
O Reerguer dos Incêndios

122
famílias apoiadas

1.200.000€  
arrendamento temporário

6.600.000€  
construção, aquisição e 

reabilitação de nova habitação

318.000€  
donativos conta solidária da IHM

1.276.000€  
reconstrução de  

habitação própria permanente

A devastação causada pelos incêndios marcou o ano de 2016 e o mês de agosto ficará 
 na memória de todos. Houve habitações total ou parcialmente destruídas. 
A totalidade dos apoios financeiros estão aprovados e com boa execução.  



“Os apoios são muito importantes porque sem eles não teria 
possibilidade de recuperar a minha casa só por mim. 

A casa onde vivia [antes do incêndio] tinha seis quartos de 
dormir, duas salas, uma cozinha, uma despensa, duas casas de 
banho. Era uma casa com mais de 90 anos. Foi muito tempo a 
tratar de papéis e antes ainda tivemos de regularizar a situação 
da nossa casa com os restantes herdeiros. 

Apesar de tudo, é muito bom ter este apoio porque sem os 
mesmos não teria capacidade para fazer esta construção, de 
maneira nenhuma. 

Neste momento estou realojada nas Figueirinhas e estou 
bem, estou num apartamento muito acessível, mas faz-me 
falta o mar e aqui estava perto da minha filha”.

“Os apoios são muito importantes”
Anita Nunes, Caminho de Santo António dos Capuchos, Monte

O Governo Regional, através da IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM realojou temporariamente   
122 agregados famiiliares, recorrendo essencialmente ao arrendamento no mercado privado para subarrendamento. 

A p o i o  à  H a b i t a ç ã o   a  1 2 2  F a m í l i a s

Reconstrução de Habitação Permanente

37 famílias, cujas habitações foram parcialmente danificadas, tiveram as suas candidaturas viabilizadas aos programas 
de apoio pela via da reabilitação, encontrando-se os financiamentos totalmente aprovados e em boa execução.

> Aplicação do valor mínimo da renda social

> Encargo de rendas no montante global de 1.200.000€

Famílias de regresso a casa

> Financiamentos via IHM + IHRU + Donativos = 1.594.000€

“Naquele dia, a parte de cima da nossa casa ardeu. O telhado, 
os quartos, a canalização foi tudo posto de novo. Na altura 
fomos à IHM pedir apoio e correu tudo bem. Após os incêndios 
também fui realojada porque ficámos sem água e luz, mas 
pouco tempo depois voltámos a casa, já com luz e água. Estes 
apoios são sempre bons porque senão não conseguíamos fazer 
as obras. A ajuda que tivemos foi boa e rápida”.

“A ajuda que tivemos foi boa e rápida”
Isilda de Vasconcelos Sousa, Beco do Matadouro, Santa Luzia



“Na zona da Pena, onde eu vivia, ardeu tudo. Não consegui chegar a 
casa. Perdi tudo, só ficaram algumas pedras e ferros. 

Vivia numa casa que não era minha e os donos não quiseram arranjar 
depois. Durante um mês vivi dentro do carro, mas depois a IHM ajudou-me 
e conseguiu um T1 no Galeão onde estive até vir para esta nova casa. 

Do recheio desta casa, algumas coisas foram donativos, outras tenho 
comprado aos poucos. Desde o incêndio que as coisas foram andando, 
nunca reivindiquei nada porque compreendia.

Na altura estava desempregado, nem subsídio de desemprego tinha. 
Agora já tenho trabalho e vou vivendo assim. 

Sem dúvida nenhuma que é bom haver estes apoios, não tenho nada a 
dizer, só elogios, até do apoio a nível psicológico. 

Gosto muito de cá estar, em outubro fará dois anos que recebi a chave. 
Nunca perdi a esperança porque, pela forma como falaram comigo, via que 
ia acontecer. Estou muito agradecido a todos”.

“Estou muito agradecido a todos” 
Francisco Rocha, Núcleo Habitacional Sénior da Nazaré, São Martinho

Núcleo Habitacional Sénior da Nazaré CH Boa Nova 

A p o i o  à  H a b i t a ç ã o   a  1 2 2  F a m í l i a s

Construção, Aquisição e Reabilitação 

74 Novas Habitações 
 

34 Construção Nova 

10 Reabilitação

30 Aquisição
CH São Gonçalo 



Donativos conta solidária da IHM, EPERAM

“A minha casa ficou totalmente destruída. Fiquei sem nada em 2016, perdi tudo o que estava lá dentro. Na altura fomos para o 
RG3 durante uma semana e lá tomamos contacto com a IHM e outras entidades para pedir apoio. Agora está a correr bem, a nossa 
casa já está em fase de obra. 

Estes apoios são muito importantes porque sem estas ajudas não teríamos como reconstruir a nossa casa. Vivo com a minha 
irmã, somos duas pessoas de idade. Só temos a agradecer a todos”.

“Sem estas ajudas não teríamos como reconstruir a nossa casa”
Ana Maria Camacho Pereira (á direita na foto), Travessa dos Moinhos, São Pedro

100% Executado
Recorde-se que a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais criou uma conta solidária em nome da IHM - Investimentos 

Habitacionais da Madeira, EPERAM, denominada “Incêndios Madeira 2016”, para toda a população que quisesse contribuir no apoio 
à reconstrução das habitações danificadas.

> O montante global de donativos foi de 318 mil euros,  
já entregue na totalidade às famílias.

O Governo Regional, através da  IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, 
EPERAM, agradece e presta o mais profundo reconhecimento a todos os que, de uma 
forma ou de outra, contribuíram, desde a primeira hora, nas ajudas às famílias atingidas 
pelos incêndios e que connosco se empenharam e aliaram nas missões difíceis e 
exigentes de reerguer vidas e retomar a normalidade.  

O nosso agradecimento é dirigido ao vasto conjunto de entidades públicas e 
privadas, mas também aos cidadãos anónimos, a todos e todas que, de forma generosa 
e solidária, num gesto de grande nobreza e solidariedade, se prontificaram para ajudar 
das mais variadas formas.

Um reconhecimento também a todos os colaboradores da IHM, EPERAM, que 
efetuaram um trabalho de proximidade, orientação e acompanhamento às famílias 
vítimas dos incêndios e que continuam a fazê-lo até à conclusão de todos os processos.

Agradecimento

Obrigado !


