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 /// AMRAM obtém aprovação das candidaturas JARUPIII e ALERT4YOU   

As candidaturas da AMRAM, JARUPIII e ALERT4YOU, ao INTERREG V-A Madeira-Aço-
res-Canárias (POMAC) 2014-2020, foram aprovadas.

O Programa Operacional de Cooperação Territorial INTERREG V-A Madeira-Açores-
Canárias (POMAC) 2014-2020, é um instrumento financeiro à disposição das regiões 
ultraperiféricas de Espanha e Portugal que pretende dar uma resposta aos desafios 
comuns com que estas se confrontam e é financiado pelo Fundo Europeu para o De-
senvolvimento Regional (FEDER).

Nesse sentido e ao abrigo da 1.ª Convocatória do Programa Operacional de Coope-
ração Territorial INTERREG V-A Madeira-Açores-Canárias (POMAC) 2014-2020, que 
decorreu entre 1 de fevereiro e 31 de março de 2016, foram candidatados vários pro-
jetos, dos quais a AMRAM é parceira, tendo sido aprovados os seguintes: 

JARUPIII

O Projeto intitulado “Reforço da capacidade institucional”, com o acrónimo JARUPIII, 
inserido no Eixo 5 do Programa “Melhorar a capacidade institucional e a eficiência 
na administração pública”, tem como objetivo geral reforçar a capacidade institu-
cional por forma a solucionar problemas comuns entre as regiões ultraperiféricas 
por meio da cooperação transnacional e promover uma gestão eficiente através 
da criação de uma plataforma eletrónica, bem como através da partilha de boas 
práticas nas áreas da gestão e organização interna das autarquias, simplificação 
administrativa e regulatória, digitalização de serviços e modelos de atendimento 
mais eficazes.

O projeto tem como Chefe de Fila a AMRAA – Associação de Municípios da Região 
Autónoma dos Açores, como sócios a AMRAM, a FECAM – Federação Canaria de Mu-
nicípios, a ANMCV – Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde, a Associação 
de Municípios do Senegal e Associação de Municípios da Mauritânia e como associa-
dos a Associação de Municípios Guiana, a Associação de Municípios de Martinica e a 
Associação de Municípios de Reunião. 

ALERT4YOU

O Projeto intitulado “Criação de sistemas de comunicações de gestão de informação 
de segurança e catástrofe centrado na eficiência – o indivíduo (cidadão e turista) no 
centro da operação”, com o acrónimo ALERT4YOU, incluído no Eixo 1 do Programa 
“Potenciar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação”, apresenta 
como objetivo geral a criação de um sistema inovador e resiliente de gestão de ocor-
rências que promova a eficiência das TIC, a interatividade entre entidades e popu-

lação na gestão de informação e alertas e que seja eficiente na comunicação aos 
turistas, tornando o turismo e a vida mais seguros nas regiões envolvidas.

O projeto tem como Chefe de Fila a Direção Regional das Obras Públicas e Comuni-
cações dos Açores (DROPC), como sócios a AMRAM, o MITI – Madeira Interactive 
Technologies Institute, Direcion General de Seguridade y Emergencias e Cabildo 
Insular de La Gomera, como associados o Servicio Nacional de Protección Civil y 
Bomberos de Cabo Verde, Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSI), 
Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) e Serviço 
Regional de Proteção Civil, IP-RAM. 

 /// Municípios de Câmara de Lobos, Calheta, Machico, Santa Cruz e Porto 
Santo com Planos de Emergência Municipais de Proteção aprovados   

O processo de elaboração dos Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil 
dos Municípios de Calheta, Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo e Santa Cruz, 
iniciado em maio de 2015, e promovido pela AMRAM, ao abrigo do Programa INTER-
VIR+, culminou com a obtenção da aprovação pela Secretaria Regional da Inclusão e 
Assuntos Sociais. 

 /// AMRAM e Associação de Futebol da Madeira celebram Protocolo  

A cerimónia de assinatura do Protocolo entre a Associação de Municípios da Região 
Autónoma da Madeira e a Associação de Futebol da Madeira decorreu no dia 8 de 
julho de 2016, na sede da AMRAM.

O “III TORNEIO INTER-MUNICÍPIOS – SUB/14 - FUTEBOL DE 11” decorreu de 10 a 16 
de julho 2016. Tratou-se da primeira prova do calendário da AFM da época despor-
tiva 2016/2017, em que participaram todos os Municípios sedeados na Madeira. O 
objetivo principal foi dar aos jovens desses concelhos, federados e não federados, a 
oportunidade de participar numa competição que visa recrutar atletas com vista ao 
seu enquadramento na Seleção da Madeira - Sub-14. 
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Através do Protocolo, a Associação de Futebol da Madeira promoveu o Jogo Instan-
tâneo, propiciando a obtenção de receita para os fins estatutários com finalidades 
sociais. 

/// AMRAM reúne com IASAÚDE, IP-RAM para debater as medidas de 
rotina e de contingência na luta anti-vetorial   

No dia 29 de julho de 2016, representantes dos Municípios da Madeira reuniram com 
o IASAÚDE, IP-RAM – Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP
-RAM, na sede da AMRAM. O encontro ocorreu no âmbito do Plano de Prevenção e 
Controlo de Doenças Transmitidas pelo Mosquito Vetor Aedes aegypti, com o objetivo 
de debater as medidas de rotina, em curso, na luta anti-vetorial, e de contingência, a 
implementar, na alçada das autarquias.

O IASAÚDE, IP-RAM apresentou uma proposta de programa de intervenção faseado 
– ciclo entomológico 2016-2017, conforme descrito abaixo: 

- 1ª Fase (Inibição Larvar): Controlo com recurso a larvicidas (Bti) nas áreas externas, 
nomeadamente em sarjetas;

- 2ª Fase (Inibição Larvar e Controlo da Densidade de Adultos): Controlo nas edifica-
ções públicas, as quais são consideradas críticas em termos de vulnerabilidade ao 
A. aegypti. As intervenções referidas terão por base as metodologias de aplicação 
manual de larvicidas, atomização, pulverização e nebulização.

- 3ª Fase (Controlo da Densidade de Adultos): Controlo de amplitude urbana, tendo 
por base a intervenção por métodos químicos nos arruamentos.” 

/// AMRAM E Associação de Surf da RAM assinam Protocolo   

O Protocolo de colaboração na área do Turismo Desportivo abraça um mega-projeto 
de bodyboard que aconteceu durante o mês de setembro de 2016 e que visou a pro-
moção das modalidades de Surf e da ilha da Madeira como destino turístico para a 
prática destas modalidades.

Este projeto resulta da fusão de dois grandes eventos: o Workshop de Bodyboard com 
a “Amaury Academy” – pioneiro e inovador pelo potencial que pode oferecer à região, 
tanto a nível de formação como a nível de promoção internacional do destino Madei-
ra. Contou com a visita de um bi-campeão mundial de bodyboard, o francês Amaury 
Lavernhe, e com a realização de atividades eco-ambientalistas, nomeadamente, pa-
lestras com a presença do Dr. Pedro Bicudo, representante da “SOS-Salvem o Surf”; e 
o Bodyboard Girls Experience, que contou já com a sua III Edição e que trouxe à ilha da 
Madeira as melhores atletas internacionais da modalidade, num programa alargado 
com atividades desportivas, competitivas, de responsabilidade social e turísticas. 

/// Autarcas da RAM no Programa “Estrada Monumental”   

Entre setembro e dezembro, quatro Autarcas da Região Autónoma da Madeira marcaram 
presença no Programa “Estrada Monumental”, nomeadamente: Ricardo Franco, membro 
do Conselho Executivo da AMRAM e Presidente da Câmara Municipal de Machico; Pedro 
Coelho, membro do Conselho Executivo da AMRAM e Presidente da Câmara Municipal 
de Câmara de Lobos; Emanuel Câmara, Vice-Presidente da Assembleia Intermunicipal da 
AMRAM e Presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz; e Carlos Teles, Vogal do Con-
selho Executivo da AMRAM e Presidente da Câmara Municipal da Calheta.

Os temas em destaque no programa dirigido por Juvenal Xavier foram os projetos 
sob a condução da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira e dos 
diversos municípios. 

FOTOS:
Foto 1 e 2: Protocolo com Associação de Futebol
                   da Madeira
Foto 3: Reunião com IASAÚDE, IP-RAM
Foto 4: Protocolo com Associação de Surf da RAM
Foto 5 e 6: Reunião com Ministro Adjunto
Foto 7 e 8: Formação: “Elaboração das Grandes
                   Opções do Plano e do Orçamento
                   Municipal para 2017”
Foto 9 e 10: Protocolo com Escola da APEL e MMS
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/// Ministro Adjunto reúne com a AMRAM   

Por ocasião da visita à Madeira, em setembro de 2016, o Ministro Adjunto, Eduardo 
Cabrita, reuniu com a Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira 
para analisar a descentralização das competências para os Municípios e a prepara-
ção da proposta do Orçamento de Estado para 2017.
De acordo com o documento Orientador disponibilizado pelo Senhor Ministro, o “Pro-
grama do XXI Governo Constitucional, propõe a descentralização de competências, 
baseada no princípio da subsidiariedade e tendo em conta o melhor interesse dos 
cidadãos e das empresas que procuram da parte da Administração Pública uma res-
posta ágil e adequada. 
O reforço da autonomia local prevê não só a descentralização de competências da 
Administração Central para os vários níveis de poder local, mas também a possibi-
lidade de se proceder à redistribuição de competências entre os diversos níveis da 
Administração Local, fortalecendo o papel dos municípios, afirmando o papel das 
freguesias como pólos de democracia de proximidade e de igualdade de acesso aos 
serviços públicos e promovendo a criação de autarquias metropolitanas.”
Os Municípios partilham do princípio da descentralização das competências como 
forma de melhor responder aos interesses dos seus munícipes, considerando que 
deve ser devidamente acompanhada pelas transferências dos respetivos recursos.
A disponibilidade do Ministro para a realização, com caráter periódico, destes encon-
tros foi registada pelos representantes dos Municípios com muito agrado.  

/// Santana recebe o Madeira Trail Camp em setembro de 2016    

O Madeira Trail Camp realizou-se nos dias 24 e 25 de setembro de 2016, no Município 
de Santana.
No Santana - Madeira Trail Camp, reuniram-se cerca de vinte atletas e entusiastas 
da modalidade de Trail Running num fim-de-semana de aprendizagem, interação e 
convívio.
O evento acabou por atrair, além dos atletas, os seus familiares diretos. Neste sen-
tido, as estimativas da AMRAM relativamente ao número de pessoas que se deslo-
caram a Santana por consequência direta da realização do Santana - Madeira Trail 
Camp apontam para cerca de sessenta.   

/// AMRAM promove ação formativa sobre “Elaboração das Grandes Op-
ções do Plano e do Orçamento Municipal para 2017″    

No início de outubro de 2016, a AMRAM reuniu dirigentes e técnicos municipais na 
ação formativa sobre a “Elaboração das Grandes Opções do Plano e do Orçamento 
Municipal para 2017”. A formação visou dotar os Municípios da RAM com os conheci-
mentos do enquadramento legal para preparar as GOP (Grandes Opções do Plano) e o 
Orçamento Municipal, saber como preparar as GOP e o Orçamento, bem como identi-
ficar os elementos que podem interferir na elaboração dos documentos previsionais.
A formação foi ministrada pelo Dr. José Alberto Rodrigues, Técnico Superior da Dire-
ção – Geral do Tesouro e Finanças e formador há mais de 10 anos.   

/// AMRAM, Escola da APEL e MMS - Madeira Multilingual School assi-
nam Protocolo de colaboração   

A cerimónia de assinatura do Protocolo entre a AMRAM – Associação de Municípios 
da Madeira, a APEL – Associação Promotora do Ensino Livre e a MMS-MADEIRA Mul-
tilingual School / Escola Britânica da Madeira, decorreu ao início da tarde do dia 11 
de outubro de 2016, na sede da AMRAM.
Para além da colaboração com a AMRAM na realização de levantamentos de neces-
sidades formativas dos diferentes municípios integrantes da Associação, o Proto-
colo também prevê “conceder aos colaboradores e aos filhos dos colaboradores da 
AMRAM e dos Municípios associados da AMRAM um desconto de 20% sobre o preço 
de venda ao público (PVP) nas mensalidades das diferentes ofertas educativas das 
suas escolas”.   

/// AMRAM promove ação formativa sobre “Gestão de Recursos Humanos”

A AMRAM promoveu, durante os dias 15 e 16 de novembro de 2016, uma ação de for-
mação sobre “Gestão de Recursos Humanos”. Os objetivos adjacentes foram a iden-
tificação dos principais desafios da gestão de pessoas na Administração Autárquica; 
a dotação de conhecimentos sobre as competências de liderança essenciais; a espe-

cificação das componentes da gestão de desempenho e saber como dar feedback; e 
gerir a motivação e desmotivação das pessoas.
A ação formativa foi ministrada pela Dra. Cristina Bernardo, Doutoranda em Gestão, 
com especialização em Recursos Humanos na Universidade de Évora, consultora e 
formadora desde 1998.   

/// Presidente do Município de São Vicente presente nas reuniões da CMU, 
em representação da AMRAM    

Os representantes das Associações de Municípios da Madeira, Açores e Canárias re-
uniram em Lisboa, por ocasião das reuniões dos Órgãos Sociais da CMU – Confede-
ração de Municípios Ultraperiféricos, no dia 11 de Novembro de 2016. José António 
Garcês, Presidente do Município de São Vicente, participou nas reuniões em repre-
sentação da AMRAM.
Na ocasião, a delegação reuniu com o Embaixador de França em Portugal e com o 
Chefe do Setor Político da Representação da Comissão Europeia em Portugal.
De entre os objetivos dos encontros, destaca-se: sensibilizar para a problemática 
dos municípios das RUP’s; conhecer potenciais programas de financiamento para 
projetos de cooperação; incentivar a participação dos municípios nos fundos euro-
peus; procurar mecanismos de colaboração entre a CMU e a Comissão Europeia; ter a 
oportunidade de participar na definição e execução das políticas europeias; facilitar 
o acesso aos diversos canais de participação e informação da EU; procurar mecanis-
mos de colaboração entre a CMU e a Embaixada de França em Portugal; e estabelecer 
contactos para manter a Associação de Municípios de Guadalupe na CMU e integrar a 
Associação de Municípios de Maiote, Reunião e Saint-Martin.   

/// AMRAM promove ações de sensibilização em colaboração com a Co-
missão para a Cidadania e Igualdade de Género    

Durante o mês de novembro de 2016, a AMRAM promoveu ações de sensibilização 
em colaboração com a CIG – Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, so-
bre: “Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação” e “Planos Municipais para 
a Igualdade – Abordagens metodológicas de conceção, implementação e avaliação 
das políticas locais de igualdade”.
No dia 28 de novembro realizou-se a ação sobre “Igualdade de género, Cidadania 
e Não Discriminação”, com a participação dos trabalhadores das Câmaras Munici-
pais da Madeira, sobretudo das áreas setoriais que não trabalham diretamente com a 
igualdade (finanças, recursos humanos, obras, planeamento urbano, cultura, despor-
to, juventude, economia, etc…).
Nos dois dias seguintes, decorreu a segunda ação de sensibilização, sobre “Planos 
municipais para a Igualdade – Abordagens metodológicas de conceção, implemen-
tação e avaliação das políticas locais de igualdade”, tendo participado essencialmen-
te as equipas municipais responsáveis pela elaboração/implementação dos Planos 
Municipais para a Igualdade, incluindo as conselheiras e os conselheiros locais, nos 
casos em que já tinham sido designados pelos executivos.
Estas ações foram dinamizadas considerando que a AMRAM tem como objeto social 
“Proporcionar ações de formação e aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores 
municipais”.   

/// AMRAM promove Formação sobre o “Código dos Contratos Públicos 
– Principais alterações do anteprojeto” 

A AMRAM promoveu, no dia 9 de dezembro de 2016, uma ação de formação denomi-
nada “Código dos Contratos Públicos – Principais alterações do anteprojeto”, com os 
objetivos de dar a conhecer aos Dirigentes e Técnicos Municipais as principais impli-
cações que decorrem do anteprojeto do Código dos Contratos Públicos, analisar os 
critérios de escolha de procedimentos, compreender a tramitação dos procedimentos 
e determinar a validade e invalidade de um contrato.
A formação foi ministrada pelo Dr. Fernando Martins, Chefe da Divisão Municipal de 
Compras, do quadro de pessoal do Município do Porto. É Licenciado em Administra-
ção Autárquica e com Pós-Graduação em Contabilidade e Finanças Locais e forma-
dor há mais de 14 anos.  
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Divulgação de Lei - 75_2013
O Boletim da AMRAM tem periodicidade quadrimestral, e nos termos da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, inclui a publicação das deliberações dos Órgãos da AMRAM, 
destinados a ter eficácia externa.
[A] ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL (AI)
11-11-2015 (Quadriénio 2013/2017): 3.ª Reunião da AI da AMRAM de 2015
[P1.] Direitos de Passagem
Deliberação: Deliberado, por unanimidade: 1. Recomendar à IPM a criação de Grupo de 
Trabalho composto pelo Presidente, Vice-Presidente e Vogal da IPM, um Jurista e um 
Engenheiro para apresentar um modelo alternativo para os Direitos de Passagem que 
envolva o GR da Madeira e que permita resolver as distorções existentes no modelo atual; 
2. Solicitar à EEM informação, por Município sobre qt. de equipamentos associados ao 
transporte e distribuição de energia elétrica da responsabilidade da EEM, descriminando os 
equipamentos em alta, média e baixa tensão, como também a forma de atravessamento, 
aéreo ou subterrâneo.  
17-12-2015 (Quadriénio 2013/2017): 4.ª Reunião da AI da AMRAM de 2015
[P3.] Análise e aprovação da proposta para a definição do critério e do valor das “Quotas dos 
Municípios associados para o ano de 2016”
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta do CE para a definição do 
critério e do valor das “Quotas dos Municípios associados para o ano de 2016
[P5.] Análise e aprovação da proposta referente à Modificação Orçamental do ano de 2015 
da AMRAM
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Modificação Orçamental
[P6.] Análise e aprovação das grandes Opções do Plano e Orçamento da AMRAM para 2016 
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar as Opções do Plano e Orçamento da 
Receita e da Despesa da AMRAM para o ano de 2016
[P7.] Deliberar sobre o Mapa de Pessoal da AMRAM para o ano económico de 2016 
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar o Mapa de Pessoal para 2016
[P8.] Deliberar sobre a proposta de Autorização Genérica para Assunção de Compromissos 
Plurianuais no âmbito da LCPA
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Autorização Genérica para Assunção de 
Compromissos Plurianuais no âmbito da LCPA
[P9.] Deliberar sobre a transmissão de ações de que a AMRAM é detentora na Empresa 
Municipal Naturnorte, S.A
Deliberação: Deliberado, por unanimidade i. Pedir ao ROC da AMRAM, em articulação 
com o Gabinete Jurídico, que se pronuncie sobre a Proposta do CE e bem assim sobre a 
necessidade de elaboração de um Relatório que justifique o valor da transferência das ações 
e determinação do seu “justo valor”; ii. Colocar o assunto na OT duma próxima reunião
[P11.] Deliberar sobre a proposta “Madeira Trail Series e Madeira Trail Camps”
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta “Madeira Trail Series e 
Madeira Trail 
Camps
[P12.] Deliberar sobre a proposta “Projeto: II Torneio Intermunicipal Sub/14 – Futebol de 11 
(onze) entre a AMRAM e a AFM”
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta “Projeto: II Torneio 
Intermunicipal Sub/14 – Futebol de 11 (onze) entre a AMRAM e a AFM”
[B] CONSELHO EXECUTIVO
23-09-2015 (Quadriénio 2013/2017): 13.ª Reunião do CE da AMRAM de 2015
Deliberações tomadas, por unanimidade:
[P3.] Proposta DLR “Proíbe o abate de animais de companhia na RAM” 
Deliberação: Emitir parecer sobre a PDR, nos exatos termos do documento presente que teve 
por base os diversos pareceres emitidos pelos Municípios da RAM
[P4.] Comité de Ac. PRODERAM 2020 – Designação de 2 representantes da AMRAM
Deliberação: Indicar como representantes efetivo e suplente respetivamente, o Presidente do 
Município de Câmara de Lobos e Machico
[P5.] Conselho de Juventude da Madeira – Designação de 2 representantes da AMRAM
Deliberação: Manter os representantes atuais da AMRAM
[P8.] Deliberar sobre a proposta do DN – Jogos Aventura’ 2015
Deliberação: Indeferir a proposta apresentada

[P9.] Deliberar sobre a Proposta de Modificação do Orçamento da AMRAM de 2015
Deliberação: Aprovar a Modificação Orçamental
[P10.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RG [11/AD/AMRAM/2015], para a 
aquisição de serviços de seguro, referentes aos Ramos: AT; e Multi-Riscos 2016-2018
Deliberação: Aprovar a abertura de PC n.º 11/AD/AMRAM/2015
[P11.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RG [12/AD/AMRAM/2015], para a 
aquisição de serviços de intervenção | manutenção | AT e monotorização dos sistemas de 
alarme, intrusão e de incêndio instalados no edifício sede da AMRAM 2016-2018
Deliberação: Aprovar a abertura de PC n.º 12/AD/AMRAM/2015
[P12.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RG [13/AD/AMRAM/2015], para a 
aquisição de serviços de manutenção e AT ao nível dos eq. informáticos e Correio Eletrónico 
2016-2018
Deliberação: Aprovar a abertura de PC n.º 13/AD/AMRAM/2015.
[P13.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do 
RG [14/AD/AMRAM/2015], para a aquisição de serviços de atualização da Carta de Risco 
(Diretiva SEVESO III) do Município do Funchal, integrado na AMRAM
Deliberação: Aprovar a abertura de PC n.º 14/AD/AMRAM/2015
[P14.] Deliberar sobre a proposta de PC, no âmbito do RS, para a prestação de serviços para 
participação na reunião do Comité de Ac. MAC 2014-2020
Deliberação: Ratificar os atos e as decisões tomadas pelo Presidente CE no PC n.º 031/ADS/
AMRAM/2015
05-10-2015 (Quadriénio 2013/2017): 14.ª Reunião do CE da AMRAM de 2015
[P1 Extra] - Deliberar sobre a proposta de modificação do orçamento da AMRAM de 2015
Deliberação: Aprovar a Modificação Orçamental
[P3.] Projeto “CIVITAS DESTINATION” | Programa Horizonte 2020 | Carta de apoio
Deliberação: Ratificar o teor da comunicação remetida pela Associação
[P4.] Programa INTERVIR+: Deliberar sobre a Reprogramação Temporal do projeto MADFDR-
03-0235-FEDER-000040-AMRAM-PMEPC
Deliberação: Solicitar ao IDR reprogramação do projeto
[P5.] PC, no âmbito do RG [03/AD/AMRAM/2014]: Deliberar sobre a retoma da execução do 
contrato de prestação de serviços de consultoria em gestão de projetos
Deliberação: Ratificar retoma da execução do contrato com efeitos a 01/09/2015
[P7.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre o Projeto de Decisão do PC, no 
âmbito do RG [14/AD/AMRAM/2015], para a aquisição de atualização da Carta de Risco de 
movimentos de massa e acidentes que envolvam substâncias perigosas (Diretiva SEVESO III) 
do Município do Funchal, integrado na AMRAM
Deliberação: Aprovar o Projeto de Decisão, a minuta de contrato e Inf Final P. n.º 14/AD/
AMRAM/2015
[P8.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RS, 
para a aquisição de serviços de Formação – SMPC
Deliberação: Aprovar a abertura de PC e delegar no Presidente CE a competência para a 
prática de todos os atos conducentes à adjudicação e celebração de contrato, e bem assim 
conducentes à realização dos serviços em objeto
05-11-2015 (Quadriénio 2013/2017): 15.ª Reunião do CE da AMRAM de 2015
[P3.] 4º Relatório de Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas da AMRAM
Deliberação: Aprovar o Relatório e remeter cópia ao CPRC
[P5.] Deliberar sobre o Projeto de Decisão do PC, no âmbito do RG [11/AD/AMRAM/2015] para 
aquisição de serviços de seguros, referentes aos Ramos: AT e Multirriscos 2016-2018 
Deliberação: Aprovar o Projeto de Decisão e Inf Final n.º 11/AD/AMRAM/2015
[P6.] Deliberar sobre o Projeto de Decisão do PC, no âmbito do RG [12/AD/AMRAM/2015] para 
aquisição de serviços de intervenção | manutenção | | AT e monitorização dos sistemas de 
alarme, intrusão e de incêndio da AMRAM 2016-2018
Deliberação: provar o Projeto de Decisão, a minuta de contrato e Inf Final P. n.º 12/AD/
AMRAM/2015.
[P7.] Deliberar sobre o Projeto de Decisão do PC, no âmbito do RG [13/AD/AMRAM/2015] 
para aquisição de serviços de manutenção e AT ao nível dos eq. informáticos e Correio 
Eletrónico 2016-2018
Deliberação: provar o Projeto de Decisão, a minuta de contrato e Inf Final P. n.º 13/AD/
AMRAM/2015

[P8.] Deliberar sobre o Projeto de Decisão do PC, no âmbito do RG [16/AD/AMRAM/2015] para 
aquisição de serviços de Formação – SMPC
Deliberação: Proceder à extinção do P. administrativo 16/AD/AMRAM/2015, por 
impossibilidade de cumprimento do seu fim, celebração de contrato de aquisição de serviços, 
nos termos do artigo 95.º do CPA.
[P9.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RG 
[17/AD/AMRAM/2015] para aquisição de serviços de Formação – SMPC
Deliberação: Ratificar as deliberações do Presidente CE referentes ao PC n.º 17/AD/
AMRAM/2015
[P10.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre o Projeto de Decisão do PC, no 
âmbito do RG [17/AD/AMRAM/2015] para aquisição de serviços de Formação – SMPC
Deliberação: Aprovar o Projeto de Decisão, minuta de contrato e Inf. Final n.º 17/AD/
AMRAM/2015
[P11.] Deliberar sobre a abertura do PC, no âmbito do RG [18/AD/AMRAM/2015] para 
prestação de Serviços de Formação para 2016
Deliberação: Aprovar a abertura de PC n.º 18/AD/AMRAM/2015
[P12.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RS, para aquisição de serviços de 
promoção do Lote de Natal do Jogo Instantâneo
Deliberação: Aprovar a abertura do PC n.º 035/ADS/AMRAM/2015
[P13.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RS, para a realização de estudo 
integrado das necessidades de equipamento de recolha e deposição de RSU dos concelhos 
da RAM
Deliberação: Ratificar a Abertura do P. n.º 033/ADS/AMRAM/2015
[P14.] Deliberar sobre a proposta do PC, no âmbito do RS, para a realização de estudo 
integrado das necessidades de equipamento de recolha e deposição de RSU dos concelhos 
da RAM
Deliberação: Adjudicar o P. n.º 033/ADS/AMRAM/2015.
[P15.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do 
RS, para o fornecimento de lanternas multifunções
Deliberação: Ratificar a Abertura do P. n.º 034/ADS/AMRAM/2015
[P16.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a proposta do PC, no âmbito do 
RS, para o fornecimento de lanternas multifunções
Deliberação: Ratificar a adjudicação P. n.º 034/ADS/AMRAM/2015
[P17.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RS, para aquisição de serviços para 
conceção e colocação de Mupis referente ao Lote de Natal do Jogo Instantâneo
Deliberação: Aprovar a Abertura do P. n.º 036/ADS/AMRAM/2015
[P18.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Workshop – Cabo Verde
Deliberação: Aprovar participação na Conferência Internacional do PROCIVMAC e realização 
de despesas relacionadas
11-11-2015 (Quadriénio 2013/2017): 16.ª Reunião do CE da AMRAM de 2015
[P2.] Acórdão Processo n.º 38/04.9 BEFUN: Nergsol – Sociedade, Estudos Equipamentos 
Eletrónicos, Lda.
Deliberação: Solicitar Parecer sobre a questão dos Honorários
[P3.] Deliberar sobre a proposta de Modificação Orçamental do ano de 2015
Deliberação: Aprovar Modificação das GOP’s e Orçamento da AMRAM
[P6.] Elaboração do Plano de Situação respeitante às zonas marítimas adjacentes da Madeira 
– Nomeação de Representante da Comissão Consultiva (CC-Madeira) 
Deliberação: Indicar como representante da AMRAM o Presidente do Município do Porto 
Santo
[P7.] CMU – Quotas 2015/2016 
Deliberação: Ratificar a decisão de participação da AMRAM no orçamento da CMU para 
2015/2016
[P8.] Deliberar sobre a proposta do PC, no âmbito do RS, para a aquisição de serviços de 
promoção do Lote de Natal do Jogo Instantâneo
Deliberação: Adjudicar o P. com o n.º 035/ADS/AMRAM/2015
[P9.] Deliberar sobre a proposta do PC, no âmbito do RS, para a aquisição de serviços para 
conceção e colocação de Mupis referente ao Lote de Natal do Jogo Instantâneo
Deliberação: Adjudicar o P. n.º 036/ADS/AMRAM/2015
[P10.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Workshop – Cabo Verde
Deliberação: Adjudicar o P. n.º 036/ADS/AMRAM/2015

[P11.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do 
RS, para a aquisição de serviços fotográficos
Deliberação: Ratificar os atos e as decisões tomadas pelo Presidente CE no P. n.º 037/ADS/
AMRAM/2015
[P12.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a proposta do PC, no âmbito do 
RS, para a aquisição de serviços fotográficos
Deliberação: Ratificar os atos e as decisões tomadas pelo Presidente CE no P. n.º 037/ADS/
AMRAM/2015
09-12-2015 (Quadriénio 2013/2017): 17.ª Reunião do CE da AMRAM de 2015
[P3.] Proposta para definição do Critério e do Valor das Quotas dos Municípios Associados 
para o ano de 2016
Deliberação: Propor à AI a continuação da contribuição financeira mensal dos Municípios 
associados de acordo com o mapa apresentado
[P4.] Proposta de Modificação Orçamental do ano de 2015
Deliberação: Aprovar a Modificação das GOP’s e Orçamento
[P6.] Apreciação, discussão e aprovação das Opções do Plano e Orçamento da AMRAM 
para 2016 
Deliberação: Aprovar as Opções do Plano e Orçamento da AMRAM para 2016 e remeter os 
referidos documentos à aprovação da AI
[P7.] Mapa de Pessoal para o ano económico de 2016 
Deliberação: Aprovar, a “Proposta para o mapa de Pessoal da AMRAM para o ano de 2016”, 
e remeter à AI
[P8.] Deliberar sobre a proposta de Autorização genérica para assunção de compromissos 
plurianuais no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso - LCPA
Deliberação: Aprovar, a “Proposta de Autorização genérica para assunção de compromissos 
plurianuais no âmbito da LCPA” e remeter à AI
[P9.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre o pedido do parceiro CM do 
Sal – Cabo Verde quanto à participação na Formação e Sessão de Encerramento incluindo 
a entrega de certificados
Deliberação: 1. Deferir o pedido do parceiro de Cabo Verde; 2. Aprovar a proposta para 
a abertura de PC para a aquisição de serviços de organização do evento; 3. Delegar no 
Presidente, a competência para a prática dos atos de autorização da realização das despesas 
e respetiva adjudicação; 4. Dar conhecimento dos atos ao CE, através da apresentação de 
Relatório 
[P11.] Deliberar sobre o Relatório Final do PC, no âmbito do RG [18/AD/AMRAM/2015], para 
prestação de Serviços de Formação no Exercício de 2016
Deliberação: Aprovar o Relatório Final e a adjudicação do P. n.º 18/AD/AMRAM/2015
[P12.] Deliberar sobre assinaturas para 2016
Deliberação: Aprovar a proposta do Presidente CE. 
[P13.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do 
RS, para a aquisição de carimbo PROCIVMAC
Deliberação: Ratificar os atos e as decisões tomadas pelo Presidente CE no P. n.º 039/ADS/
AMRAM/2015
[P14.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RS, para a aquisição de Switch 
Deliberação: Aprovar a Abertura do P. com o n.º 040/ADS/AMRAM/2015
[P15.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RS, para a aquisição de jantar de Natal
Deliberação: Aprovar a realização da despesa
P16.] Deliberar sobre a transmissão de ações de que a AMRAM é detentora na EM Naturnorte, S.A
Deliberação: Submeter à próxima AI
[C] CONSELHO FISCAL
04-12-2015 (Quadriénio 2013/2017): 3.ª Reunião do CF da AMRAM de 2015
[P3.] Modificação Orçamental do ano de 2015
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, dar Parecer Favorável à Revisão Orçamental de 
2015, presente, propondo a sua aprovação
[P4.] Opções do Plano e Orçamento da AMRAM para 2016
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, dar Parecer Favorável às Opções do Plano e 
Orçamento da AMRAM para 2016, presente, propondo a sua aprovação.

Legenda: P. - Procedimento; PC - Procedimento Concursal; RG - Regime Geral; RS - Regime 
Simplificado

/// Presidente da AMRAM participa na Convenção Nacional sobre os 40 
anos do Poder Local Democrático    

Entre os dias 9 e 11 de dezembro de 2016, o Presidente da AMRAM, Paulo Cafôfo, es-
teve presente na Convenção Nacional sobre os 40 anos do Poder Local Democrático, 
no Convento São Francisco, em Coimbra.

O Presidente da AMRAM interveio no Painel sobre o tema “Os Novos Desafios do 
Poder Local Democrático”.

O evento foi organizado pela ANMP, em parceria com a ANAFRE.   

Madeira Trail Camp em Câmara de Lobos, em dezembro    

O município de Câmara de Lobos recebeu, nos dias 17 e 18 de dezembro de 2016, o 
Madeira Trail Camp.
Esta iniciativa, parte integrante do projeto Madeira Trail Series e Madeira Trail Expe-
riences, tem por objetivo o intercâmbio de experiências e ideias em torno do TrailRun-
ning, de forma descontraída, sempre com a colaboração de atletas, treinadores ou 
outras personalidades cujos impactos na modalidade são extremamente relevantes. 
Um segundo objetivo, não menos importante, é a dinamização das economias locais 
em termos de dormidas e restauração.

O impacto e a relevância económica da realização deste evento para os concelhos da 
Madeira, nomeadamente no setor do comércio e turismo, são fundamentais para a 
dinâmica dos mesmos.  

/// Assembleia Intermunicipal da AMRAM reúne no município do Porto 
de Moniz    

A Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios da Região Autónoma da 
Madeira aprovou, no dia 20 de dezembro de 2016, por unanimidade, o Orçamento e as 
Opções do Plano da Associação para o ano de 2017.
As atribuições e competências da AMRAM estão associadas à promoção, representa-
ção e valorização, na Região Autónoma da Madeira, dos interesses autárquicos, nas 
mais diversas áreas, nomeadamente, ao nível do desenvolvimento socioeconómico, do 
ambiente, da formação, da gestão de interesses públicos, da cultura e ainda à explora-
ção do Jogo Instantâneo. A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no Capítulo IV, estabe-
lece as diretrizes respetivas às Associações de Municípios de fins específicos. Os Es-
tatutos da AMRAM, elaborados em conformidade com os diplomas legais, definem os 
fins da Associação e o regime de funcionamento dos seus órgãos. Foi com base nestes 
princípios que foram elaboradas as Grandes Opções do Plano e Orçamento da AMRAM.
O orçamento global da AMRAM previsto para 2017 é de cerca de 1,2 milhões de euros, 
entre despesas com projetos de investimentos, despesas correntes e custos com a 
exploração do Jogo Instantâneo.   

FOTOS:
Foto 1: Reuniões da CMU
Foto 2: Reunião da Assembleia Intermunicipal
Foto 3 e 4: Formação: “Código dos Contratos
                    Públicos”
Foto 5: Formação: “Gestão de Recursos Humanos” 
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Destaques

Municípios
/// Santana – Festa dos Compadres a 16, 18, 19 e 23 de fevereiro 

No concelho de Santana, a abertura oficial das festividades carnavalescas dá-se com a Festa 
dos Compadres. Esta manifestação de cariz popular foi iniciada pelo povo e para o povo, 
como forma de aliviar o espírito da dureza do quotidiano na labuta da terra.

A Câmara Municipal assume, uma vez mais, a organização da Festa dos Compadres, que se rea-
lizará nos dias 16, 18, 19 e 23 de Fevereiro. Os pontos altos do evento serão o Baile de Compa-
dres, no dia 18, com a presença dos artistas Lucas e Mateus e colaboração da discoteca Vespas 
pela noite dentro, a realização dos Cortejos folião e etnográfico e o Julgamento dos Compadres, 
no dia 19, e a célebre sentença final que condena os compadres à “Queima”.    
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/// O Natal na Calheta  

Em dezembro, a Câmara Municipal da Calheta desen-
volveu diversos eventos alusivos à época Natalícia, 
promovendo o convívio entre a população do concelho. 

Esta quadra iniciou-se com a inauguração do Presépio 
Concelhio e com a abertura oficial da iluminação de 
Natal, pretexto para um convívio entre os populares. 
As celebrações seguiram-se com o Convívio das Crian-
ças do Pré-escolar e do 1º Ciclo do concelho, em que 
estiveram presentes cerca de 800 crianças, tendo cada 
uma delas recebido um presente. 

O “III Concerto de Natal” foi um outro ponto alto dos 
festejos, uma noite cultural aberta a toda a comunida-
de, com a presença da Orquestra Ligeira da Madeira, no 
Pavilhão do CDR Prazeres. 

No dia 11 de dezembro realizou-se a XVII Edição do 
“Convívio de Natal para os maiores de 60 anos”, evento 
que já é uma marca Natalícia do concelho Calhetense, 
reunindo aproximadamente 1200 pessoas para um al-
moço de Natal. No Mercado Abastecedor dos Prazeres 
realizou-se “A Noite do Mercado – Calheta”, outro even-
to de marca destas festividades. 

A par disso, durante o mês de dezembro e ainda janei-
ro, estiveram em exposição 59 presépios de rua espa-
lhados por todas as freguesias do concelho para pode-
rem ser apreciados. 

Estes eventos são já considerados cartazes turísticos 
que têm como objetivo oferecer aos munícipes e visi-
tantes a possibilidade de vivenciarem as tradições na-
talícias dos Calhetenses.  
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/// Festividades de Natal no Porto Moniz 

Durante o mês de dezembro e início de janeiro, a Câmara Municipal de Porto Moniz 
promoveu várias iniciativas para celebrar a época natalícia.
As celebrações iniciaram-se com a elaboração dos tradicionais presépios e das ilu-
minações de Natal no dia 7 de dezembro. 
No dia 11 de dezembro decorreu a Inauguração da II edição do Concurso de Presé-
pios no Centro Ciência Viva, com a Animação do Grupo Folclórico da Casa do Povo 
de Porto Moniz e o Grupo Musical do Centro de Atividades Ocupacionais de São 
Vicente e Porto Moniz.
A Câmara Municipal uniu esforços com a Escola de 1º Ciclo com PE/Creche e 
proporcionou uma Festa de Natal memorável para todas as crianças. A chegada 
do Pai Natal foi um momento inesquecível e de grande animação para os meni-
nos e meninas do concelho. O Pai Natal veio carregado de prendas, oferecidas 
pelo município, e o momento foi repleto de sorrisos e de brincadeira.
A “III edição Árvore de Natal no Aquário” ocorreu no dia 18 de dezembro, ao 
som do Grupo de Guitarras e Bandolins da Associação Cultural e  Recreativa de 
Porto Moniz. Este ano, o evento contou com uma grande assistência batendo os 
recordes das edições passadas.  
O tradicional fogo-de-artifício não faltou na noite de Fim de Ano, fazendo brilhar 
os primeiros momentos de 2017. 
Como já é tradição deste executivo, todos os munícipes maiores de 65 anos e as 
crianças das escolas foram ao circo a convite da Câmara Municipal. 
Para finalizar as festividades de Natal, a autarquia proporcionou aos seus mu-
nícipes a Festa dos Reis. Durante a tarde, as escolas foram recebidas pelo exe-
cutivo camarário para “Cantar os Reis”. Ao início da noite, teve lugar, no Cen-
tro Ciência Viva, um concerto de Reis do Grupo Coral da Associação Cultural 
e Recreativa de Porto Moniz, que culminou com a entrega dos Prémios do II 
Concurso de Presépios. 
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/// A quadra natalícia na Ribeira Brava  

O Município da Ribeira Brava promoveu, durante todo o 
mês de dezembro, um leque
variado de atividades relacionadas com a quadra natalí-
cia, direcionadas para diferentes
públicos.

VILA NATAL
Inaugurada a 3 de dezembro, a Vila Natal iniciou-se com a 
chegada do Pai Natal, que
substituiu o seu trenó e renas por um carro de bombeiros. 
Este espaço de brincadeira possibilitou a realização de 
inúmeras atividades, desde trabalhos manuais  a peças 
de teatro e horas do conto.

CONVÍVIO SÉNIOR
O Hotel da Encumeada recebeu, no dia 7 de dezembro, um 
convívio de Natal dirigido à população sénior do concelho, 
uma iniciativa promovida pela autarquia
local. Neste convívio estiveram presentes cerca de 250 
munícipes. A animação ficou a
cargo dos grupos musicais das Casas do Povo da Serra 
d’Água e Ribeira Brava.

VIAGENS DO PAI NATAL
Em dezembro, em diferentes locais, a figura que marca 
esta quadra não passou
despercebida. De surpresa, o Pai Natal passeou pelas 
quatro freguesias do concelho, onde espalhou júbilo, do-
ces e simpatia. Miúdos e graúdos apressavam-se a tirar 
fotografias com o “senhor de barbas brancas”.

CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL
A Câmara Municipal da Ribeira Brava promoveu, de 9 de 
dezembro de 2016 a 6 de
janeiro de 2017, o Concurso de Montras de Natal. Esta ini-
ciativa pretendeu dinamizar o
comércio na vila, tornando-o mais atrativo na época fes-
tiva.

As montras a concurso foram votadas pela população 
através da página de Facebook do
município. Para tal, bastava colocar um “gosto” na foto-
grafia da montra mais apelativa.
A entrega dos prémios teve lugar na frente-mar, durante a 
iniciativa Cantar dos Reis.  

/// Comemoração dos 600 anos do Porto Santo 

E tudo começou aqui, há quase 600 anos. 

O município vai estar no centro das atenções durante dois anos, porque se deu, oficialmente, a 1 de janeiro, o arranque nas comemorações dessa data que nos é tão 
querida, a da descoberta do nosso Porto Santo. 
Estamos a caminhar para o grande momento que se assinala a 1 de Novembro de 2018 e contamos com os nossos parceiros, os outros municípios madeirenses, 
que estamos certos que se juntarão a nós para receber, nesse dia, as personalidades que vamos convidar para assinalar o grande momento que mudou a história 
da Expansão Marítima Portuguesa. 

Vamos ficar para a história. Os portossantenses que vivem nesta década vão poder contar que estiveram na primeira ilha das descobertas, seis séculos depois da 
chegada dos primeiros navegadores. Nunca se comemorou a data desta forma. Com um sem número de acontecimentos preparados, entre eles geradores de emprego 
que vêm para ficar para as próximas décadas, como o início da instalação do Geoparque, a melhor forma de assinalarmos a efeméride. 
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///Santa Cruz – desejos e medidas sociais para 2017 

Caras/os Munícipes, 

Quero desejar a todas/os vós um próspero Ano Novo, e aproveitar esta oportu-
nidade para vos agradecer toda a compreensão manifestada nos últimos anos 
face às dificuldades financeiras e estruturais que esta autarquia enfrenta. 
No entanto, quero, sobretudo, que este novo ano reforce a esperança e a crença 
num futuro melhor que acredito ser possível com o nosso esforço conjunto e a 
nossa capacidade de trabalho.

Com estima e consideração, 

O Presidente da Câmara
Filipe Martiniano Martins de Sousa

MEDIDAS SOCIAIS PARA 2017

- Manutenção da taxa mínima de IMI
- Aplicação do IMI familiar
- Devolução aos munícipes de 20% do IRS
- Distribuição de manuais escolares a todas as crianças do 1º Ciclo
- Reforço das Bolsas de Estudo e do Apoio Socioeducativo
- Reforço do Fundo de Emergência Social   

/// São Vicente 
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/// Baía de Câmara de Lobos - Autarquia já tem projeto 
para requalificação do espaço público

A Câmara Municipal já concluiu o projeto urbanístico para a requalificação da frente marítima da baixa da cidade de Câmara de Lobos e está a preparar o procedimento 
público para execução da empreitada, tendo como objetivo lançar, ainda este ano, as obras no terreno.

O projeto urbanístico contempla a requalificação do espaço público entre a Capela de N.ª Sr.ª da Conceição e a Praça da Autonomia, estando prevista a introdução de novo 
mobiliário urbano, a criação de passeios e a melhoria das acessibilidades ao ilhéu e de toda a frente marítima.

/// Funchal - Seis meses de Encontros com as Pessoas 
com balanço muito positivo 

Os Encontros com as Pessoas, as Presidências Abertas da Câmara Municipal do 
Funchal, vão decorrer, durante todo o mês de janeiro, na freguesia de São Pedro, 
naquele que será o seu sexto mês de trabalhos na estrada. Os Encontros com as 
Pessoas já passaram, desde junho, por Santo António, Monte, Santa Maria Maior, 
São Roque e São Martinho, tendo realizado, até ao momento, cerca de 100 visitas 
de trabalho.

Com metade das freguesias do Funchal já visitadas, o Presidente da Câmara Muni-
cipal, Paulo Cafôfo, faz um balanço muito positivo dos Encontros com as Pessoas: 
“temos tido uma receção fantástica em todo o concelho, quer da parte das pessoas, 
quer da parte das associações. O Funchal não estava habituado a este tipo de polí-
tica de proximidade, que nos tem levado a todas as paragens, da Estrada Monumen-
tal, em São Martinho, ao alto da Barreira, em Santo António.”

Na opinião do Presidente, “toda a gente nos recebe com gratidão e reconhecimento, 
por fazermos questão de ir ao seu encontro fora de ciclo eleitoral, por querermos 
conhecer os espaços, as atividades e as suas dificuldades. Por nos interessarmos 
em ouvir, e em resolver, os seus pequenos problemas do dia-a-dia. E, felizmente, 
temos conseguido fazer a diferença com estas Presidências Abertas, atendendo a 
casos que é impossível perceber dentro de um Gabinete, bem como apresentar uma 
série de obras de fundo diretamente aos moradores que delas serão beneficiários. 
Os Encontros com as Pessoas têm sido uma iniciativa absolutamente gratificante e 
é a isso que contamos dar seguimento em São Pedro.”  
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EDITORIAL

Este Boletim de fecho de 2016 faz um balanço do ano transato, 
ao mesmo tempo que lança, inevitavelmente, algumas das bases 
para um ano tão importante quanto 2017. 

O ano que agora começa é, como sabemos, um ano de eleições 
e, como em qualquer momento de transição, é um ano no qual se 
exige aos autarcas presença, esclarecimento e vigor, mas, acima 
de tudo, no qual se deve exigir uma extrema responsabilidade. 
Não são as eleições que fazem os políticos, mas os políticos que 
devem fazer as eleições, e os votos que aqui deixo são de que as 
próximas Autárquicas sejam um ato do qual todos nos possamos 
orgulhar.

Espero que este seja um ano de debate esclarecido, honesto e 
transparente, em que todos tenhamos a capacidade de reconhecer 
o bom trabalho que ficou do mandato, mas, igualmente, a hombri-
dade de admitir tudo o que podemos fazer melhor. Espero, acima 
de tudo, que possamos honrar, neste ato de continuidade para 
uns, e de passagem para outros, quem nos elegeu há quatro anos, 
sem críticas gratuitas, ataques baixos ou desinformação, que em 
nada dignificam quem os faz mas, pior, que em nada dignificam as 
instituições, descredibilizando-as e contribuindo decisivamente 
para o afastamento descrente entre as pessoas e a política.

Que 2017 seja nivelado por cima, tanto quanto a Madeira merece. 
E precisa. 

Um bem-haja,

Presidente da AMRAM 
Paulo Cafôfo
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