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A Assembleia Legislativa realiza,
hoje, três audições parlamentares
sobre o conüato de concessão dali-
nha de ferry, ente a Ivladeira e o
Continente (ver destaque). O C'o-
verno Regional, a Autoridade da
Mobilidade e dos Tlansportes e a
Empresa de Navegação Madeiren-
se, serão as entidades a ouvir pelo
parlamento.

Adiscussão sobre o ferr5/ não se
esgota nestas audições, umavez que
o grupo parlanentar do Partido So-
cialista já entregoq no parlamentq
um projecto de resolução que Reco.
menda ao Governo da República
que regulamente a atribuição do
subsídio social de mobilidade no
ârnbito dos seniços marítim,os entre

DlÁRlo DE NoTícnS ïerça-feira, l7 de DezemÈro de 2Ol9 5

I A 2' Comissão Especializada de
Economi4 Finanças e Turismo
aprovou as propostas doJPP e do
PSD para audições'Sobre as drin'i-
das naconcessão dos serviçospú-
blicos de transporte marítimo de
passageiros eveículos, atraves de
naüo ferryéntre aRAM e o conti-
nente português' e lPrestação de
esclarecimmtos sobre o fi úciona-
mento da linha maritima Uadeira
- Porhrgal Continental'. Foi rejei-
tada a proposta do PS que preten-
dia ouvir o presidmte do Gioverno
Regional
IAs três audições decorrg hoje,
no parlamento regional. Aprimei-
ra audição será a do presidentc do
conselho de administração daãu-
toridade da Mobilidade e dos
Tfansportes, João Amaral Carva-
lho (rohao). O presidente do cqn-
selho de administração da Empre-
sa de Navegação Madeirense será
ouvido a partir das f+he0. O úce-
presidente do Govenro Regional,
Pedro Caladq será ouvido na co-
missf,s apartir das f6b0. .

Gomlscão de Economla, Flnançâs e Turtrsrm val qrvlr, hole, kdro Galado, a Ellt e a Autoddadc da tobllldade e doc Tranepotte. Foro ARQUlvo
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Ferry multiplica resoluções
o continente e aRegiãoAuónoma
daMadeira'.

Uma proposta'que no entanto não
é nova e que é semelhante'a oums
que já forano apror"adas na Ass€tn-
bleialagislativa i

A proposta do P$ ul cmo já rei-
vindica o Gorrerno Regional, passa
por considerar aligação "de interes-
ses público" e regulamentar a atri-
buição do zubsidio aos passaçiros
residerrtesnaRegião. :

Em Setembro de 2O18, na anterior
legislatura, o'PSD apresentou um
projecto de resolução a Txigir çre o
Governo da República asÍnrm4 em
conjunto com o Gorrerno Regional,
alinha de transporte marítimq de
passageiros entre a Madeira;ê'o
Continente durantetodo o ano'.

Uma resolução em que era reco-
mendado ao Governo daRepúblipa,_:i

DO PS,
REPETE
APROVADAS EIVI2Ol8
COMVOTO CONTRÁ.
DOS SOCIAUSTAS

ve1de944.465,50 euros, com apoio
aprovado de 7O8.349,12 euros.

No âmbito do apoio a activida-
des turísticas, foram aprovadas
sete candidaturas, com investi-
mento total elegível total de
93O.9O8,8O euros e total apoiado
no valor de ó75.586,11 euros.

De salientar ainda que estas ll
candidaturas agora aprovadas irão
criar cerca de 6O postos de traba-
lho directos na zona de interven-
çãodaAÇAPORAMA". . . I

a..

que aprowuses as'lrcrtras necessá-
rias" paragarantir a linha marítima
e cumprisse'ã legislação oristente,
publicando a potaria qtre estende
ao transporte marítimo o subsídio
social de mobüdade âos estudantes
e residentqC' na região.

Esta resolução õi 
"pton"â" "o*votos a favor de PSD, CDg JPP, e

PIP, ústenção do BE e votos contra
do PS. Foi publicada em Diário da
República a 26 de Novembro de
2oi8, mas nunca úegou a der imple
merrtada

No que diz respeito ao'intêresses
público da linha, a principal questão
levantada pela resolução proposta
pelo PS,já constava das conclusões
do grupo de trabalhq criado em
2Ol5 e que apresentou conclusões
emJaneiro de 2016.

O parlamento vai voltar a discutir

este tem4 urna vez que o Govçrno
da República nunca s'eguiu as reco-
mendações do parlamento regional

A linha ferry fi.rncionou, nos ulti-
mos dois anog apenas entre ftrlho e
Setembro, srbsidiada pelo C'ovemo
Regional fáeste anq depois de con-
clúda a operação, o concessionrário,
a ENM, manifestou a intenção de
rescindiroconürato.

Durante o ultimo anq porvárias
vezes, o Governo deAntonio CosA
prometeu a linha ferry durante todo
o ano e com ligação a Lisboae não a
Portimão.

Todas estas questões deverão ser
abordadas nas audições de hoje,
bemcomo as conclusões do encon-
to- entre o CrovemoIiegionaleoGo-
verno da República e a intenção de
António Costa de fazer um estudo
da üúilidade da linha de ferry.

PUB

Albuquerque oficializa apoios
O presidente do Governo Regio- em zonas rurais, abrangendo can-
nal, Migrrel Albuquerqug está didaturas de privados apresenta-
pelas 16 horas de hoje, no auditó- das atrarrés daACAPORAMA.
rio da. Secretaria Regional da Foram.aprovadas ll candidatu-
Agricultura e Desenvolvimento ras,comumvalortotalelegívelde
Rural, no Edificio Golden Gate, L875.374,3O euroseumvalortotal
onde decorrerá a cerimónia de deapoiodel.383.935p4euros,que
entrega de apoios no âmbito de corresponile a um total de
candidaturas da ACAPORAMA 2O7.59Q,29 etarosdoORAM.
aoPRODERAM Assuq no âmbito da criação e

Osapoios.decorremnoâmbito reestruturação de negócio em
da medida do PRODERAM, de meio rural, foram aprovados qua-
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