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PROJECTOS CULTURAIS

n Natércia Xavier, adjunta da se-
cretária regional da Cultura, Paula 
Cabaço, explicou os motivos para o 
(ainda) pouco aproveitamento da 
área cultural, apesar das candida-
turas submetidas e ideias em mar-
cha. Como a da recuperação do 
tecto em estilo mudéjar da Sé do 
Funchal - a única catedral com es-
tas característica em Portugal e 
das poucas da Europa -  apesar do 
caderno de encargos já estar pre-
parado. A candidatura foi submeti-
da com um montante de um mi-
lhão e 300 mil euros, em Agosto de 
2017, mas não foi aprovada “em vir-
tude do seu grau de maturidade 
não cumprir com os critérios defi-
nidos em sede de aviso”. Isto por-
que, “a contratação pública mais 
expressiva dessa candidatura não 
estava concretizada”. A ex-directo-
ra regional lembra que este é um 
monumento nacional, “cuja inter-
venção é extremamente delicada e 
obriga a trabalhos com um grau de 
especialização muito grande e com 
articulação profunda entre os ser-
viços  da cultura da Madeira e  au-
toridades nacionais”. Assim como 
aconteceu com  as obras de conser-
vação e restauro da  “empreitada 
muito complexa “ no  Convento de 
Santa Clara, também monumento 
nacional. Esta candidatura foi sub-
metida no valor de dois milhões e 
300 mil euros, e “também por pro-
blemas de contratação pública não 
foi possível aprovar”. 
Por outro lado, foi aprovada a can-
didatura  para a criação do Museu 
de Arqueologia da Madeira. E tam-
bém reduzidos os custos para a 
Fortaleza do Pico: “Introduzimos 
outras propostas menos ambicio-
sas ao nível de investimento mas 
que podem ser  concretizadas mais 
rapidamente”, explicou.  
Recorde-se o aprovação de cada 
projecto depende de uma avaliação 
apertada.

Apesar da Região estar dez pontos 
percentuais à frente da média na-
cional, o objectivo do Instituto de 
Desenvolvimento Regional (IDR) e 
Autoridade de Gestão do Programa 
Operacional Madeira 14-20 é que 
as taxas de compromisso deste pro-
grama cheguem aos 100% e as de 
execução financeira aos 50% (ac-
tualmente, rondam os 80% e os 
40%, respectivamente). 

Quem o disse foi Emília Alves, 
presidente do Conselho Directivo 
do IDR, ontem, durante a 7.ª Reu-
nião do Comité de Acompanha-
mento do Programa “Madeira 14-
20”, no Centro de Congressos: “O 
programa Madeira 14-20 tem uma 
taxa de compromisso de cerca de 
80% e uma taxa de execução dos 
projectos que estão aprovados de 
40%”. Para superar estes números, 
Emília Alves lembrou que “que as 
entidades beneficiárias têm que au-
mentar os pedidos de pagamento 
que submetem ao programa, avan-
çar com a execução dos projectos”. 

Madeira 14-20 com taxa  
de execução de 40%

A 7.ª  reunião do Comité de Acompanhamento do programa trouxe várias entidades à Região. 
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Para tal o IDR tem em aberto 18 
‘avisos’. Entre eles, para projectos 
voltados para eficiência energéti-
ca, à volta de 3 milhões e 800 eu-
ros, e para os de cultura e turismo, 
onde ainda existem quase 9 mi-
lhões de euros disponíveis: “Espe-
remos que as entidades aprovei-
tem essas verbas, submetam as 
candidaturas para podermos asse-
gurar a execução desses projectos. 
É importante para garantirmos”, 
disse a presidente do Conselho Di-
rectivo, caso contrário, no próximo 

ano, essas verbas serão canalizadas 
para outras áreas que já tenham es-
gotado o seu montante, como é o 
caso da dedicada a reforçar a Com-
petitividade das Empresas (eixo 3): 
“Abrimos também para as Frentes 
Mar, agora, uma verba à volta de 3 
milhões”, disse ainda Emília Alves. 

Entre as várias entidades regio-
nais presentes, o encontro trouxe à 
Região representantes da Comis-
são Europeia. Como a chefe da 
unidade na Comissão Europeia da 
G2 Portugal e Espanha, Carole 

Mancel-Blanchard, acompanhada 
por Luca Marchetti, da DG Regio 
e por Jessica Vilela, da DG Em-
ploi, elementos da Agência de 
Desenvolvimento e Coesão 
(AD&C), Lisboa: “[Esta reunião] 
tem a ver com a avaliação do pro-
grama que é feita anualmente com 
a Comissão Europeia e com a Au-
toridade da Coordenação dos 
Fundos Comunitários a nível na-
cional, que é a Agência para o Des-
envolvimento e Coesão”, contex-
tualizou Emília Alves. 

OE2019 “é uma oportunidade perdida”

Além do “recorde de carga fiscal”, o 
Orçamento do Estado 2019 
(OE2019) significa “mais sacrifício 
em cima dos portugueses”. A con-
clusão é de Paulo Pereira, presiden-
te da Delegação Regional da Madei-
ra da Ordem dos Economistas, que 
antevê repercussões “daqui a uns 
anos, se calhar menos do que as 
pessoas pensam”, avisa.  

Preocupações manifestadas on-
tem à margem da apresentação/pa-
lestra sobre as principais alterações 
do OE2019, com dois oradores con-
vidados, evento que antecedeu o 
tradicional convívio de Natal com 
mais de meia centena de ‘economis-

tas’ numa reputada unidade hote-
leira no centro do Funchal. 

Sobre a OE2019, Paulo Pereira 
destaca o facto de ser “novamente 
de maior carga fiscal” e sem “nada 
de especial” para a Madeira, frus-
trando assim as muitas expectati-
vas positivas do que poderia vir a 
acontecer. No essencial, “é uma 
oportunidade perdida”, considera o 
economista. 

“É um orçamento que ataca no-
vamente os mesmo. Não devia ata-
car ninguém, mas muito menos os 
mais fragilizados, como sejam os 
trabalhadores por conta de outrem, 
a classe média e, desta vez, os traba-
lhadores com maior insegurança 
laboral, que são os de recibo verde”. 

Sobre o contínuo crescimento 

dos indicadores económicos, Paulo 
Pereira resfria os ânimos. 

“A economia funciona de resul-
tados das medidas que são toma-
das no passado. As medidas que 
são tomadas hoje vão ter repercus-
sões daqui a uns anos, se calhar 
menos do que as pessoas pensam”, 
admite. Lembra que estamos a be-
neficiar da conjuntura internacio-
nal favorável – taxas de juro e pe-
tróleo a valores baixíssimos –, ad-
verte, contudo, que “as consequên-
cias deste peso fiscal e das rever-
sões que têm sido feitas, estarão à 
vista em breve trecho. Aliás, esse 
crescimento económico, esse su-
cesso económico que nos é vendi-
do, além de ser frágil, começa a dar 
sinal de si”, concretiza.
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