
5 DIÁRIO DE NOTÍCIAS Quinta-feira, 24 de Janeiro de 2019

REVERSÃO DA 
PRIVATIZAÇÃO  
DA TAP FOI  
UMA “DECISÃO 
FOLCLÓRICA”

“Se fosse possível passar este modelo 
de apoio aos estudantes (quatro via-
gens a 65 euros) para todos os madei-
renses, nunca mais se mexia. O mer-
cado subia e era possível atrair uma 
terceira e uma quarta companhia”, 
assegura Paulo Pereira, presidente da 
Delegação Regional da Madeira das 
Ordem dos Economistas que foi ou-
vido, ontem, na Comissão de Inqué-
rito à TAP, no parlamento regional. 

Em 1993, quando foi para a facul-
dade, Paulo Pereira pagava 25 con-

tos (125 euros) por uma viagem de 
avião, de ida e volta, para Lisboa. Os 
preços eram fixos e o valor era supe-
rior ao que os estudantes pagam, 25 
anos depois. “Nunca se viajou de 
avião tão barato para o continente 
como agora”, afirmou. 

O representante da Ordem dos 
Economistas reconhece que o mo-
delo de subsídio de mobilidade não 
é perfeito, mas também não tem dú-
vidas de que, desde que a linha foi li-
beralizada, é o melhor. 

Paulo Pereira considera funda-
mental atrair mais companhias para 
a linha e entende que esse trabalho 

“Nunca se viajou de avião tão barato 
como agora”

PSD-M apresenta voto de protesto 
contra a visita da ministra do Mar
A Comissão Política do PSD-Ma-
deira apresentou ontem um voto de 
protesto relativamente à recente vi-
sita da Ministra do Mar à Região. 

“Ficou claro que o Governo da 
Geringonça, da responsabilidade 
do PS, do BE e do PCP, usa o apa-
relho do Estado para promover a 
sua estratégia político-partidária 
confundindo papéis. E, sobretu-
do, trazendo uma mão cheia de 
nada que aponta soluções para 
2020, nunca antes acauteladas ou 
apoiadas, conforme seria legíti-

mo, como é o caso do ferry”, 
constatou José Prada, após a reu-
nião mantida na sede do Partido. 

A Comissão Política congratu-
lou-se com a “extraordinária mo-
bilização no XVII Congresso Re-
gional”, “felicitando todos os ór-
gãos eleitos, com a certeza de que 
o partido está mais forte e melhor 
preparado para vencer as três ba-
talhas eleitorais de 2019”. 

O PSD-M diz que irá manter no-
vos encontros com a população e 
recolher o contributo de todos os 

Depois de Paulo Pereira, a comissão presidida por José Prada, vai ouvir o presidente da ACIF. FOTO ALM

PSD-M diz que continuará a lutar contra o “centralismo” de Lisboa.

deve ser feito por uma entidade 
como a Associação de Promoção da 
Madeira. 

Quanto à TAP, começa por lem-
brar que é uma empresa que tem ob-
jectivos a atingir e discorda do pro-

...

Menos investimento 
em investigação 
O peso da Despesa em 
Investigação e Desenvolvimento 
no PIB da RAM foi de 0,31% em 
2016. De acordo com os dados 
hoje divulgados pela Direcção 
Regional de Estatística. O valor 
representa uma descida de 0,05 
pontos percentuais em relação a 
2014 e 2015, anos em que este 
indicador se fixou em 0,36%. É 
de notar que o valor mais 
elevado registou-se em 2008 
(0,38%).

Lisboa rejeita 
integração na RTP-M 

Todos os pedidos de integração 
feitos pelos trabalhadores 
precários da RTP-Madeira 
foram rejeitados pela 
administração central. Uma 
preocupação que foi 
manifestada pelos delegados 
sindicais afectos à RTP, 
recebidos ontem em audiência 
pelo Grupo Parlamentar do 
PSD, a pedido dos mesmos. Na 
Madeira existiam 16 pedidos de 
regularização.

Dia do Concelho 
de Machico 
No seguimento dos debates 
anteriores e com o objectivo de 
chegar a todas as freguesias, a 
Mesa da Assembleia Municipal 
de Machico promove dois 
debates públicos intitulados 
‘Data comemorativa do Dia do 
Concelho de Machico – manter 
ou alterar?’. A iniciativa realiza-
se a 26 e 27 no salão Paroquial 
de Água de Pena e no da Ribeira 
de Machico, respectivamente.
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POLÍTICA

madeirenses para o próximo Pro-
grama de Governo. Também dará 
continuidade às iniciativas do ‘Go-
verno de Proximidade’, com as vi-
sitas dos Secretários Regionais às 
freguesias, e aos ‘Encontros com os 
Militantes’, com a presença do 
Presidente do PSD/Madeira. 

O Conselho Regional realiza-se 
a 9 de Fevereiro, a Grande Festa 
Popular do Chão da Lagoa fica 
desde já agendada para o dia 28 
de Julho e o Jantar de Natal para 
6 de Dezembro.

cesso de reversão da privatização, le-
vado a cabo pelo governo de António 
Costa. “Um erro completo” e uma 
“decisão folclórica” é como classifica 
a decisão do Governo da República 
de “gastar dezenas de milhões de eu-
ros” para passar a ter 50% do capital, 
mas não ter poder de decisão no fun-
cionamento da empresa. 

Paulo Pereira não acredita que 
haja cartelização de preços, face à 
pequena dimensão do mercado, 
nem tem a certeza de que o tecto de 
400 euros, ficado para o subsídio de 
mobilidade, seja responsável pelo 
aumento dos preços.
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