(1)editorial

Um ano a informar
Com esta 12ª edição completou-se a primeira etapa do Boletim Informativo da Vice-Presidência do
Governo.
Durante um ano procurámos informar com responsabilidade e objectividade, dando a conhecer os serviços, as medidas, os projectos e as obras desenvolvidas. Foi nosso propósito criar um “canal” de comunicação. Que incorporasse a multiplicidade dos organismos tutelados pela Vice-Presidência. Que fosse
explicativo e opinativo. Que produzisse informação útil e espelhasse o esforço colectivo de uma equipa,
empenhada na causa pública.
Ao longo destes primeiros doze meses mostrámos as principais obras edificadas, que marcaram um
ciclo: o ciclo da qualidade de vida. Desde o Centro das Artes ao Campo de Golfe do Porto Santo, passando
pelas infra-estruturas balneares que este Verão registaram uma afluência notável, sem esquecer o Parque Temático, o Porto de Recreio da Calheta, o Fórum Machico, o Centro de Congressos e o Edifício de Serviços Públicos do Porto Santo, as Frentes Mar da Ribeira Brava e Porto Moniz, o Centro Cívico do Estreito
de Câmara de Lobos e o Centro de Vulcanismo de São Vicente.
Demos a conhecer os projectos da intervenção na Zona Norte do Porto do Funchal, do Campo de Golfe
da Ponta do Pargo, do Pavilhão Multiusos, do Aproveitamento de Fins Múltiplos dos Socorridos, do Teleférico do Rabaçal, da Promenade Funchal-C.Lobos, do Parque Desportivo de Água de Pena, do Centro de
Mergulho do Porto Santo, da Praça da República, do Parque Empresarial e da 3º fase de Frente Mar de
Câmara de Lobos, do Centro Desportivo, da Piscina e Ginásios na Ribeira Brava, da Frente Mar da Ribeira
da Boaventura, em Santa Cruz e da Zona Desportiva no Arco da Calheta.
Abrimos as portas de alguns dos nossos serviços: a Loja do Cidadão, o Centro de Formalidades de
Empresas, a Empresa na Hora, o Instituto de Desenvolvimento Empresarial, o Laboratório de Metrologia, o
Centro de Empresas e Inovação da Madeira, a Agência Regional da Energia e Ambiente da Madeira, o Posto
Atendimento ao Cidadão no Porto Santo e a emissão de passaportes.
Anunciámos medidas importantes, como a introdução do gás natural, a regionalização dos serviços da
Justiça, os incentivos e benefícios fiscais para a instalação em parques empresariais, o SIPPE-RAM, o Fundo Madeira Capital, os Direitos de Passagem, os formulários “on-line”, a convergência tarifária da energia
eléctrica, o PITER-Porto Santo, o Sistema de Incentivos à Energia Solar Térmica e o apoio ao empreendedorismo, através do RS4E- Road Show for Entrepreneurship.
Concedemos espaço à opinião e demos voz a vários dos responsáveis pela execução das nossas políticas.
Julgo que desta forma cumprimos os objectivos a que nos propusemos. Com o empenho e rigor que,
estou certo, continuarão a caracterizar esta publicação.

João Cunha e Silva
Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira
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(3)obrafeita

Centro de Vulcanismo:
viagem ao interior da ilha

(2)

Integrado num projecto de natureza temática, o Centro de Vulcanismo veio revitalizar toda a área adjacente às grutas de
São Vicente, visando de uma forma lúdica, histórica e científica destacar o papel
fundamental da água, da vulcanologia e do
ambiente para a Humanidade.
Permitindo explorar a área envolvente,
mediante a preservação da paisagem, o
Centro de Vulcanismo de São Vicente confere uma forte componente didáctica ao
complexo, que está aberto ao público todos os dias entre as 10h00 e as 19h00.

De Janeiro a Novembro de 2006, recebeu mais de 75 mil visitantes, o que comprova o sucesso deste empreendimento.
A intervenção que a Sociedade de Desenvolvimento do Norte fez em São Vicente teve em conta dois aspectos fundamentais: a construção de um espaço destinado
à realização de espectáculos, recriando a
evolução geológica da ilha, encenando a
erupção de um vulcão e fornecendo aos visitantes informação científica relacionada
com a vulcanologia; e a execução de um
jardim envolvente com amplos espaços

verdes, onde predominam plantas endémicas.
A cobertura do Centro de Vulcanismo,
ao nível da entrada das grutas, foi utilizada
para a criação de um espelho de água, local de onde sai uma levada que se ramifica
ao longo de toda a zona ajardinada, com
cerca de dois hectares.
Os jardins são percorridos por uma série de percursos pedonais feitos com recurso a materiais adequados, o que permitiu uma excelente integração paisagística.
Simultaneamente, procedeu-se à re-

cuperação do bar e construíram-se novas
infra-estruturas, de modo a tornar o local
mais atractivo.
A VISITA
O Centro de Vulcanismo situa-se na
falésia do lado oposto à ribeira de São Vicente, ao fundo do vale, onde se iniciou a
formação da ilha.
Constituído por três salas e um elevador simulador, o edifício, com uma dimensão de doze metros de comprimento e dez
de largura, tem capacidade para receber
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O número de entradas no Centro de Vulcanismo
de São Vicente comprova o sucesso
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do empreendimento, que recebeu de Janeiro
a Novembro de 2006 mais de 75 mil visitantes.

em simultâneo cerca de noventa pessoas.
Logo à entrada do pavilhão, na primeira
sala denominada “Vulcões - Os Dragões da
Terra”, encontramos uma exposição composta por painéis ilustrativos e informativos que visam divulgar e valorizar os processos geológicos, assim como destacar,
entre outras coisas, a actividade mundial
da vulcanologia, as personagens célebres
desta área e os diferentes tipos de erupções vulcânicas.
Atravessando o Túnel do Tempo, ficamos a saber mais sobre a origem e a evolução do sistema solar e da Terra mediante a explicação do processo ocorrido há
cerca de 4.550 milhões de anos.
O túnel leva-nos à segunda sala do pavilhão, “A Origem da Madeira”, onde durante dez minutos vemos através de um
espectáculo audiovisual como se formou a
Terra e particularmente as ilhas da Madeira, Porto Santo, Desertas e Selvagens. O
espectáculo pretende ser complementar à

visita das grutas, explicando-as enquanto
exemplo da geologia da Madeira.
A terceira sala do pavilhão, “Viagem
Fantástica ao Interior da Ilha”, permite-nos
conhecer a riqueza natural do arquipélago, “descendo” até às profundezas através
de um elevador simulador. A “descida” de
3.000 quilómetros pretende caracterizar
as diferentes unidades terrestres: a crosta, o manto e o núcleo.
A visita termina com mais uma projecção audiovisual que recria todos os passos
necessários para entender a formação das
próprias grutas.
CENTRO DE VULCANISMO GANHA
PRÉMIO EUROPEU
O logotipo do Centro de Vulcanismo de
São Vicente, da autoria do designer João
Pacheco, foi o grande vencedor dos prémios “Best of Europe” e “Best of Nation”,
num concurso promovido pelo “Eulda
– European Logo Design Annual 2006”.
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(4)emprojecto

Complexo Balnear do Faial
com áreas verdes, ciclovia,
e mais estacionamentos
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A zona de lazer do Complexo Balnear
do Faial vai ser expandida a Sul, sendo
criado junto à foz da ribeira um parque
para actividades lúdicas.
No local, actualmente um aterro e terreno baldio, vai surgir uma vasta área com
ciclovia, mini-pista para bicicletas (para
crianças), um parque radical e zonas específicas para a prática de jogos tradicionais madeirenses, entre outros.
O projecto, a cargo da Sociedade de
Desenvolvimento do Norte, prevê ainda a
construção de dois edifícios: um de suporte ao parque e outro de apoio técnico.
Por outro lado, aumenta-se o número

de parqueamentos, com 141 novos lugares na nova via periférica e 26 na berma
da estrada já existente.
Os percursos de ciclovia e pedonais terão um desenho simples, claro e agradável, bem como materiais condizentes, delimitando clareiras com relva, uma zona
de rochas e plantas seleccionadas.
NOVA ZONA DE LAZER TERÁ
EFEITO DE MIRADOURO
O terreno onde se centra a intervenção
tem uma área de 23.628 metros quadrados e ocupa uma área de expansão denominada Construção da Zona de Lazer da
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Foz da Ribeira do Faial.
O parque de actividades lúdicas a
construir vai estar enquadrado entre as
margens escarpadas da foz da Ribeira do
Faial, das quais se destacam, pelo Norte,
as expressivas formações de basalto que
sustentam o Morro do Cabrestante e a Sul
o início da escarpa montanhosa que contorna a margem direita da ribeira.
Graças às cotas do terreno, suficientemente altas, a nova zona a construir tem
o efeito de miradouro sobre o vale, destacando-se a riqueza da vista até ao mar.

O projecto da Sociedade de Desenvolvimento do Norte
vai permitir substituir um aterro e terreno baldio por
uma ampla zona de lazer que vem complementar
a infra-estrutura já existente.
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(5)inauguração
3ª fase inaugurada:

Frente Mar de C. Lobos
com estacionamento, restaurante e jardins
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No dia 9 de Novembro, o presidente do
Governo Regional da Madeira inaugurou a
terceira fase da Frente Mar de Câmara de
Lobos, uma obra da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento.
A intervenção consistiu na construção de um edifício para restaurante e bar
complementado por uma vasta zona ajardinada e um parque infantil, assim como
na execução de um estacionamento subterrâneo, renascendo ao nível da cobertura a praça e jardins de São Francisco.
A obra enquadra-se num programa
mais vasto que permitiu construir uma
promenade junto à orla costeira (primeira fase), bem como um complexo balnear dotado de duas piscinas e um bar
com áreas de solário e de apoio (segunda
fase).
Futuramente, toda esta zona estará ligada ao Funchal, mediante a construção
de uma promenade.
A par destas obras, a Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento estabeleceu
uma intervenção no Largo da República e
na praia de Câmara de Lobos que permitiu um importante reordenamento urbanístico. De referir, é que a Metropolitana
prevê também recuperar a baía de Câmara de Lobos .
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RESTAURANTE E JARDINS
DA TRINCHEIRA
No meio de jardins tipicamente madeirenses, por entre um conjunto de
percursos pedonais, surge uma zona de
restauração com esplanada e um parque
infantil.
O edifício do restaurante tem dois andares. No piso inferior, funciona o bar,
protegido com muro em pedra basáltica.
No superior, a sala do restaurante e o
corpo das cozinhas.
A infra-estrutura, com uma arquitectura moderna, pretende oferecer aos visitantes um ambiente agradável, com contacto visual directo para os jardins, tendo
como pano de fundo o oceano.
ESTACIONAMENTO E PRAÇA
DE SÃO FRANCISCO
Do outro lado da rua, os antigos jardins
de São Francisco renasceram completa-

mente renovados, dando lugar a um parque de estacionamento subterrâneo com
capacidade para mais de 150 lugares.
Este novo espaço, juntamente com o
estacionamento do Largo da República
e o da futura obra na baía de Câmara de
Lobos, também a cargo da Sociedade Metrolitana de Desenvolvimento, vai permitir
resolver o problema da falta de parqueamento na cidade.
A praça e os jardins desenvolvem-se
em duas plataformas, fazendo-se o acesso ao estacionamento através de uma
rampa, junto da qual foi construída uma
passagem pedonal realizada por um passeio rebaixado de matéria diferenciada do
piso automóvel. Um elevador faz a ligação
da praça a todos os pisos de estacionamento.
A intervenção permitiu também criar
um pequeno túnel que dá acesso ao Restaurante e Jardins da Trincheira.
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(6)serviços

Regionalização da Justiça

permite serviços menos morosos
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A Direcção Regional da Administração
da Justiça, criada em Fevereiro de 2004,
tutela as Direcções de Serviço, os Cartórios Notariais e as Conservatórias em
todos os concelhos da Região, bem como
os serviços prestados na Zona Franca, na
Loja do Cidadão e no Centro de Formalidades das Empresas.
Com a regionalização, atribuiu-se ao
Governo Regional os poderes administrativos de direcção, orientação e tutela dos
Serviços dos Registos e Notariado da Região, assim como a gestão e administração das receitas e despesas provenientes
da sua actividade, sendo que todo o patri-

mónio afecto aos mesmos foi transferido
para a Região Autónoma da Madeira.
Recentemente, passaram também
para a alçada da DRAJ a Divisão do Jornal
Oficial da Região Autónoma da Madeira
(JORAM) e o Gabinete do Cartório Notarial Privativo.
OS SERVIÇOS DA DRAJ
A DRAJ tem Serviços de Apoio Directo
e Interdepartamental, Centrais e Externos.
Os Serviços de Apoio Directo e Interdepartamental abrangem o Secretariado, o
Gabinete Jurídico, o Gabinete do Cartório

Notarial Privativo, o Núcleo de Informação e Documentação e o JORAM.
Por sua vez, os Serviços Centrais estão afectos directamente à DRAJ e subdividem-se em Direcção de Serviços de
Gestão de Recursos Humanos e Direcção
de Serviços Financeiros, de Organização e
Logística.
Por último, os Serviços Externos, que
estão directamente relacionados com o
público, englobam os Cartórios e as Conservatórias.
SERVIÇOS MENOS MOROSOS
Com a regionalização dos serviços da
Justiça, a DRAJ consegue prestar aos
utentes serviços menos morosos, isto
graças ao preenchimento de muitas das
vagas existentes nos quadros de pessoal
dos serviços externos.
Desde a sua criação, já foram preenchidas as sete vagas para conservadores
existentes na RAM. Neste momento, encontra-se na fase final o concurso para
o recrutamento de catorze escriturários,
que irão preencher as vagas existentes
nas conservatórias da Madeira e Porto
Santo.
O objectivo é conseguir uma melhor
eficácia no atendimento prestado ao público, nomeadamente no cumprimento
dos prazos legalmente previstos.
Com a privatização dos Cartórios, e
após a devida formação, alguns dos funcionários afectos àqueles serviços passaram para as Conservatórias, o que contribuiu também para o preenchimento de
vagas.
NOVAS INSTALAÇÕES
A par do esforço feito na área dos Recursos Humanos, a DRAJ tem-se empenhado na melhoria de instalações. Em Câmara de Lobos e Santa Cruz, criaram-se
novos espaços que oferecem excelentes
condições de funcionamento. Em São Vicente, os serviços mudaram para um local com melhores condições e mais adequado.
A Direcção Regional da Administração

da Justiça está também a estudar a possibilidade de ter novas instalações para os
serviços prestados na Ribeira Brava e em
Santana.
É de referir ainda que, para rentabilizar os recursos existentes, os serviços do
Cartório Notarial e Conservatória do Registo Comercial da Zona Franca passaram
a funcionar nos espaços deixados pelos
cartórios notariais instalados no Edifício
2000.
SERVIÇOS NO CFE
E NA LOJA DO CIDADÃO
A Direcção Regional oferece também
serviços no Centro de Formalidades das
Empresas e na Loja do Cidadão.
No CFE, funciona a “Empresa na Hora”,
que depende da Conservatória do Registo Comercial do Funchal, o Gabinete de
Apoio ao Registo Comercial de Empresas
e o Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas.
Na Loja do Cidadão, funcionam três
gabinetes que dependem directamente da
DRAJ: o Gabinete de Identificação Civil, o
de Apoio ao Registo Automóvel e o de Certidões.
SERVIÇOS INFORMATIZADOS
A Direcção Regional está a apostar
na informatização dos serviços, o que já
aconteceu nas Conservatórias do Registo Comercial do Funchal, Machico, Santa
Cruz, Ponta do Sol, S. Vicente, Porto Santo
e Ribeira Brava com a implementação do
Sistema Informático do Registo Comercial
(SIRCOM), encontrando-se em fase de implementação na Conservatória de Câmara
de Lobos.
Na Conservatória do Registo Civil do
Funchal foi também implementado o Sistema Informático de Registo de Identificação Civil (SIRIC).
O objectivo é fazer chegar estes sistemas informáticos a todos os serviços,
implementando também um sistema de
aplicação informática para todas as Conservatórias de Registo Predial.
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(7)medidas
Plano de Política Energética:

estratégia de desenvolvimento
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A Região Autónoma da Madeira encontra-se actualmente numa fase de desenvolvimento socio-económico que se
traduz num crescimento acelerado da
procura de energia, a qual é necessário
satisfazer de forma eficiente, para não
serem criados estrangulamentos ao progresso e minimizar os impactes na economia e no ambiente.
A energia, para além da dependência
do exterior e do peso nas importações (da
ordem dos 200 milhões de euros por ano),
constitui um factor de competitividade
para as diversas actividades económicas
e para a Região no seu todo, sendo, por
outro lado, causa de incidências ambientais negativas, que podem afectar o meio
natural, a qualidade de vida da população
e o desenvolvimento económico, fortemente suportado pelo turismo.
O planeamento energético para a RAM
visa, fundamentalmente, dotar o Governo
Regional de um instrumento de política
energética adaptado às novas oportunidades e condicionantes induzidas pelo
desenvolvimento regional, pelas tendências do sector energético, em termos tecnológicos e económicos, e pelas preocupações de ordem ambiental.
Em 2002, foi elaborado o Plano de
Política Energética da RAM, tendo por
referência o ano 2000 (PPERAM 2000),
que constitui uma evolução dos exercícios anteriores de planeamento energé-

tico, adaptado às novas oportunidades e
condicionantes. Este plano foi promovido
pela Vice‑Presidência do GR, através de
um contrato-programa com a AREAM, a
qual procedeu à sua elaboração.
Carlos Pimenta – ex-Secretário de Estado do Ambiente e ex-eurodeputado, que
é também director do Centro de Estudos
em Economia da Energia dos Transportes
e do Ambiente – e Graça Carvalho, que foi
posteriormente Ministra da Ciência e do
Ensino Superior, fazem parte do Comité
de Seguimento do Plano de Política Energética da RAM, que foi criado em Junho
de 2003.
Actualmente, atendendo às alterações
recentes e perspectivas do sector, designadamente no que respeita à implementação do mercado europeu das licenças
de emissão de dióxido de carbono (CO2),
à instabilidade dos preços do petróleo e
à introdução do gás natural na Madeira,
está a ser preparada uma actualização do
PPERAM, para o ano base de 2006.
MEDIDAS DE INTERVENÇÃO
Atendendo às necessidades impostas por um modelo de desenvolvimento
sustentável, define-se como grandes objectivos da política energética regional:
a garantia do aprovisionamento, a competitividade económica e a protecção do
ambiente.
Apesar de a tendência apontar para a

continuação de um crescimento da procura de energia, é possível a RAM dispor de melhor energia agindo segundo
a estratégia definida, tendo como eixos
principais: a minimização dos estrangulamentos da insularidade; a utilização
racional da energia; a valorização dos recursos energéticos regionais; a gestão da
procura de energia e adequação da oferta
e finalmente a inovação e cooperação inter-regional.
Cada um destes cinco eixos consubstancia um conjunto vasto de intervenções, referindo-se apenas as medidas
mais relevantes tidas como prioritárias,
nomeadamente: convergir os preços da
electricidade para o todo nacional; adquirir combustíveis com menor teor de
enxofre; adoptar um sistema tarifário

que incentive a transferência de consumos das horas de ponta para as de vazio;
dinamizar e promover acções tendo em
vista a sensibilização para uma utilização mais eficiente e racional da energia,
essencialmente nos sectores do turismo,
do comércio e da indústria; maximizar a
penetração de energias renováveis com
especial enfoque nos aproveitamentos
hídricos, eólicos, solares e biomassa; introdução do gás natural, em substituição
do petróleo, como o novo paradigma de
produção de energia mais limpa.
Importa salientar que as medidas acima
enunciadas, tidas como fundamentais para a
Região, já se encontram em grande medida implementadas/atingidas, em execução ou em fase final de apreciação.

A apresentação do Plano de Política Energética da RAM, que teve lugar a 24 de Janeiro de 2003,
contou com a colaboração de Carlos Pimenta, ex-Secretário de Estado do Ambiente e ex-eurodeputado,
e de Graça Carvalho, que posteriormente foi Ministra da Ciência e do Ensino Superior.
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(8)entrevista
Prestar
um serviço
de excelência
Quais são as principais competências da
Direcção Regional do Comércio, Indústria e
Energia?
Somos a entidade responsável pelo licenciamento de estabelecimentos comerciais e
industriais (incluíndo os parques empresariais), pedreiras, cisternas e equipamentos
sobre pressão. Na área da energia, coordenamos o licenciamento de grupos geradores, de postos de transformação, postos
de abastecimento de combustíveis, reservatórios de GPL para abastecimento de gás
canalizado a empreendimentos habitacionais e industriais, bem como parques de
garrafas de gás para distribuição de GPL,
tendo ainda competências no que respeita
à inscrição dos grupos profissionais ligados
à indústria dos gases combustíveis. Realizamos, também, inspecções periódicas a
elevadores.
Somos, ainda, responsáveis pela gestão
do Programa POSEIMA e pela área dos preços, bem como pela área da Metrologia na
Região e pela dinamização e acompanhamento da Estratégia Regional para a Qualidade. Compete-nos também a elaboração
do cadastro comercial e industrial.
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Tem sido fácil actuar junto das empresas
e dos cidadãos, assim como da sociedade
em geral?
Por vezes não é fácil, porque há que mudar mentalidades. Há por vezes clientes

Isabel Rodrigues
Directora Regional do Comércio,
Indústria e Energia
que têm dificuldade em percepcionar que
os tempos mudaram. Neste mundo global
em que nos encontramos, o nível de exigência é cada vez maior, por força da competitividade e agressividade concorrencial, que
é crescente. A legislação existente também
é cada vez mais exigente no que respeita às
questões ambientais e de higiene e segurança no local de trabalho, pelo que há que
sensibilizar os agentes económicos para estes níveis de exigência. Por vezes, isto obriga a um esforço redobrado da nossa parte.
Dos inúmeros projectos a decorrer ao
nível do Comércio, quais gostaria aqui de
destacar?
Estão a ser desenvolvidos vários projectos tendo em vista a modernização e revitalização do comércio, nomeadamente a
elaboração de manuais de boas práticas,
com os quais se pretende criar um conjunto
de indicadores padrão, por sub-sector, que
permita avaliar a performance do negócio,
com o intuito de incutir nos comerciantes
uma ideia de monitorização do mesmo.
Levaremos também a efeito projectos
que têm em vista a sensibilização dos jovens
para o exercício de actividades relacionadas
com o comércio e criaremos um sistema de
certificação de loja.
Um outro projecto a desenvolver passa
pela criação da Marca Madeira, tendo em
vista valorizar os produtos regionais.

O licenciamento e a fiscalização no sector
industrial e empresarial são da competência da DRCIE. É possível traduzir o trabalho
efectuado em números?
Ao nível do licenciamento dos estabelecimentos industriais, temos no decurso dos
últimos anos vindo a aumentar o número de
licenciamentos e de processos a decorrer
(2004 = 32; 2005 = 164). Estes resultados devem-se ao facto de efectuarmos maior sensibilização, bem como de dispormos de um
plano de fiscalização. Para além destes aspectos, considero que os resultados obtidos
se devem essencialmente ao empenho, entusiasmo e capacidade de trabalho de uma
equipa fantástica que, apesar de pequena,
tenta dar o seu melhor em todo o trabalho
que desenvolve.
Cabe também à DRCIE licenciar instalações e equipamentos que produzam, utilizem, transformem, transportem ou armazenem produtos energéticos…
Relativamente à área da energia, a evolução tem sido positiva (licenciamentos
energéticos: 2002= 713; 2003= 846; 2004=
1184; 2005= 1196). Temos feito um esforço no sentido de aumentar o nosso âmbito de actuação, uma vez que dispomos de
uma equipa pequena, cujos meios acabam
por não ser suficientes para fazer face ao
volume de solicitações. Não queria deixar
de referir que, ao nível da energia solar, a
Região foi inovadora, tendo criado em 2002
um Sistema de Incentivos à Energia Solar
Térmica para o Sector Residencial (SIEST),
que teve muito sucesso.
Recentemente, foram atribuídas novas
competências à DRCIE relacionadas com os
parques empresariais. Quais?
De acordo com um novo decreto de lei,
a DRCIE passou a ser a entidade responsável pelo licenciamento dos parques empresariais, fazendo a apreciação dos pedidos
de acordo com critérios estabelecidos que
avaliam a credibilidade do projecto apresentado e o contributo deste para o desenvolvimento sustentável da Região.
Compete-nos ainda a emissão de licenças e respectiva fiscalização, sendo que a
instalação de estabelecimentos industriais

fora dos parques empresariais agora depende sempre da nossa autorização.
De referir, é que as novas oficinas de automóveis terão também obrigatoriamente
que exercer a sua actividade nos parques
empresariais.
A licença de localização, emitida pelas
Câmaras Municipais, só é concedida mediante a prévia autorização atrás referida,
sob pena de nulidade.
Defina a importância do Centro de Metrologia da Madeira.
O Laboratório de Metrologia da Madeira
veio dotar a RAM de condições essenciais à
satisfação das necessidades de verificação
e de calibração.
De referir, que o número de solicitações
tem vindo a aumentar de ano para ano, tal
como se pode constatar pelos dados que
dispomos: 2002 = 1167; 2003 = 1371; 2004
= 1467; 2005 = 1882.
A Madeira procura ser, dentro de quatro
anos, uma Região de Excelência no que se
refere à Qualidade. Tendo em conta esta finalidade que acções se têm vindo a desenvolver?
Um dos nossos grandes desafios é implementar nos próximos anos a Estratégia
Regional para a Qualidade, que tem por
Missão/Visão: “Desenvolver um Plano Estratégico que visa colocar a Região na liderança da Qualidade em Portugal”.
No âmbito desta Estratégia, desenvolver-se-ão uma diversidade de acções, nomeadamente, a elaboração do Barómetro
Regional da Qualidade, o qual nos permitirá
monitorizar a par e passo qual o estado da
Qualidade na RAM. Faremos também campanhas de comunicação e sensibilização,
elaborando posteriormente concursos em
todas as escolas da Região.
Para além destas acções, iremos elaborar um directório sobre a Qualidade em
suporte digital e desenvolver Prémios Regionais da Qualidade que estimulem cada
vez mais a aposta nesta área.
Com tudo isto, pretendemos estar a caminhar para que a RAM seja uma Região de
Excelência e um referencial a nível nacional e internacional.

(19)

(9)opinião
Os parques
empresariais
e o ordenamento
do território
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As políticas de ordenamento do território
assumem actualmente um papel estratégico
na gestão das sociedades modernas e representam um dos mais elevados desafios para
aqueles a quem cabe a responsabilidade de
as definir e implementar.
A articulação do relacionamento do homem com o seu meio envolvente implica a
gestão harmoniosa, sustentada e sustentável dos diversos interesses, sejam eles
de natureza económica, social, ambiental e
cultural, tendo por denominador comum a
maximização da qualidade de vida das populações.
Apesar de aparentemente antagónicos,
alguns destes interesses não são incompatíveis entre si. Nada obsta a que interesses
de natureza económica caminhem lado a
lado com a preservação do meio ambiente
e a promoção do bem-estar sócio-cultural.
Aliás, nas economias modernas é imperativo
que tal aconteça, devendo as entidades empresariais orientar a sua actuação de forma
a contribuir, decisivamente, para a satisfação das necessidades de toda a comunidade
onde estão inseridas.
Ao nível regional, as condicionantes naturais de ordem orográfica representam
um desafio adicional à capacidade de todos
quantos têm de intervir em matéria de ordenamento do território. Mas, entendendo
aquele como um factor determinante de
competitividade, o Governo Regional tem
vindo a desenvolver uma estratégia integrada, que visa tornar o mais eficiente possível
a gestão dos recursos que são, obviamente,
limitados.

Teresa Pereira
Vogal Executiva do Cons. Adm.
da Madeira Parques Empresariais

(

É com este propósito que foram construídos os parques empresariais da RAM, que
representam um dos pilares sobre os quais
assenta a política de coesão social e desenvolvimento equilibrado - uma das prioridades
estratégicas definidas no Plano de Desenvolvimento Económico e Social da Região Autónoma da Madeira para o período 2007/2013
- dada a sua capacidade para promover a requalificação dos centros urbanos e atenuar
as assimetrias intra-regionais, criando emprego, elevando o nível de rendimento e as
condições de vida das populações locais.
É nesta linha de orientação que a Madeira
Parques Empresariais, em cooperação com
o Governo Regional e demais entidades competentes, irá continuar a trabalhar para que
os parques empresariais se assumam como
a melhor solução ao nível da localização de
novos projectos de investimento.
Deixando ao poder executivo o papel regulador, é essencial caminhar ainda noutro
sentido, apoiando as entidades empresariais
que continuam a laborar com métodos ultrapassados e/ou com licenciamentos precários, ajudando-as a dar os passos necessários à sua inovação e modernização, de
forma a elevar decisivamente o patamar de
competitividade do nosso sector empresarial, reforçando-o para assumir o papel de
motor da economia regional.

)

Nada obsta a que interesses de natureza
económica caminhem lado a lado com a
preservação do meio ambiente e a promoção do bem-estar sócio-cultural.

(10)notícias

Raul Solnado no Centro das Artes
O humorista, apresentador televisivo
e actor português Raul Solnado esteve no
Centro das Artes Casa das Mudas nos dias
25 e 26 de Novembro.

Exposição de Guareta marca abertura
da Galeria do Centro das Artes
A exposição de pintura da artista madeirense Guareta marcou a abertura da Galeria
do Centro das Artes Casa das Mudas, que foi
inaugurada pelo Vice-Presidente no dia 10
de Novembro.

EEM reforça produção
de energia no Porto Santo
A Empresa de Electricidade da Madeira vai
reforçar a produção de energia eléctrica no Porto Santo, mediante a instalação de um novo grupo a fuelóleo com cerca de 4MW de potência.
A medida surge para responder a previsões
que apontam para o aumento do consumo de
energia na Ilha Dourada depois da criação de
novas infra-estruturas públicas e privadas.

Centro Cívico do Estreito em mostra
ibero-americana de arquitectura
O Centro Cívico do Estreito de Câmara de
Lobos foi seleccionado para a Mostra de Jovens
Arquitectos, na V Bienal Ibero-americana de
Arquitectura e Urbanismo, que se realizou em
Montevideo (Uruguai) de 4 a 8 de Dezembro.
Para a exposição de trabalhos dos países
da América Latina, Espanha e Portugal, foram seleccionadas duas obras de arquitectura portuguesa.

Madeira como exemplo
de empreendedorismo
No encerramento do seminário “Empreender XXI”, realizado pelo CEIM no âmbito do
projecto RS4E, o Vice-Presidente do GR – perante uma plateia de mais de 800 pessoas
– defendeu que a Madeira é um exemplo de
empreendedorismo que deve orgulhar todos
os madeirenses. E isto deve-se ao desenvolvimento que sofreu, graças ao bom aproveitamento dos fundos postos à sua disposição.
Contudo, notou, isto não a torna numa Região rica, mas desenvolvida.
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(11)foto-reportagem

(
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No dia 9 de Novembro, foi inaugurada a 3ª fase da Frente Mar de Câmara de Lobos
com mais duas obras da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento:
o Restaurante e Jardim da Trincheira e a Praça e Estacionamento de São Francisco.

)

(

(

No dia 10 de Novembro, o Vice-Presidente do Executivo madeirense inaugurou a
Galeria do Centro das Artes Casa das Mudas com uma exposição de Guareta.

A 13 de Novembro, o Vice-Presidente do Governo Regional recebeu em audiência
o Presidente da Associação Comercial e Industrial do Funchal.

)

)
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(

Nos dias 16 e 17 de Novembro, João Cunha e Silva participou
na 7ª Conferência Anual dos Presidentes das Regiões com Poderes Legislativos
que se realizou em Cardiff, País de Gales.
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)

(

A 21 de Novembro, perante uma
plateia de mais de 800 pessoas,
o Vice-Presidente do Executivo
madeirense presidiu à sessão
de encerramento do seminário
“Empreender XXI”, realizado
pelo CEIM no âmbito do
projecto RS4E – Road Show
for Entrepreneurship.

)
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