiamento das empresas. 

 

Os cerca de 38 milhões de euros que estão previstos para o apoio ao tecido empresarial 

da Região, expressam claramente, a assunção dessa prioridade de apoiar as empresas, 

nomeadamente as PME’s.  

 

Na prática, esta abordagem reflete claramente a aposta no setor privado, como o maior 

protagonista na promoção do crescimento económico e na criação de emprego na Região.  

 

Por outro lado, o Plano e Orçamento para 2018 continuará a otimizar o aproveitamento 

integral dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), num total de 81 

milhões – mais 4,3% do que em 2017 –, nos vários projetos de investimento. 

 

Entre esses projetos, alguns já mencionados neste discurso, são também expressivos os 

que estão orientados para a proteção e segurança das pessoas, na perspetiva da prevenção 

de riscos naturais. 

 

Numa ilha fortemente sujeita a estes fenómenos, a sustentabilidade ambiental e a coesão 

territorial assumem uma dimensão estratégica para o Governo Regional, que inscreveu 

no Orçamento para 2018, vários investimentos no domínio do reforço das condições de 

segurança, nomeadamente em matéria de consolidação de escarpas, de medidas de 

proteção da floresta contra incêndios, de criação de uma zona faixa corta-fogo e, entre 

outros, da implementação de meios aéreos para o combate aos incêndios. 
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Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhoras e Senhores Deputados, 

 

O rumo estratégico traçado pelo XII Governo Regional no seu compromisso com os 

Madeirenses e Porto-Santenses não termina no Orçamento para 2018.  

 

Hoje, acima de tudo, o que está em causa é o futuro da situação política, económica e 

social da nossa Região. 

 

Na delineação do nosso futuro coletivo, continuaremos a garantir o escrupuloso 

cumprimento dos compromissos assumidos, mantendo a trajetória de consolidação das 

contas públicas e de redução da dívida comercial, com impactos positivos no défice, na 

dívida e na economia da Região. 

 

A consolidação orçamental constitui-se assim, como um aspeto fundamental para que a 

Região possa continuar a aceder aos mercados financeiros, para refinanciamento da sua 

dívida financeira em condições vantajosas. 

 

O Governo Regional estará, deste modo, também atento à necessidade de maximizar os 

recursos financeiros disponíveis, procurando, junto do Estado, que sejam entregues os 

montantes que se encontram em dívida à Madeira e que são essenciais para o normal 

funcionamento de alguns setores, nomeadamente para o sector prioritário da Saúde. 

 

Ainda nesta perspetiva de futuro, o Governo Regional irá renegociar todos os contratos 

de empréstimos junto da Banca, com vista à redução das taxas de juro associadas e, assim, 

libertando recursos financeiros importantes para reforçar as áreas sociais. 

 

Nesta circunstância, não pode aqui deixar de ser referido o empréstimo do Estado no 

âmbito do PAEF, para o qual, recentemente, já foi alcançado o compromisso com o 

Governo da República, no sentido de serem revistas as condições que lhe estão 

associadas.  
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A concretizar-se, esta medida acabará com uma discriminação inaceitável e 

incompreensível que incide sobre os Madeirenses, obrigados a suportar uma taxa de juro 

superior àquela suportada pelo Estado nos empréstimos contraídos à Troika e que 

representará uma poupança anual para a Região na ordem dos 12 milhões de euros. 

 

No que se refere ao programa de privatizações, pretendemos também analisar a 

oportunidade da Região alienar a sua participação nas parcerias público-privadas, 

Viaexpresso e Vialitoral, estando ainda o Governo a estudar a possibilidade de avançar 

com a venda de outras participações nas empresas públicas, apenas em áreas em que a 

intervenção do setor privado se mostre uma mais-valia para a Região, consubstanciada 

numa melhor eficiência na gestão desses negócios. 

 

Não obstante, aproveito a ocasião para assumir a posição deste Governo Regional, de que 

as participações nas empresas Eletricidade da Madeira (EEM), Águas e Resíduos da 

Madeira (ARM) e Horários do Funchal (HF) são consideradas como estratégicas, pelo 

que o Governo não irá proceder a qualquer processo de privatização nestas 

sociedades. 

 

Na continuidade dos compromissos assumidos no Programa de Governo, procuraremos 

também promover a alienação de património imobiliário, assim como a venda de parcelas 

de terrenos que estão na posse da Região, de forma a entregar a exploração desses terrenos 

e imóveis a privados, para que assim promovam o seu aproveitamento económico. 

 

 

Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhoras e Senhores Deputados, 

 

A Proposta de Orçamento e Plano, que hoje apresentamos, tem implícita o cumprimento 

dos compromissos assumidos pelo Governo Regional, enquadrado no seu Programa de 

Governo e ajustado à nossa situação económica, financeira e social, tendo também em 

consideração o complexo ciclo político no qual estamos inseridos. 
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É uma Proposta rigorosa, que planeia e promove o desenvolvimento da economia, que 

defende objetivos de progresso social e concilia a satisfação dos anseios dos Madeirenses, 

com os parcos recursos de que dispomos. 

 

É uma Proposta que agrega medidas precisas e concretas, muitas delas de cariz claramente 

positivo e de incentivo, e que resistirão a qualquer exercício negativo ou a costumeiros 

malabarismos da oposição, que as procure ocultar ou desvalorizar. 

 

São medidas que permitirão à Região seguir em frente e avançar no seu trajeto firme de 

desenvolvimento, ultrapassando os inúmeros desafios e obstáculos que se nos colocam. 

 

Esta é a nossa estratégia. Este é o nosso projeto, não apenas preocupado com o presente, 

mas já antecipando o futuro. Um futuro que se quer de desenvolvimento integral e de 

prosperidade, com uma sociedade socialmente mais justa, com melhores condições para 

todos, para os que hoje nascem e querem crescer na sua Terra, para os que no presente 

aqui vivem e querem mais oportunidades, mas também para todos os que estão numa fase 

mais avançada das suas vidas e que no passado muito lutaram por esta Região, tendo 

agora o direito de viver numa Madeira que os sabe acolher, com qualidade e dignidade. 

 

Muito obrigado pela vossa atenção. 

 

 

O Vice-Presidente do Governo Regional,18 de Dezembro de 2017 


