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Há sempre nesta altura do ano, o exercício de se efetuar balanços e enunciar desejos. Um ritual
importante para o equilíbrio individual, numa espécie de jogo coletivo. É como levar o carro à
revisão e colocar o conta-quilómetros a zeros. Mas é curioso e existe uma diferença, entre aquilo
que se deseja no Natal e o que se deseja na passagem de ano. Enquanto no Natal há mais um
espírito de olhar para os outros, de ser solidário e fraterno, no ﬁm de ano notamos mais um
egocentrismo e individualismo. É como se no espaço de uma semana o “nós” passasse para o “eu”.
Não tem isto nada de mal, desde que aquilo que cada um faz possa, para além de o realizar
pessoalmente e o tornar feliz, contribuir para que a vida de todos nós seja melhor. Se cada um
melhorar o bocado de mundo à sua guarda, o nosso mundo será certamente melhor.
Sou uma pessoa feliz porque acima de tudo faço aquilo que gosto. E o ano transato deu-me
muitas alegrias por ver que a nossa Cidade foi merecedora de diversas distinções, resultado de
um trabalho feito que tem reﬂexo na qualidade de vida de quem vive, trabalha ou simplesmente
visita o Funchal. A Comissão Europeia atribuiu uma Menção Honrosa ao Funchal, enquanto
ﬁnalista do Prémio Cidade Acessível 2017, e a mesma entidade nomeou o Município do Funchal
como ﬁnalista ao prémio “European Green Capital Award 2019” (Capital Verde Europeia),
galardão que visa reconhecer, à escala europeia, as cidades com práticas exemplares, inovadoras
e sustentáveis no domínio do ambiente urbano. Pelo segundo ano consecutivo a Câmara
Municipal do Funchal foi galardoada com a Bandeira Verde ECOXXI, programa promovido pela
Bandeira Azul da Europa, que visa premiar as autarquias com boas práticas ambientais. O
Funchal foi distinguida pela APOGESD - Associação Portuguesa de Gestão de Desporto com o
galardão “Município Amigo do Desporto 2016”, e com a bandeira verde de ‘Autarquia +
Familiarmente Responsável’, pelo Observatório da Associação Portuguesa de Famílias
Numerosas. É também a única cidade da Região que, a partir do próximo ano, será considerada
“Cidade Amiga das Crianças” pela UNICEF, a conhecida fundação das Nações Unidas para a
Infância.
Mas o início deste ano de 2017 traz-nos boas noticias. A melhoria da qualidade de vida nas Zonas
Altas do Funchal terá continuidade com cerca de 4 milhões de euros de investimento em
acessibilidades, saneamento básico e melhoramento de espaços públicos. Decorre também neste
momento o concurso público relacionado com o Programa Amianto Zero, que visa erradicar por
completo o amianto dos bairros sociais. Serão mais 5 milhões de euros de investimento,
destinado à construção de novos bairros sociais, com 66 novos fogos, divididos por três conjuntos
habitacionais, na Quinta Falcão e nos Viveiros, realojando cerca de 300 pessoas. O reforço de
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medidas sociais é uma realidade, com o alargamento do âmbito dos programas sociais,
nomeadamente o Subsídio Municipal ao Arrendamento e o Apoio à Compra de Medicamentos,
aumentando os valores e os possíveis beneﬁciários.
A Loja do Munícipe, será oportunamente inaugurada e permitirá que os cidadãos passem a tratar
de todos os seus assuntos com a Autarquia num único balcão. Um novo sistema de gestão
documental e um novo software ﬁnanceiro colocarão a CMF no trilho da modernidade, através da
desmaterialização de processos, da otimização de recursos e da agilização de respostas.
Na área do ambiente, o projeto “Reforço da Recolha seletiva de resíduos no Concelho do
Funchal”, contemplará a colocação de contentores enterrados e o reforço da recolha seletiva das
ecopapeleiras e dos oleões, num investimento que ascenderá a cerca de 1 milhão de euros. A
grande novidade será a aquisição de ecopontos subterrâneos, as chamadas “ilhas verdes”.
O PDM do Funchal que está à espera de uma revisão desde 2007, será ﬁnalmente colocado a
discussão pública. O Funchal necessita de um novo ordenamento do território, que reduza e
contenha o perímetro urbano em percentagem signiﬁcativa, contendo a exposição de pessoas e
bens aos riscos naturais. A nossa proposta de revisão do PDM responderá a todos estes desaﬁos. E
falando de desaﬁos é a reabilitação urbana um dos nossos maiores desígnios, já com reﬂexos nas
obras concluídas ou em execução em edifícios por toda a zona histórica, fruto da Área de
Reabilitação Urbana criada e do programa de benefícios e incentivos à reabilitação: “Cidade Com
Vida”. Reabilitação que após os incêndios de Agosto, exigiu um declarado acelerar da
regeneração e do reordenamento urbano do Funchal, com uma resposta pronta através da
criação do Gabinete da Cidade. E assim entramos em 2017, renovando o compromisso com a
Cidade, com uma efetiva proximidade com as pessoas, conﬁança no nosso trabalho e rigor na
gestão da autarquia. Um bom ano para todas e para todos!
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Falaram tanto, de um passado recente, em que tudo o que se fazia, e bem, era eleitoralista.
Porque não corrigir, o que entendiam ser errado! Neste artigo apenas vejo fome de poder,
mais nada, porque a nível de limpeza da Cidade, deixa muito a desejar. Atenção que não é
pelos trabalhadores ou alguns dirigentes - não nomeados - é mesmo por quem entende que
está a avançar no caminho certo quando apenas tem objetivos eleitoralistas.
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