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DEZ MEDIDAS PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO DA MADEIRA
O BLOCO
PROPÕE

A DÍVIDA DE ALBERTO JOÃO JARDIM 
É GIGANTESCA.
A Madeira atingiu uma dívida total registada 
de 6328 milhões de euros e um défice de 1189 
milhões. Existem ainda avales registados de 
1255 milhões. E, se se contar com as respon-
sabilidades em parcerias público-privado, as 
contas da dívida alcançam os 9 mil milhões de 
euros – 70 mil euros por cada madeirense em 
idade activa. O governo PSD-CDS, em cumpli-
cidade com Alberto João Jardim, está a prepa-
rar um pacote de medidas para impor que, nos 
próximos quatro anos, parte desta dívida seja 
cobrada a quem não a criou: são 3737milhões, 
ou 29 mil euros por cada madeirense em idade 
activa. 

O PROGRAMA DO ROUBO ESTÁ ASER 
FEITO ÀS ESCONDIDAS DOS MEDEIRENSES. 
Alberto João Jardim criou uma dívida de cerca 
de 9 mil milhões de euros. Essa dívida corres-
ponde em parte a contratos abusivos, a preços 
exagerados, a favorecimentos inaceitáveis. E, 
agora, o PSD e o CDS querem que sejam os 
trabalhadores e reformados a pagar esta dívi-
da, através de um roubo social meticuloso. As 
suas medidas atingirão a vida de todos os ma-
deirenses. 

Não lhes basta aumentar o IVA, porque essa 
solução, que afecta sobretudo os trabalhado-
res e reformados mais pobres, só conseguirá 
uma receita de 51 milhões, mesmo que o IVA 
suba quase 40%. Atacarão os rendimentos do 
trabalho e a vida das pessoas. Despedirão fun-
cionários públicos, retirarão o subsídio de in-
sularidade como o CDS já propôs, aumentarão 
os custos da saúde e colocarão portagens nas 
estradas. Essas medidas não são aceitáveis. 

NÃO SÃO OS MADEIRENSES QUEM TEM DE 
PAGAR A DÍVIDA, MAS SIM OS CRIADORES 
DA DÍVIDA. 
Não foram os madeirenses quem viveu acima 
das suas possibilidades, foi Alberto João Jar-
dim e a rede de negócios que se move à volta 
do seu poder absoluto. A auditoria rigorosa às 
contas permitirá saber quem ficou com o di-
nheiro e quem deve pagar pelos desvios que 
provocou.

O BLOCO DE ESQUERDA EXIGIU E IMPÔS A 
DIVULGAÇÃO DA VERDADE DAS CONTAS. 
No Parlamento, o Bloco de Esquerda exigiu ao 
primeiro-ministro que divulgasse a auditoria 
das contas da Madeira, para que em primeiro 
lugar as madeirenses e os madeirenses pudes-
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sem conhecê-las, conseguiu que o relatório 
fosse publicado e conseguiu mesmo que Pas-
sos Coelho garantisse que informaria os ma-
deirenses sobre quanto teriam que pagar – mas 
o primeiro-ministro não cumpriu a sua pro-
messa. Percebe-se porquê: o PSD e CDS têm 
um “programa secreto” do PSD e do CDS que 
passa por portagens, aumentos de impostos, 
aumento do custo da saúde e despedimentos. 
E não querem que os eleitores conheçam estas 
medidas antes das eleições. Fogem à respon-
sabilidade e querem enganar os madeirenses.

UM PLANO PARA RECUPERAR A MADEIRA. 
A Madeira está estrangulada pelo desperdício, 
pelo desvario e pelo favorecimento jardinista. 
E, agora, a conta vai ser cobrada aos mais fra-
cos. Face a esta emergência, o Bloco de Esquer-
da apresenta um plano de poupanças rigorosas 
e de criação de novas receitas extraordinárias 
para proteger os trabalhadores e reformados.

Ao apresentar suas soluções para esta crise, 
o Bloco de Esquerda exige a todos os partidos 
que apresentem também as suas propostas du-
rante a campanha eleitoral.

 
PRIMEIRA MEDIDA: 
UMA AUDITORIA COMPLETA E EXAUSTIVA 
QUE ENCONTRE O RASTO DO DINHEIRO. 

A Inspecção Geral de Finanças detectou 
“práticas de irregularidades”. O Banco de Por-
tugal e o INE afirmam que nunca tinha acon-
tecido uma falsificação das contas deste tipo. 
O Presidente da República diz que têm razão. 
Comecemos então pelo princípio: queremos 

uma auditoria completa, feita pelo Tribunal de 
Contas, que identifique os montantes gastos 
ao longo dos últimos anos, as empresas que os 
receberam, o valor dos contratos e as suas jus-
tificações, as derrapagens e os desperdícios.

Por exemplo, a teia de cinquenta empresas 
de Jaime Ramos, secretário-geral do PSD-M e 
líder parlamentar, receberam pelo menos 600 
mil euros em ajustes directos nos últimos dois 
anos. O levantamento de todas as situações 
de favorecimento e de desvios orçamentais é a 
condição para uma auditoria credível.

A recuperação do que foi perdido em con-
tratos ilegais ou prejudiciais é a primeira me-
dida para reestruturar a dívida e diminuir os 
seus encargos para as pessoas. Para poupar na 
despesa deve-se rejeitar a parte da dívida que 
nasce do abuso e da fraude.

SEGUNDA MEDIDA: 
REGRAS DECENTES PARA A DECISÃO 
POLÍTICA. 

A condição para qualquer plano financeiro 
deve ser rigorosa: uma lei de incompatibilida-
des que impeça que os deputados regionais 
possam ser os empresários beneficiados pelas 
suas próprias decisões. Esta lei é um imperati-
vo de seriedade. 

Até agora, tem sido possível na Madeira – 
mas é ilegal em todo o país – que um deputado 
que é administrador vote uma concessão do 
Casino para a sua própria empresa ou que o 
chefe da sua bancada parlamentar do PSD pos-
sa votar um orçamento regional que beneficia 
algumas das suas empresas.
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JAIME RAMOS, A TEIA DE INTERESSES. 
Jaime Ramos, o secretário-geral do PSD e seu 
líder parlamentar, dirige um universo empresa-
rial de mais de cinquenta empresas, segundo 
um estudo do Diário de Notícias da Madeira, 
que identifica as suas ligações no imobiliário, 
na construção, no tratamento de resíduos, nos 
combustíveis, no rent-a-car, na imprensa e rá-
dios, em parques de estacionamento, na distri-
buição de combustíveis, nos cimentos, na pu-
blicidade e noutros sectores. 

TERCEIRA MEDIDA: 
ACOMPANHAR O USO DOS DINHEIROS DA 
LEI DE MEIOS. 

A Lei de Meios define verbas para a recons-
trução das zonas afectadas pela tempestade 
de 20 de Fevereiro de 2010. Devem ser manti-
das e bem usadas. O Bloco de Esquerda exige a 
criação de uma comissão parlamentar, regional 
e plural, para elaborar um relatório intercalar 
sobre a utilização desses recursos até agora, 
em cooperação com o Tribunal de Contas, para 
evitar desvios de verbas para outros objectivos.

QUARTA MEDIDA: 
UM IMPOSTO EXTRAORDINÁRIO PARA 
QUEM NUNCA PAGOU. 

A dívida total da Madeira, acumulada ao 
longo dos anos, é agora de cerca de 9 mil mi-
lhões. Nos últimos dez anos, a despesa fiscal 
com a zona franca financeira da Madeira foi 
quase o dobro. E, ainda hoje, a maioria das em-
presas registadas no offshore continua na ile-
galidade, não apresentando declaração de IVA 
ou de IRC. 

O Bloco de Esquerda propõe a criação, para 
os anos de 2011 e 2012, de uma taxa extraor-
dinária de 10% em IRC, aplicável a todas as 
empresas do offshore que não tenham a sua 
situação fiscal regularizada, nomeadamente 
porque não apresentaram as declarações le-
gais, ou que não tenham um único empregado. 
A receita deve atingir os 120 milhões de euros 
em cada ano.

QUINTA MEDIDA: 
RENEGOCIAR O QREN E OUTROS FUNDOS, 
PARA RECLASSIFICAR A MADEIRA. 

Como a Madeira regista no seu PIB as ex-
portações e importações fictícias das empre-
sas do offshore (24 das 100 maiores expor-
tadoras, com cerca de 6 mil milhões de euros 
de exportações fictícias), a região já não pode 
ser considerada para efeitos de alguns fundos 
de coesão, por ter atingido contabilisticamen-
te um PIB per capita elevado. Mas esse valor 
do Produto não corresponde à realidade. A 
Madeira perde assim, no actual quadro de fi-
nanciamento, cerca de 900 milhões de euros, 
que podia recuperar se o Estado renegociasse 
a classificação da região, sem contar com as 
verbas transaccionadas em offshore, excepto 
as receitas fiscais realmente obtidas.

SEXTA MEDIDA:
 PRIVATIZAR O FUTEBOL PROFISSIONAL. 
O Bloco de Esquerda propõe que o governo 
venda as suas participações numa SAD e venda 
os estádios disponíveis, excepto os que devam 
ser atribuídos ao desporto escolar. O Estádio 
dos Barreiros, pago exclusivamente por dinhei-
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ros públicos, deve permanecer sob a tutela da 
região, sendo disponibilizado para o desporto 
profissional, amador e escolar, segundo a con-
veniência da região. Assim, será reduzido para 
metade o orçamento do Instituto de Desporto 
da Região (IDRAM), actualmente de 45 mi-
lhões.

A poupança seria suficiente para um com-
plemento de solidariedade de 60 euros para 
30 mil idosos que recebam menos de 300 eu-
ros de pensão.

SÉTIMA MEDIDA: 
REDUZIR OS SUBSÍDIOS AOS PARTIDOS. 
Basta adoptar o critério nacional para que se 
possa reduzir em pelo menos 4 milhões de eu-
ros o jackpot atribuído anualmente a partidos, 
particularmente ao PSD, que fez a lei para se 
favorecer a si próprio.

Essa verba bastaria para garantir uma refei-
ção diária a todos os alunos que passam por 
situações de carência alimentar no seio fami-
liar e a gratuitidade das refeições das crianças 
do 1º Ciclo, que passaram a ser pagas a partir 
de Janeiro. 

OITAVA MEDIDA:
ENCERRAR TODAS AS SOCIEDADES DE DE-
SENVOLVIMENTO. Estas sociedades, bem 

como a Madeira Parques Empresariais, rece-
bem 11 milhões e criam dívida ainda por identi-
ficar completamente.

Com essa verba seria possível garantir o pa-
gamento do subsídio de insularidade aos tra-
balhadores da Administração Pública Regional.

NONA MEDIDA:
 FIM DO FINANCIAMENTO PÚBLICO DO 
JORNAL DA MADEIRA. 
O governo regional deve deixar de gastar os 
mais de 10 mil euros diários com esse jornal 
gratuito. 

Os 3,6 milhões de euros anuais seriam o su-
ficiente para garantir a taxa reduzida do IVA no 
gás e electricidade, como o BE propôs na As-
sembleia Legislativa.

DÉCIMA MEDIDA: 
RENEGOCIAÇÃO DAS PARCERIAS RODOVI-
ÁRIAS. 
O BE propõe também uma renegociação das 
parcerias público-privadas com especial des-
taque para as empresas que exploram a rede 
viária regional, no sentido de diminuir substan-
cialmente os encargos que deverão ser supor-
tados pelo Orçamento Regional. Estes encar-
gos anuais para os próximos dez anos devem 
ser reduzidos em 70 milhões de euros por ano.
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PROPOSTAS

Auditoria completa às contas

Lei de incompatibilidade dos titulares de 
cargos públicos

Imposto especial sobre empresas que não 
fizeram as suas declarações fiscais e não 
têm um único empregado

Reclassificação da Madeira, sem o PIB infla-
cionado

Venda de participação na SAD e estádios, e 
redução de dotação para futebol

Redução dos subsídios aos partidos, acima 
da regra nacional

Fim das Sociedades de Desenvolvimento

Fim do financiamento do Jornal da Madeira

Renegociação das Parceiras rodoviárias

EFEITO ORÇAMENTAL E SOCIAL (2011-12)

Reduzir o montante da dívida, identificando 
os casos de desvio orçamental, favorecimen-
to ou ilegalidade

Restrição das redes de favorecimento

120 milhões/ano e criação de postos de 
trabalho

900 milhões de apoios europeus

23 milhões/ano

4 milhões/ano

11 milhões/ano

3,6 milhões/ano

70 milhões/ano

MAPA DAS PROPOSTAS 
DO BLOCO DE ESQUERDA


