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Comunicado de imprensa 

 

MACHICO MERECE MAIS! 

A reação do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Machico às conclusões das 

Jornadas Locais que o Grupo Parlamentar do PSD/Madeira realizou nos passados dias 

17 e 18 no concelho de Machico, é mais uma prova de que efectivamente o actual 

executivo camarário não tem qualquer estratégia para o Turismo no concelho. 

Aliás, das declarações proferidas, fica claro que não existe qualquer estratégia para o 

desenvolvimento de Machico. Nem uma palavra sobre o futuro! 

O constante refúgio no passado, a constante acusação de que o PSD são os “maus” e 

eles são os “bons”, de que tudo o que foi feito, foi “mau” para Machico, de que não 

fazem mais pois herdaram uma dívida, é um sinal manifesto da incapacidade de ter 

uma perspetiva positiva para o nosso concelho e a ausência de um rumo pré-definido 

que permita e perspetive uma melhoria das condições de vida de todos os 

machiquenses. 

Afirmar que o PSD destruiu a Matur, que votou contra a extensão da Lei de Meios ao 

concelho de Machico, que não está interessado na recuperação da freguesia do Porto 

da Cruz, que não existe um problema real de excesso de cana sacarina, que não faltam 

infraestruturas de apoio a atividades de lazer e entretenimento, enfim, que não 

conhecem o próprio concelho, é sintomático de quem está nervoso e assenta a sua 

conduta política na acusação banal e vil, e que não tem qualquer rumo. 

Governa por impulso e reage mal à crítica.  

O mandato que a população lhe deu não foi para esse fim! 

Ao contrário da postura do Senhor Presidente da Câmara, os deputados visados no 

artigo, têm constantemente dado particular atenção aos assuntos que dizem respeito 

aos munícipes de Machico. Além das situações individuais e particulares das pessoas, 

das instituições do concelho, com que nos deparamos no nosso dia-a-dia e que de 

alguma forma tentamos resolver ou encaminhar para quem de direito, tem sido a 

nossa principal preocupação e empenho, alertar o Governo Regional para a resolução 
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de algumas questões que dizem respeito a Machico e que melhorarão as condições de 

vida da população machiquense, a saber: 

 Estrada do Porto da Cruz – não só se conseguiu a inscrição da verba necessária 

à resolução do problema, como existe o compromisso de ainda este ano a obra 

ir para o terreno. Quanto às obras hidráulicas a realizar foi o Senhor Presidente 

anunciar na comunicação social a sua resolução; quais as suas diligências para a 

resolução desses problemas? E a resolução dos problemas nas vias municipais e 

infraestruturas municipais? Gaba-se da capacidade de endividamento e não a 

usa para resolver problemas dos munícipes?  

Mais uma vez falta de estratégia. 

 Forte de São João Batista – Foi feito um acordo judicial, onde a RAM tem de 

indemnizar o anterior concessionário em 2 milhões de euros por mais valias 

realizadas. Essa verba foi inscrita no Orçamento e em breve o Governo Regional 

estará em condições de dar novidades sobre a matéria. 

O Senhor Presidente sabe do andamento de todo este processo, mas prefere 

continuar na sua política de desinformação à população. 

 Capelas da Igreja Matriz de Machico – Existe já solução para a sua recuperação, 

encontrando-se a verba devidamente orçamentada no Orçamento de 2016, 

prevendo-se o início da obra ainda no decurso do corrente ano. 

 ARM- Está previsto um investimento de cerca de 4 milhões de euros, tanto para 

o sector do abastecimento de água potável como na área do saneamento 

básico. 

Não, Senhor Presidente, não se trata de “Águas Roubadas a Machico”, pregão 

abusivamente usado em campanha eleitoral e com o compromisso de 

referendar a população sobre a matéria, coisa que até à data ainda não foi feito 

por si. Trata-se sim de um grande investimento para a melhoria do serviço 

prestado à população. 

Que tem feito o Município para fazer baixar a taxa de perdas que actualmente 

estão em 82%? Que tem feito para baixar os consumos municipais? A época 
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balnear está para breve. Vai continuar a lavar piscinas e solários com água 

potável? 

Outros exemplos poderiam ser aqui mencionados mas para que não perca mais 

tempo a ler este comunicado, ficamos por aqui. 

Governe, pois foi para isso que a população do concelho lhe deu uma clara 

maioria! 

Governe, encare o futuro e não se refugie no passado! 

Governe! Não lhe pedimos mais do que isso. 

MACHICO MERECE MAIS! 

 

Os deputados do grupo parlamentar do PSD 

residentes no concelho de Machico 

 

Cláudia Gomes 

Élvio Encarnação 

 


