
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.  



“A minha casa ficou toda destruída, não consegui 
recuperar nada, o que estava dentro foi tudo. Esta casa tinha 
dois quartos, uma sala e uma casa de banho e no andar de 
baixo também. Fui à IHM e disponibilizaram-me logo ajuda 
e, enquanto as obras decorrem, estamos realojadas. 

Da IHM não temos queixas, têm sido incansáveis. As obras 
nesta casa começaram agora em fevereiro porque tivemos 
muita burocracia para tratar por parte de outra entidade. 

O meu maior desejo é que tudo se resolva o quanto 
antes para que eu e o meu marido voltemos para casa. Ele 
trabalhou tanto, merece voltar para o seu cantinho”.

“O meu maior desejo é que tudo se 
resolva o quanto antes”
Maria do Rosário Escórcio, Beco do Matadouro, Santa Luzia

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€

Santa LuziaSanta Luzia



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

“Vivíamos em São Roque há mais de 40 anos e ficámos sem nada, apenas 
com a roupa que tínhamos no corpo naquele dia. Depois fomos realojados, 
estivemos provisoriamente nos Piornais, com a ajuda da IHM. 

Quando esta casa ficou pronta, viemos para aqui. Estou a gostar desta 
nova habitação, está a correr tudo bem, apesar de termos começado tudo 
de novo. Não foi fácil, mas agora sentimo-nos em casa. 

É bom haver este tipo de apoio, se não houvesse seria uma desgraça. 
Também beneficiámos de donativos para decorar o interior da casa.”

“Agora sentimo-nos em casa”  
Maria Lígia Freitas, Edifício Boa Nova, Santa Maria Maior



Donativos conta solidária da IHM, EPERAM

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.

“É tudo muito difícil de recordar. Pedimos ajudas porque senão não conseguíamos recuperar nada. Dos incêndios só consegui 
guardar um quadro com um azulejo. Ainda o tenho guardado. Estou muito contente com as obras e espero que, pelo Natal, já lá 
estejamos todos em família. É o meu maior desejo. 

A existência destes apoios é fundamental. Sozinhas não teríamos capacidade para recuperar a casa porque a reforma é para 
outras despesas”. 

“Espero que, pelo Natal, já lá estejamos todos em família”
Cecília Maria de Andrade Camacho (ao centro na foto), Travessa dos Moinhos, São Pedro

100% Executado

Agradecimento

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.

Obrigado !


