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(1)editorial

Um governante tem a obrigação de informar os seus eleitores e a população em 
geral.

Vamos tentar fazê-lo aqui.
Apesar do espaço curto, que obriga a prosa reduzida.
Na capa, damos destaque ao Centro das Artes Casa das Mudas. Uma porta que 

se abriu para o Mundo. De forma ousada e corajosa. Um Centro polémico? Com cer-
teza, mas pelas melhores razões. Falam muito dele? Ainda bem. Mau seria que não 
falassem. É muito requisitado, pretendido e invejado? Melhor ainda. Não faz a vontade 
a todos? Não é possível. É dos madeirenses e não de um ou dois? Assim será, enquan-
to depender de mim. Está na Calheta? Claro, e o seu êxito espontâneo só foi possível 
por isso. Pela arrojada arquitectura, pela espectacularidade do local, pela exuberante 
paisagem. Só depois, mas também, pelo seu conteúdo. Há quem não goste dele lá? 
Paciência, porque não vai mudar. E porque a descentralização (a cultural também) tão 
propalada por vezes, para mim, não é palavra vã. É um ganho da Democracia. Do direito 
que todos têm ao acesso à cultura e ao desenvolvimento sustentado. Ah, já me esque-
cia, também porque, de entre as Câmaras, só a da Calheta me propôs a construção de 
um Centro das Artes.

Damos a conhecer o projecto inicial da intervenção no cais Norte do Porto do 
Funchal (ex-parque de contentores) e o da Praça da República em Câmara de Lobos, 
mostramos-lhe os serviços que oferecem a Loja do Cidadão, apresentamos-lhe as me-
tas da nossa Estratégia Regional para a Qualidade e referenciamos de novo projectos 
importantes para a Madeira, como a introdução do Gás Natural e o projecto de Fins 
Múltiplos dos Socorridos.

Encetamos assim, com esta publicação, uma sequência mensal que visa desta-
car algumas das nossas obras, projectos, medidas, serviços e pessoas. Num propósito 
exclusivo de esclarecer informando com rigor os que vierem a ser os nossos leitores.

Reiterando a disponibilidade determinada para o trabalho em prol do desenvolvi-
mento da nossa Região, aproveito esta circunstância para endereçar a todos os madei-
renses os meus mais sinceros votos de um ano novo muito feliz.

João Cunha e Silva
Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira

A obrigação de informar
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Centro das Artes
Casa das Mudas:

uma referência internacional

A vasta oferta cultural no Centro das Artes Casa das Mudas abriu as portas para o Mundo.
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O antigo solar da Calheta deu lu-
gar ao Centro das Artes Casa das Mudas, 
que foi inaugurado em Outubro de 2004 
com uma exposição da Colecção Berar-
do. Da autoria do arquitecto Paulo David, o 
edifício é considerado uma das melhores 
obras da arquitectura portuguesa dos últi-
mos tempos e já mereceu várias referên-
cias elogiosas em revistas internacionais 
da especialidade.

Mas não foi só em termos arqui-
tectónicos que a Casa das Mudas se con-
seguiu destacar. O Centro das Artes re-
velou-se um verdadeiro sucesso cultural. 
Conseguiu superar as expectativas e é 
hoje a prova de que é possível descentra-
lizar a oferta cultural na Região Autónoma 
da Madeira, que estava concentrada na ci-
dade do Funchal.

Os objectivos traçados pela Vice-
Presidência do Governo Regional, através 
da Sociedade de Desenvolvimento Ponta 
Oeste, foram amplamente alcançados na 
medida em que se conseguiu desenvolver 
uma boa política de oferta cultural, per-
mitindo-se a diferentes grupos o acesso à 
cultura e ao lazer.

Depois da exposição “Grande Es-
cala”, uma das maiores colecções de arte 
contemporânea ao nível mundial, que inau-
gurou o Centro das Artes Casa das Mudas, 
outras mostras de pintura e fotografia 
abriram aos madeirenses as portas para 
o Mundo. Até 26 de Fevereiro, está patente 
a exposição do fotógrafo norte-americano 
Thomas Joshua Cooper, um dos mais cé-
lebres artistas e fotógrafos da actualidade 
que exploram a temática da paisagem.

Entre a mostra inaugurativa, que 
a Casa das Mudas acolheu até Fevereiro 
de 2005, e a exposição fotográfica de Tho-
mas Cooper, passaram pelo centro várias 
exposições de arte contemporânea, uma 
mostra de fotografia denominada “Uma 
extensão do olhar”, da Fundação PLMJ, 
os trabalhos fotográficos do artista portu-
guês Augusto Alves da Silva e ainda uma 
mostra comissariada pelo italiano Fran-
cesco Manacorda.

Para além das exposições, no au-
ditório, que iniciou a sua programação 
em Janeiro de 2005, realizaram-se vários 
espectáculos, sessões de cinema, alguns 
eventos de moda e diversas iniciativas na 
área da formação. Destes, destacam-se 
“AMARAMÁLIA”, da Companhia Portugue-
sa de Bailado Contemporâneo; as “Óperas 
Mavra” e “O Urso” da Fundação Calouste 
Gulbenkian; um musical em co-produção 
com a Culturgest, os Artistas Unidos, o 
CCB e o Teatro Viriato, os ciclos de cinema 
programados por Lauro António e a peça 
de teatro “A Partilha”, com a actuação de 
Teresa Guilherme, Cristina Cavalinhos, 
Rita Salema e Patrícia Tavares.
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O Centro das Artes Casa das Mudas é
considerado uma das melhores obras da
arquitectura portuguesa dos últimos tempos
e já mereceu diversos prémios e distinções.
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TRÊS IMPORTANTES DISTINÇÕES
O Centro das Artes Casa das Mudas 

já foi distinguido três vezes com prémios 
nacionais e internacionais.

O edifício, declarado obra seleccio-
nada e incluído no catálogo e exposição iti-
nerante da edição de 2005 do prémio euro-
peu de arquitectura contemporânea “Mies 
van der Rohe”, foi obra finalista no prémio 
Fad Arquitectura Ibérica 2005; recebeu 
a distinção “A Pedra na Arquitectura”; e, 
mais recentemente, ganhou o galardão de 
Portugal na primeira edição do Prémio de 
Arquitectura Ascensores Enor.

De salientar, é que a Casa das Mu-
das contou há pouco tempo com a visita do 
presidente da Comissão Europeia, Durão 
Barroso, que distinguiu o espaço como 
sendo de referência.

O centro conta com uma área co-
berta de construção de doze mil metros 

quadrados e possui uma ampla área para 
exposições temporárias e permanentes, 
auditório, biblioteca, loja/livraria, cafeta-
ria, restaurante, áreas de administração, 
uma ampla zona de animação cultural 
com ateliers e oficinas artísticas e um par-
que de estacionamento subterrâneo com 
capacidade para 92 lugares.

A forma como o edifício foi conce-
bido permitiu criar um ambiente sóbrio e 
aprazível, proporcionando uma vista sobre 
o mar e as encostas circundantes.

No exterior do edifício, espaços 
verdes intercalam os corredores e as 
amplas zonas soalheiras que permitem a 
exposição de esculturas que são cedidas 
temporariamente ao abrigo de protocolos 
elaborados com a Sociedade de Desenvol-
vimento Ponta Oeste.�
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Centro de Câmara de Lobos 
com novo visual

Esta obra estabelece uma inter-
venção na Praça da República e na Praia 
em Câmara de Lobos, onde se inclui a 
criação dum estacionamento subterrâ-
neo e, simultaneamente, um importante 
reordenamento urbanístico. Esta opera-
ção tem como objectivo a substituição de 
dois pequenos núcleos urbanos existentes 
naquele largo, a reconstrução do “Restau-
rante da Praia” e o consequente melhora-
mento da Praça, devolvendo mais espaço 
à Igreja e modernizando toda aquela área.

O espaço central, local de acolhi-
mento por excelência, foi concebido como 
uma plataforma/miradouro, ligeiramente 
elevada em relação ao percurso de peões 
periférico, tornando-o num amplo espaço 
de lazer complementado com mobiliário 
urbano.

A Sul da Igreja matriz, surge um 
edifício de dois pisos em forma de U, for-
mando no seu logradouro uma pequena 
praceta pública.

No nível térreo, será instalado o 
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Estacionamento coberto com capacidade
para 173 viaturas.

comércio, um restaurante e respectiva 
esplanada, e no piso superior será feito 
o realojamento de serviços sociais e pa-
roquiais. Refira-se ainda que, no rés-do-
chão, criar-se-á uma passagem, permitin-
do a circulação de peões entre a praça e 
a entrada da igreja, passando pelo logra-
douro e circundando toda a zona de inter-
venção.

A Norte do edifício da Câmara e 
cumprindo o alinhamento da rua, teremos 
um edifício de 3 pisos, sendo o primeiro 

Renovação no Largo da República e na praia
de Câmara de Lobos.

Praça ganha espaços de lazer, comércio e restauração.
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(10)

destinado ao comércio e os dois superio-
res a instalações camarárias. 

O estacionamento, em frente ao 
edifício da Câmara Municipal, desenvolve-
se em três níveis subterrâneos, com capa-
cidade para 173 lugares.

Os acessos verticais em escadas e 
elevadores que o ligam à plataforma marí-
tima são comuns e localizados na mesma 
torre, situada na margem da ribeira, junto 
ao muro de suporte em pedra.

Para apoio às actividades de mar, 
o projecto engloba a construção de balne-
ários, instalações sanitárias, campos de 
jogos e bar com esplanada. No nível su-
perior, um novo restaurante e um terraço 
substituirão as actuais infra-estruturas do 
género.

Esta obra da responsabilidade da 
Vice-Presidência do Governo Regional, 
através da Sociedade Metropolitana de 
Desenvolvimento, ficará concluída este 
ano. �

Intervenção urbanística vai transformar
centro de Câmara de Lobos.
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Porto com zonas
verdes e aquário

O Porto do Funchal vai sofrer pro-
fundas obras de remodelação. A interven-
ção na parte Norte do Porto está a cargo 
da Vice-Presidência, através da Sociedade 
Metropolitana de Desenvolvimento, e a 
transformação na vertente Sul vai ser feita 
pelo Governo Regional, através da Secre-
taria Regional do Equipamento Social e 
Transportes.

 As obras previstas vão permitir que 
o Porto do Funchal seja completamente 
reformulado. Uma ampla zona verde, um 
aquário, estacionamentos, espaços de 
animação, restauração e outras infra-es-
truturas vão substituir o antigo parque de 

contentores, onde vão surgir também di-
versos edifícios circundantes. Uma lufada 
de ar fresco que vai elevar a qualidade da 
cidade do Funchal.

Depois da demolição das actuais 
infra-estruturas existentes junto ao par-
que de contentores, vai nascer no local 
um aquário e um conjunto de edifícios que 
definem a praça, que estão destinados a 
funções de animação, restauração e servi-
ços. Vai ser criada também uma rampa de 
acesso ao Aquário e uma ponte de ligação 
ao Parque Santa Catarina.

O projecto das infra-estruturas 
estará pronto no início do próximo mês 
e o programa de intervenção urbanística 
abrange cerca de 75 mil metros quadra-
dos, englobando o sector norte ocidental 
do Porto do Funchal (onde estavam os 
contentores), até à Ribeira de S. João.

A escolha da equipe de Projectistas 
que executarão os estudos e projectos ne-
cessários à execução do aquário decorre 
durante este mês, depois das respectivas 
propostas terem sido abertas no passa-
do dia 20 de Dezembro. Saliente-se que 
a escolha é feita entre as propostas apre-
sentadas, escolhendo-se unicamente com (10)



base nos critérios de integração urbana, 
organização funcional e qualidade estéti-
ca, pois na primeira escolha as propostas 
são anónimas.

Conforme prevê o programa de in-
tervenção urbanística, a zona do Varadou-
ro vai ser requalificada, com a ampliação 
da doca para funções de actividade náuti-
ca, de um novo acesso independente jun-
to à foz da Ribeira de S. João, de forma a 
ampliar a secção do leito, construindo-se 
um novo edifício sede para diversas activi-

dades ligadas aos desportos náuticos.
Vai ser criado um corredor verde 

de dez metros de largura em continuidade 
com a alameda da Avenida do Mar, ao lon-
go de um percurso pedonal com ciclovia, 
e os actuais edifícios de apoio à pesca vão 
dar lugar à continuidade do corredor ver-
de, sendo implementada uma via à cota do 
cais, para abastecimentos e autocarros de 
turismo de serviço.

A circulação rodoviária vai ser feita 
num esquema de três faixas de rodagem, 

Zona Norte do Porto do Funchal recebe aquário, zonas verdes,
espaços de animação, comércio, restaurantes e estacionamento.
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com uma via no sentido poente/nascente e 
duas no sentido inverso.

Quanto ao estacionamento público, 
é importante destacar que o edifício, cuja 
cobertura está à cota actual da Avenida 
Dr. Sá Carneiro, faz a praça do aquário, 
ficando aberto ao mar e desnivelado com 
o cais, de forma a permitir uma fronteira 
de segurança entre a actividade portuária 
e o espaço público, embora sem barreiras 
visuais com muros ou gradeamentos.

A Sociedade Metropolitana de De-
senvolvimento tem-se esforçado por reu-
nir os estudos, os programas e os projec-
tos necessários para conseguir reformular 
toda esta área, garantindo as condições 
ideais de acesso e o enquadramento no 
espaço urbano do edifício do aquário, a fim 
de optimizar a operacionalidade e de en-
fatizar o valor simbólico e arquitectónico 
deste equipamento excepcional.

Como define o Eng. Pedro Ferrei-
ra, o objectivo desta intervenção é refazer 
toda a frente marítima da cidade, esta-
belecendo uma continuidade de espaço 
público qualificado à cota baixa, entre a 
zona ocidental e a Avenida do Mar, ou seja, 
entre uma área onde predomina a imple-
mentação de hotéis e o centro  histórico 
da cidade.

Com a intervenção na vertente 
Norte do Porto do Funchal, espera-se re-
vitalizar toda esta zona e conseguir atrair 
o investimento privado, com a construção 
de espaços de restauração, o que deverá 
contribuir para a melhoria de vida na cida-
de capital.�                                          

Porto do Funchal recebe uma lufada de ar fresco. (13)
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Loja do Cidadão
com quase um milhão

de atendimentos
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A Loja do Cidadão da Madeira foi 
inaugurada a 19 de Abril de 2004 e já re-
gistou quase um milhão de atendimentos, 
um número que deverá ser atingido no 
próximo mês. A média de atendimentos 
diários tem vindo a aumentar, registando-
se actualmente cerca de 2.500 atendimen-
tos/dia, nos diferentes serviços públicos e 
privados que a Loja presta.

Mas porque é que os atendimentos 
têm vindo a aumentar? É que as pessoas 
se têm apercebido da comodidade que a 
Loja oferece. No mesmo espaço, os inte-
ressados dispõem de 22 instituições que 
prestam diferentes serviços. Isto traduz-
se num aproveitamento do tempo que é 
cada vez mais precioso.

O balcão mais procurado é o da Di-
recção Regional da Administração da Jus-
tiça (DRAJ), que representa cerca de 12% 
dos atendimentos, segue-se o da EEM, o 
da Segurança Social e o da CGD.

A DRAJ dispõe de três gabinetes: o 
de Identificação Civil, que permite emitir 
ou renovar bilhetes de identidade; o Gabi-
nete de Certidões e o Gabinete de Apoio ao 
Registo Automóvel.

O balcão de atendimento da EEM 
possibilita, entre outros serviços, fazer 
novos contratos e efectuar pagamentos.

No balcão do Centro de Segurança 
Social da Madeira, os utentes encontram 
uma série de serviços, nomeadamente os 
relacionados com o Abono de Família, do-
ença, maternidade, desemprego e invali-
dez.

A Direcção Regional da Adminis-
tração das Finanças oferece na Loja do 
Cidadão vários serviços, desde os relacio-
nados com o cartão de contribuinte ao IRS, 
passando pela documentação necessária 
para as actividades empresariais e profis-
sionais.

No balcão da Direcção Regional da 
Administração Pública e Local são emiti-
dos, renovados e alterados passaportes e 
no do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 
entre outros serviços, são prorrogados os 
vistos e emitidas e renovadas as autoriza-

ções de residência.
O Serviço Regional de Saúde tam-

bém dispõe de um balcão de atendimen-
to, onde os interessados podem actualizar 
dados do cartão de utente, alterar consul-
tas e, entre outras coisas, marcar consul-
tas no Hospital.

Para além dos serviços atrás refe-
ridos, a Loja também oferece serviços do 
Serviço Regional de Saúde, da Secretaria 
Regional do Ambiente e dos Recursos Na-
turais (o Balcão Verde), da CMF (pagamen-
to de água), da Direcção Geral da Adminis-
tração da Justiça, da Direcção e Inspecção 
Regional de Trabalho, da Secretaria Re-
gional da Educação, do Instituto de Ha-
bitação da Madeira, da Portugal Telecom 
(PT, TMN e Cabo TV), da Direcção Regional 
de Transportes Terrestres, da Inspecção 
Regional das Actividades Económicas, do 
Instituto Regional de Emprego, do Insti-
tuto de Desenvolvimento Empresarial, da 
Caixa Geral de Depósitos e da Horários do 
Funchal.

Para complemento de toda esta 
oferta de serviços a Loja dispõe de um es-
paço chamado Loja Electrónica em que é 
possível aos utentes consultar todos os 
sites institucionais, uma série de ecrãs 
espalhados pela Loja com informação das 
filas de espera, do tempo médio de atendi-
mento e de informações de carácter geral, 
assim como de uma cafetaria para apoio 
aos funcionários e utentes.�

Balcão de emissão de B.I. é o mais procurado. (15)
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Dentro de cinco anos, a Madeira 
deverá ser uma Região de Excelência em 
termos de Qualidade, tornando-se uma re-
ferência ao nível nacional e internacional. 
Para tal, a Vice-Presidência, que tem com-
petências como entidade dinamizadora do 
desenvolvimento da Qualidade, através da 
Direcção Regional de Comércio, Indústria 
e Energia, pediu que fosse elaborado um 
Estudo sobre a Estratégia Regional para a 
Qualidade na Região Autónoma da Madei-
ra.

O estudo procurou caracterizar 
a actual situação da Qualidade na RAM, 
perspectivar a sua evolução e posiciona-
mento no futuro e encontrar formas de o 
atingir. O Plano Estratégico visa «colocar 
a Madeira na liderança da Qualidade em 
Portugal num horizonte temporal de cin-
co anos», como define o relatório final do 
estudo.

Para que a Madeira seja uma Re-
gião de Excelência no que se refere à 
Qualidade, são tidos em conta três eixos 
estratégicos de actuação: Cidadania, Ser-
viço Público e Empresas. Partindo destes 
eixos, fez-se um diagnóstico da situação 
actual, definiram-se perspectivas de evo-
lução estratégica e realizou-se um plano 
integrado de acção.

O estudo destaca o facto da Ma-
deira, uma Região com um microclima 
favorável à Qualidade, ter um Conselho 
Regional para a Qualidade e uma Política 

Madeira procura
excelência na Qualidade

A Direcção Regional do Comércio, Indústria e Energia, 
que depende da Vice-Presidência, foi a primeira
(e única) entidade portuguesa a obter um
reconhecimento europeu de excelência.(16)



Regional da Qualidade. No entanto, foram 
identificados alguns aspectos críticos, no-
meadamente a dificuldade em partilhar, 
comungar e trocar experiências; as limi-
tações no que se refere à compatibilização 
de necessidades de mudança com a his-
tória e tradição; a inexistência, por vezes, 
de uma visão de conjunto que consiga tra-
var uma certa proliferação de entidades e 
iniciativas; e, finalmente, a importância de 
conseguir que os agentes económicos as-
sumam, por si só, uma maior aposta con-
certada no desenvolvimento da Qualidade 
na RAM.

Para ultrapassar estas “barrei-
ras” e elevar ainda mais a Qualidade, de-
finiu-se um Plano Integrado de Acções a 
desenvolver na Região, de modo a serem 
alcançados o posicionamento e objectivos 
estratégicos identificados (ver quadro).

Já este ano, e para estar pronto no 
próximo, vai ser elaborado o Barómetro 
Regional para a Qualidade, um elemen-
to estruturante de aferição da eficiência 
de todo o plano de acção que vai permi-
tir avaliar indicadores de desempenho em 
diferentes dimensões: económica, cultu-
ral, educacional, social e ambiental, bem 
como contemplará a análise de indicado-
res de percepção.

Vai ser criado também este ano o 
Directório Regional da Qualidade, um do-

cumento em suporte digital que identifica 
“quem é quem” na Qualidade. Serão feitas 
campanhas de sensibilização, através de 
acções em escolas, visitas guiadas e divul-
gação nos meios de comunicação social.

Neste ano, vão realizar-se ainda 
as denominadas Olimpíadas da Qualida-
de, uma acção que visa a criação de um 
conjunto de materiais de aprendizagem e 
sensibilização para a qualidade, que de-
verá contar com a publicação de um con-
junto de manuais didácticos para os vários 
níveis de ensino.

De referir, é que a Direcção Regio-
nal de Comércio Indústria e Energia obte-
ve em Outubro de 2004 o reconhecimen-
to “Committed to Excellence”, o primeiro 
nível de Excelência do Esquema de Reco-
nhecimento Europeu da European Foun-
dation for Quality Management (EFQM). 
Assim, a DRCIE tornou-se na primeira (e 
única) entidade portuguesa a obter este 
reconhecimento.

A candidatura deu-se depois da 
mesma instituição ter conseguido obter a 
certificação do Sistema de Gestão da Qua-
lidade, por responder aos requisitos da 
norma NP EN ISO 9001:2000, no serviço de 
Indústria, mais propriamente no que diz 
respeito aos seus processos de prestação 
de serviços.�
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Que importância tem para a EEM o 
Plano Energético Regional?

O Plano Energético é o documento 
estratégico e orientador da política energé-
tica regional, que traça e avalia os impactos 
económicos e ambientais das grandes op-
ções para o desenvolvimento do sector na 
Região. Ora, sendo a EEM um instrumento 
fundamental e a base de sustentação do sis-
tema eléctrico regional, é claro que a sua 
actuação, tendo como missão garantir um 
serviço público com qualidade a toda a so-
ciedade e aos agentes económicos madei-
renses, assenta nos princípios definidos na-
quele Plano aprovado pela Vice-Presidência 
do Governo Regional.

Nos dias que correm impõe-se a ex-
ploração de outras fontes de energia, no-
meadamente as renováveis. Que esforço 
tem feito a EEM nesse sentido?

A Madeira é reconhecidamente um 
bom exemplo das regiões insulares no que 
tange ao aproveitamento de recursos endó-
genos intermitentes. No entanto, a água é 
um bem escasso e imprevisível, tal como o 
vento, sobre os quais não podemos edificar 
um sistema eléctrico fiável. O que julgamos 
adequado é maximizar o recurso água con-
juntamente com o vento conforme estamos 
a fazer no Aproveitamento dos Fins Múlti-
plos dos Socorridos, passando a explorar as 
centrais hidroeléctricas de Inverno durante 

todo o ano, potenciando, simultaneamente, 
uma maior penetração de energia eólica, 
cuja produção é de difícil escoamento e ren-
tabilização face ao pouco consumo de elec-
tricidade no período nocturno.

Que impacto terá na Região as obras 
na Central Hidroeléctrica localizada no fi-
nal do circuito da água do Aproveitamento 
de Fins Múltiplos da Ribeira dos Socorri-
dos?

O projecto dos Socorridos transfor-
ma uma central marcadamente de Inverno 
numa com funcionamento contínuo duran-
te todo o ano, através da construção de um 
circuito fechado com duas novas estruturas 
de acumulação de água e de uma estação 
de bombagem. Trata-se, na verdade, de um 
empreendimento emblemático e inovador, 
de importância fundamental no processo 
de rentabilização dos recursos hídricos e 
no crescimento do sistema electroprodutor 
da RAM, que produzirá benefícios diversos, 
não só ao nível da produção de energia e 
da melhoria do ambiente, mas também do 
abastecimento público de água e da irriga-
ção, confirmando o nosso empenho no de-
senvolvimento de alternativas energéticas 
às fontes petrolíferas de energia.

Em que pé está a introdução do Gás 
Natural na Madeira?

A introdução do Gás Natural assume 

Gás Natural:
uma aposta

no futuro
Rui Rebelo

Presidente do Conselho de Administração
da Empresa de Electricidade da Madeira
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um carácter estratégico e estruturante para 
toda a economia regional, sendo um contri-
buto decisivo para ajudar a afirmar a Madei-
ra como uma região de grande qualidade, 
com vantagens muito significativas a nível 
ambiental. Neste momento está já concluído 
o projecto-base relativo à obra marítima e 
o estudo de impacte ambiental, encontran-
do-se em fase final de conclusão o projecto 
referente à infra-estrutura terrestre do ter-
minal de recepção e armazenamento, sendo 
espectável que o projecto entre em explora-
ção em finais de 2008.

Os tarifários de energia passaram 
a ser fixados pela Entidade Reguladora do 
Sistema Energético (ERSE). Quais as con-
sequências para a Madeira?

A extensão das competências da 
ERSE à RAM, a partir de 2003, foi muito im-
portante, possibilitando a convergência na-
cional das tarifas de energia eléctrica. Hoje, 
comparativamente ao todo nacional, o custo 
da electricidade não agrava as desvantagens 
da insularidade, não afecta a competitivida-
de do tecido empresarial da Região e o ren-
dimento das famílias madeirenses. Aliás, 
neste momento, a Região Autónoma da Ma-
deira tem o tarifário médio de electricidade 
mais baixo do País, inferior em 3% e 4% re-
lativamente aos preços médios do Continen-
te e dos Açores.

Que balanço faz da actuação da En-
tidade Reguladora?

A ERSE, não interferindo na política 
energética, que é da exclusiva responsabi-
lidade do Governo Regional, tem competên-
cia para definir regulamentos de qualidade 
no sentido de induzir a melhoria do serviço 
publico, garantindo a uniformidade dos ta-
rifários e o equilíbrio financeiro das empre-
sas reguladas, o que permitiu construir um 
cenário previsível de evolução do comporta-
mento do sector eléctrico da RAM a muito 
longo prazo, quer ao nível das soluções téc-
nicas a adoptar quer no que respeita ao de-
sempenho económico e financeiro da EEM.

Partilhámos esta visão com os mer-
cados financeiros internacionais, no sentido 
de melhorar também as nossas fontes de 
financiamento e o custo que lhes está asso-
ciado. Hoje, fazemos parte do restrito núme-

ro de dez empresas portuguesas não finan-
ceiras que têm notação de rating atribuída 
pela Moody’s, sendo que todas as nossas li-
nhas de financiamento de longo prazo foram 
contratadas nos mercados internacionais, 
em condições extremamente vantajosas.

Por agora, o balanço da actuação do 
Regulador é, na minha opinião, muito posi-
tivo.

Quais são os projectos futuros da 
EEM?

Para além dos projectos do Gás Na-
tural, das Centrais Hídricas Reversíveis e 
dos investimentos em novos Parques Eóli-
cos, as novas acessibilidades conduzem a 
uma maior dispersão das populações e da 
actividade económica obrigando ao reforço 
do investimento nas redes de Transporte e 
Distribuição de electricidade. Investimos 
também na implementação de novos méto-
dos organizativos, reforçando a formação e 
qualificação da nossa equipa profissional e 
preparando a apresentação de uma renova-
da imagem da EEM. Neste âmbito, já foram 
obtidos Certificados de Qualidade para os 
nossos serviços de Inspecção e para o cen-
tro de Monitorização Controlo e Despacho 
de energia eléctrica. Estamos permanente-
mente a investir, procurando as melhores 
soluções que conduzam a um desenvolvi-
mento sustentável da nossa actividade de 
modo a sermos mais eficazes, mais compe-
titivos e sobretudo uma empresa moderna e 
do futuro.�

EEM assume-se como uma empresa moderna
e de futuro, com mais eficácia e competitividade. (19)



(9)opinião

Luís Nuno Olim
Adjunto do Vice-Presidente do Governo 

Regional 

Voltar a fazer 
história

Inebriados pelas cores alegres que 
tornam o Natal madeirense tão especial, 
com as ruas engalanadas e radiantes de 
luz e ainda contagiados pelos efusivos 
ambientes de festa que celebraram o fim 
de 2005, damos por nós a iniciar um Novo 
Ano.

Com 2006 já em velocidade de cru-
zeiro, é necessário “voltar à Terra” e en-
carar a amarga realidade de um país que 
navega tal qual uma nau sem rumo, per-
dida por entre correntes e marés, entre 
avanços e recuos, ditos e não ditos. Mas 
o nosso destino é, uma vez mais, seguir 
em frente, fieis à nossa própria rota, numa 
viagem difícil e solitária, indiferentes aos 
que continuamente nos hostilizam, nos 
acenam com quimeras e aos que desde 
início nos votam ao abandono.

 Em cada ano que começa é como 
se nos oferecessem um livro de presente. 
Um livro em branco, com as suas páginas 
vazias, para que nele possamos escrever 
uma nova história, desenhar novos projec-
tos, relatar uma nova aventura.

  E 2006 marca, efectivamente, o 
arranque de uma nova expedição. É nova-
mente preciso ter coragem para vencer o 
pessimismo reinante. É preciso ter muita 

determinação, sobretudo para continuar a 
derrubar mentalidades, porque continua a 
haver quem pense que Cultura de qualida-
de não é para a Calheta, que Machico não 
merece um Fórum com aquela dimensão, 
que Santana não é lugar para um Parque 
Temático, que Porto Moniz não é local para 
um Centro de Ciência, que o Porto Santo 
não é ilha para golfe ou turismo de quali-
dade, nem para nada que signifique mais 
desenvolvimento.

 É preciso lutar sempre, porque há 
ainda quem queira ver a Madeira confina-
da ao mesmo núcleo urbano de outrora e 
as restantes localidades limitadas à sua 
singela dimensão de pequenos “jardins de 
fim-de-semana”.

 É preciso começar já a escrever 
este “novo livro”, colorindo as suas pági-
nas com a concretização de novos sonhos, 
para que, no capítulo final, se faça nova-
mente História e se relembrem as datas, 
as obras que cresceram e os homens que 
por ela lutaram.

 Um Feliz Ano Novo!

É novamente preciso ter coragem  
para vencer o pessimismo reinante.( )(�0)
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Vice-Presidente louva aposta da EEM

 Passaporte electrónico, cartão
do cidadão e documento único

Em finais de Novembro, o Vice-Presi-
dente do Governo Regional esteve reunido em 
Lisboa com o secretário de Estado da Justiça, 
o secretário de Estado da Administração In-
terna e o secretário de Estado-Adjunto da Ad-
ministração Interna. Em causa, o passaporte 
electrónico, o cartão do cidadão e o documento 
único automóvel, que passam a ser emitidos 
em Lisboa, por via das novas normas de se-
gurança impostas pela União Europeia. João 
Cunha e Silva não quer que a população ma-
deirense, habituada à celeridade e eficiência 
dos serviços prestados, seja prejudicada com 
esta nova “centralização”.

Cinema também no Fórum Machico

Graças ao investimento feito pelas So-
ciedades de Desenvolvimento, depois do Porto 
Santo e da Calheta, é agora a vez de Machi-
co abrir as portas ao cinema. Com capacida-
de para 160 pessoas, as duas salas de cinema 
emitem às sextas-feiras e aos domingos dois 
filmes (21h30 e 21h45) e aos sábados quatro 
(16h00, 16h15, 21h30 e 21h45). Ainda, todos os 
domingos de manhã (11h00), há uma sessão 
infantil. Cada bilhete custa três euros.

Posto de atendimento no Porto Santo

Brevemente, os residentes no Porto 
Santo poderão requerer uma série de docu-
mentos e serviços, evitando uma deslocação 
ao Funchal. O posto de atendimento da Loja do 
Cidadão vai disponibilizar os serviços relacio-
nados com o pagamento do ADSE, com o pe-
dido de passaportes, carta de condução, infor-
mações e reclamações no âmbito da Defesa do 
consumidor, cobranças da água e atendimen-
tos relacionados com o Balcão Verde, Instituto 
Regional de Emprego, Actividades Económicas 
e Inspecção do Trabalho. 

Até ao final deste trimestre entrará em 
funcionamento o sistema reversível da Cen-
tral Hidroeléctrica dos Socorridos. Com esta 
infra-estrutura da Electricidade da Madeira 
será possível disponibilizar 24 MW de potência 
durante todo o ano, substituindo, deste modo, 
o indispensável investimento em meios tér-
micos, dependentes de derivados do petróleo 
para a cobertura dos períodos do dia de maior 
procura energética. O projecto foi elogiado 
pelo Vice-Presidente do Governo, que visitou 
a obra, por significar o “acautelamento do fu-
turo da Madeira” e “uma aposta clara na boa 
energia”.

Região Europeia 2004 em livro

A Madeira publicou um livro com 260 
páginas que permitiu registar as diversas ini-
ciativas realizadas no âmbito da Madeira Re-
gião Europeia 2004.

Negociações com UE favoráveis
à Região Autónoma da Madeira

Os resultados das negociações que a 
Madeira estabeleceu com a União Europeia 
foram bastante favoráveis para a Região. O 
acordo sobre o próximo orçamento plurianu-
al consegue para o período de 2007-2013 um 
financiamento na casa dos 50% dos apoios 
recebidos no período anterior, o que é melhor 
para a Região se tivermos em conta que a pro-
posta inicial previa para a Madeira uma perca 
de 70% a 80% dos fundos recebidos no actual 
período.

(�1)
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Entre 13 e 15 de Dezembro, o Governo Regional apresentou na Assembleia
Legislativa da Madeira o Orçamento e Plano para 2006.

A 3 de Dezembro, o Vice-Presidente 
do Governo Regional encerrou
um seminário sobre “Ética
Jornalística, Jornalismo e Públicos”, 
promovido pela Escola Profissional 
Atlântico no Centro das Artes Casa 
das Mudas.
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No Madeira Tecnopolo, realizou-se a XXXIII Assembleia-Geral da Conferência
das Regiões Periféricas Marítimas, que contou com a intervenção, na sessão
de abertura, do presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso.

)

(�3)
Na visita à Madeira, o presidente da Comissão Europeia visitou
o Centro das Artes Casa das Mudas.
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A 23 de Novembro, o Vice-Presidente do Governo Regional visitou a obra de
Aproveitamento de Fins Múltiplos da Ribeira dos Socorridos, acompanhado
pelos membros do Conselho de Administração da EEM .

O Vice-Presidente do Governo
Regional presidiu à sessão de
abertura das XII Jornadas de
Contabilidade e Fiscalidade
da APOTEC – Madeira.
O evento realizou-se no Centro
de Congressos da Madeira
e contou com 321 participantes.

(
)

( )

(�4)



(
)

A 16 de Dezembro, o jantar de Natal 
da Vice-Presidência reuniu cerca
de duas centenas de funcionários
no Restaurante Quinta Terreiro
da Luta.
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