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3. Reforçar a Competitividade das Pequenas 

e Médias Empresas (PME)

Empreender 2020 - Sistema de Incentivos ao 

Empreendedorismo da Região Autónoma da 

Madeira

Cartão do Munícipe - ideia criativa e 

inovadora, centrada na otimização da 

comunicação e da gestão dos recursos 

gerais e dos equipamentos municipais, 

disponíveis para as populações a que se 

destinam

Investimento com objetivo de criar uma plataforma de interação comum, permitindo um canal aberto 

de contacto direto entre municípios, juntas de freguesia e associações comerciais e os munícipes/ 

famílias. Proporcionando uma melhor otimização da gestão e utilização dos serviços disponíveis, 

unificando todos os serviços através de uma maior integração de dados, utilizando tecnologias 

específicas e as quais serão geridas individualmente por cada entidade e suportada pela existência de 

um único suporte físico, ou seja, através de um só cartão.

All About Tomorrow, Lda. 10-05-2017 FEDER 635.000,00 635.000,00 412.750,00 350.837,50

3. Reforçar a Competitividade das Pequenas 

e Médias Empresas (PME)

Empreender 2020 - Sistema de Incentivos ao 

Empreendedorismo da Região Autónoma da 

Madeira

Desenvolvimento de uma plataforma 

criativa e inovadora, de comunicação 

entre potenciais projetos e investidores, 

centrada na oferta de um bem 

transacionável e de enorme valor 

acrescentado

Pretende-se desenvolver uma plataforma que otimizará e automatizará todos os processos 

relacionados com a procura de investimento/ investidores para projetos, permitindo que os "donos" 

dos projetos os possam promover de forma autónoma, gerir ofertas e promove-los em plataformas 

associadas.

VSM Sustainable Investments, 

Lda.
10-05-2017 FEDER 473.000,00 473.000,00 307.450,00 261.332,50

3. Reforçar a Competitividade das Pequenas 

e Médias Empresas (PME)

Empreender 2020 - Sistema de Incentivos ao 

Empreendedorismo da Região Autónoma da 

Madeira

Criação de uma plataforma inovadora na 

Região e no País com valências de AR & 

VR

Desenvolver uma plataforma que permitirá ao cliente converter ou criar de raiz os seus conteúdos 

físicos (livros, guias de museus, etc.) em conteúdo digital, de uma forma prática e intuitiva e exportar, 

estes, através de uma aplicação diretamente desenvolvida para o Google Play e para a Apple Store. 

Será a primeira, a ser desenvolvida na Região e no País, que contempla a Realidade Aumentada 

(AR) e a Realidade Virtual (VR).

Go Up Idea, Lda. 10-05-2017 FEDER 186.806,20 186.806,20 102.743,41 87.331,90

3. Reforçar a Competitividade das Pequenas 

e Médias Empresas (PME)

Empreender 2020 - Sistema de Incentivos ao 

Empreendedorismo da Região Autónoma da 

Madeira

Projeto RHIMO - iniciativa 

empreendedora centrada no 

desenvolvimento de uma ferramenta 

tecnológica inovadora, aplicada à gestão 

de recursos humanos de grande valor 

acrescentado para as empresas.

O projeto RHIMO pretende desenvolver uma plataforma que permitirá criar, gerir e seguir a atividade 

de todos os seus funcionários em empresas que obrigam ao estabelecimento de turno de uma 

maneira fácil, eficiente e acessível. Será ainda feita a integração com o controle de acesso biométrico 

que permitirá que o sistema de controlo de acesso instalado nos locais de trabalho esteja interligado a 

este software.

Atlantikpixel, Lda. 10-05-2017 FEDER 321.500,00 321.500,00 208.975,00 177.628,75

3. Reforçar a Competitividade das Pequenas 

e Médias Empresas (PME)

Internacionalizar 2020 - Sistema de Incentivos à 

Internacionalização das Empresas da Região 

Autónoma da Madeira 

Novos Mercados

O projecto apresentado assenta nas seguintes tipologias: Presença na web, através de economia 

digital, incluindo designadamente o lançamento de catálogos virtuais dos seus produtos, 

desenvolvimento e promoção internacional da sua marca e prospecção e presença em mercados 

internacionais.

Bordal - Bordados da Madeira, 

Lda.
10-05-2017 FEDER 108.468,20 108.468,20 54.234,10 46.098,99

3. Reforçar a Competitividade das Pequenas 

e Médias Empresas (PME)

Internacionalizar 2020 - Sistema de Incentivos à 

Internacionalização das Empresas da Região 

Autónoma da Madeira 

Wow!Near - Oferta de serviços 

especializados na área das TICs via 

canais de nearshoring e offshoring

O presente projeto de internacionalização enquadra-se na estratégia de prospecção e expansão para 

novos mercados internacionais, com vista à consolidação e crescimento da empresa. Com efeito, a 

Wow!Systems sempre vislumbrou a internacionalização como um passo decisivo e necessário para o 

crescimento a médio-prazo da empresa, seja através da comercialização de produtos de software 

próprios (ex: aplicações nas chamadas AppStores), seja através da prestação de serviços a terceiros 

com o fornecimento de soluções multimédia e desenvolvimento de software.

Wowsystems - Informática, Lda. 10-05-2017 FEDER 153.512,84 153.512,84 61.405,14 52.194,37

3. Reforçar a Competitividade das Pequenas 

e Médias Empresas (PME)

Internacionalizar 2020 - Sistema de Incentivos à 

Internacionalização das Empresas da Região 

Autónoma da Madeira 

Flitchio - protótipo de pleno 

funcionamento do controlador de jogo

O utilizador pode jogar utilizando o FLITCHIO no seu smartphone, de forma autónoma e livre, os 

utilizadores podem usar usando o ecrã completo. Além disso, e esta é principal vantagem deste 

equipamento, pode conectar-se com outros equipamentos como drones, robôs e carros, sem 

necessitar de estar a carregar o equipamento, já que este absorve energia através de NFC. Um jogo 

de consola nas suas mãos, sem fios, sem boxes, totalmente autónomo, que o acompanha a todo o 

lado. O controlador do jogo tem botões digitais intuitivos e responsivos, bem como joysticks duplos.

Inspire Reason - Unipessoal, Lda. 10-05-2017 FEDER 632.177,50 632.177,50 252.871,00 214.940,35

3. Reforçar a Competitividade das Pequenas 

e Médias Empresas (PME)

VALORIZAR 2020 - Sistema de Incentivos à 

Valorização e Qualificação Empresarial da 

Região Autónoma da Madeira  

Renovação de unidade comercial 

existente com a vertente de inovação dos 

processos e serviços

Este projecto visa a Inovação ao nível do serviço a prestar, dos processos subjacentes, na inovação 

organizacional, nas tecnologias de informação e comunicação (TIC), desenvolvimento de produtos, 

serviços e processos.

Mendes Gomes & Companhia, 

Lda.
10-05-2017 FEDER 309.214,50 262.677,33 131.338,67 111.637,87

7. Promover o Emprego e Apoiar a 

Mobilidade Laboral
Formação Modular - Convite IQ, IP-RAM Formação Modular

A Formação Modular permite a criação de competências em módulos selecionados ao mesmo tempo 

que o formando pode ir construindo um percurso de qualificações que lhe poderá permitir aceder a 

nova qualificação académicas. 

Instituto para a Qualificação, IP-

RAM
10/05/2017

(*) FSE 82.069,54 82.069,54 82.069,54 69.759,11

9. Investir em Competências, Educação e 

Aprendizagem ao Longo da Vida

Cursos de Educação e Formação - CEF - 

Convite IQ, IP-RAM
Cursos Educação e Formação

Visa oferecer uma qualificação profissional, aos jovens com idade igual ou superior a 15 anos, em 

risco de abandono escolar ou que já abandonaram, antes da conclusão da escolaridade de 12 anos, 

bem como àqueles que, após conclusão dos 12 anos de escolaridade, pretendam adquirir uma 

qualificação profissional para ingresso no mercado de trabalho. 

Instituto para a Qualificação, IP-

RAM
10/05/2017

(*) FSE 460.031,82 459.581,82 459.581,82 390.644,55

7. Promover o Emprego e Apoiar a 

Mobilidade Laboral
Formação Modular Formação Modular

A Formação Modular permite a criação de competências em módulos selecionados ao mesmo tempo 

que o formando pode ir construindo um percurso de qualificações que lhe poderá permitir aceder a 

nova qualificação académicas. 

Gest Lider II - Contabilidade, 

Informática e Gestão Lda.
10/05/2017

(*) FSE 94.443,19 92.765,05 92.765,05 78.850,29

7. Promover o Emprego e Apoiar a 

Mobilidade Laboral
Formação Modular Formação Modular

A Formação Modular permite a criação de competências em módulos selecionados ao mesmo tempo 

que o formando pode ir construindo um percurso de qualificações que lhe poderá permitir aceder a 

nova qualificação académicas. 

Espaço Diálogo - Projectos de 

Formação,S.A.
10/05/2017

(*) FSE 99.953,13 69.869,56 69.869,56 59.389,13
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7. Promover o Emprego e Apoiar a 

Mobilidade Laboral
Formação Modular Formação Modular

A Formação Modular permite a criação de competências em módulos selecionados ao mesmo tempo 

que o formando pode ir construindo um percurso de qualificações que lhe poderá permitir aceder a 

nova qualificação académicas. 

IPTL - Instituto Profissional de 

Transportes e Logística da 

Madeira, Lda.
10/05/2017

(*) FSE 99.965,95 71.463,70 71.463,70 60.744,15

7. Promover o Emprego e Apoiar a 

Mobilidade Laboral
Formação Modular Formação Modular

A Formação Modular permite a criação de competências em módulos selecionados ao mesmo tempo 

que o formando pode ir construindo um percurso de qualificações que lhe poderá permitir aceder a 

nova qualificação académicas. 

Teclaprotagonista - Formação e 

Consultoria Unipessoal Lda.
10/05/2017

(*) FSE 99.798,50 99.638,50 99.638,50 84.692,73

7. Promover o Emprego e Apoiar a 

Mobilidade Laboral
Formação Modular Formação Modular

A Formação Modular permite a criação de competências em módulos selecionados ao mesmo tempo 

que o formando pode ir construindo um percurso de qualificações que lhe poderá permitir aceder a 

nova qualificação académicas. 

Saber Saúde - Ensino, Formação 

e Serviços Lda.
10/05/2017

(*) FSE 99.989,74 95.313,33 95.313,33 81.016,33

7. Promover o Emprego e Apoiar a 

Mobilidade Laboral
Formação Modular Formação Modular

A Formação Modular permite a criação de competências em módulos selecionados ao mesmo tempo 

que o formando pode ir construindo um percurso de qualificações que lhe poderá permitir aceder a 

nova qualificação académicas. 

Competir - Formação e Serviços 

S.A.
10/05/2017

(*) FSE 99.989,74 99.989,35 99.989,35 84.990,95

7. Promover o Emprego e Apoiar a 

Mobilidade Laboral
Formação Modular Formação Modular

A Formação Modular permite a criação de competências em módulos selecionados ao mesmo tempo 

que o formando pode ir construindo um percurso de qualificações que lhe poderá permitir aceder a 

nova qualificação académicas. 

Mutação - Consultoria, Estudos e 

Serviços de Formação, Lda.
10/05/2017

(*) FSE 99.296,48 99.296,48 99.296,48 84.402,01

7. Promover o Emprego e Apoiar a 

Mobilidade Laboral
Formação Modular Formação Modular

A Formação Modular permite a criação de competências em módulos selecionados ao mesmo tempo 

que o formando pode ir construindo um percurso de qualificações que lhe poderá permitir aceder a 

nova qualificação académicas. 

Qualificar F.P. - Formação 

Profissional, Educação e 

Serviços, Lda.
10/05/2017

(*) FSE 99.995,37 98.825,40 98.825,40 84.001,59

7. Promover o Emprego e Apoiar a 

Mobilidade Laboral
Formação Modular Formação Modular

A Formação Modular permite a criação de competências em módulos selecionados ao mesmo tempo 

que o formando pode ir construindo um percurso de qualificações que lhe poderá permitir aceder a 

nova qualificação académicas. 

Mediática, Tecnologias para a 

Educação, Lda.
10/05/2017

(*) FSE 98.927,76 98.717,76 98.717,76 83.910,10

7. Promover o Emprego e Apoiar a 

Mobilidade Laboral
Formação Modular Formação Modular

A Formação Modular permite a criação de competências em módulos selecionados ao mesmo tempo 

que o formando pode ir construindo um percurso de qualificações que lhe poderá permitir aceder a 

nova qualificação académicas. 

Escola Profissional Atlântico Lda. 10/05/2017
(*) FSE 99.202,90 67.959,76 67.959,76 57.765,80

7. Promover o Emprego e Apoiar a 

Mobilidade Laboral
Formação Modular Formação Modular

A Formação Modular permite a criação de competências em módulos selecionados ao mesmo tempo 

que o formando pode ir construindo um percurso de qualificações que lhe poderá permitir aceder a 

nova qualificação académicas. 

Associação de Ensino Cristóvão 

Colombo
10/05/2017

(*) FSE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 85.000,00

7. Promover o Emprego e Apoiar a 

Mobilidade Laboral
Formação Modular Formação Modular

A Formação Modular permite a criação de competências em módulos selecionados ao mesmo tempo 

que o formando pode ir construindo um percurso de qualificações que lhe poderá permitir aceder a 

nova qualificação académicas. 

ACIN - Icloud Solutions, Lda. 10/05/2017
(*) FSE 98.899,43 98.899,43 98.899,43 84.064,52

7. Promover o Emprego e Apoiar a 

Mobilidade Laboral
Formação Modular Formação Modular

A Formação Modular permite a criação de competências em módulos selecionados ao mesmo tempo 

que o formando pode ir construindo um percurso de qualificações que lhe poderá permitir aceder a 

nova qualificação académicas. 

Indice ICT & Management Lda. 10/05/2017
(*) FSE 99.567,96 99.565,63 99.565,63 84.630,79

7. Promover o Emprego e Apoiar a 

Mobilidade Laboral
Formação Modular Formação Modular

A Formação Modular permite a criação de competências em módulos selecionados ao mesmo tempo 

que o formando pode ir construindo um percurso de qualificações que lhe poderá permitir aceder a 

nova qualificação académicas. 

Global XXI - Consultores Lda. 10/05/2017
(*) FSE 99.090,88 97.560,88 97.560,88 82.926,75

7. Promover o Emprego e Apoiar a 

Mobilidade Laboral
Formação Modular Formação Modular

A Formação Modular permite a criação de competências em módulos selecionados ao mesmo tempo 

que o formando pode ir construindo um percurso de qualificações que lhe poderá permitir aceder a 

nova qualificação académicas. 

CELFF - Centro de Estudos, 

Línguas e Formação do Funchal 

S.A.
10/05/2017

(*) FSE 96.447,94 82.206,62 82.206,62 69.875,63

7. Promover o Emprego e Apoiar a 

Mobilidade Laboral
Formação Modular Formação Modular

A Formação Modular permite a criação de competências em módulos selecionados ao mesmo tempo 

que o formando pode ir construindo um percurso de qualificações que lhe poderá permitir aceder a 

nova qualificação académicas. 

Associação Comercial e Industrial 

do Funchal - Câmara de 

Comércio e Industria da Madeira
10/05/2017

(*) FSE 88.448,15 88.448,15 88.448,15 75.180,93

7. Promover o Emprego e Apoiar a 

Mobilidade Laboral
Formação Modular Formação Modular

A Formação Modular permite a criação de competências em módulos selecionados ao mesmo tempo 

que o formando pode ir construindo um percurso de qualificações que lhe poderá permitir aceder a 

nova qualificação académicas. 

X. G. T. - Soluções Informáticas 

S.A.
10/05/2017

(*) FSE 99.980,90 99.980,90 99.980,90 84.983,77
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7. Promover o Emprego e Apoiar a 

Mobilidade Laboral
Formação Modular Formação Modular

A Formação Modular permite a criação de competências em módulos selecionados ao mesmo tempo 

que o formando pode ir construindo um percurso de qualificações que lhe poderá permitir aceder a 

nova qualificação académicas. 

Associação Regional para o 

Desenvolvimento das Tecnologias 

de Informação na Madeira - DTIM
10/05/2017

(*) FSE 99.842,35 99.842,35 99.842,35 84.866,00

9. Investir em Competências, Educação e 

Aprendizagem ao Longo da Vida
Cursos de Educação e Formação - CEF Cursos Educação e Formação

O curso de Cozinheiro e Pasteleiro inserido na área de formação Hotelaria / Restauração e Turismo 

adapta-se ao contexto social e económico da região, onde a esta escola está inserida, como área 

prioritária do Projeto 2020 para a Região Autónoma da Madeira.

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos 

Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega 

Júnior, Camacha
10/05/2017

(*) FSE 50.220,78 50.220,78 50.220,78 42.687,66

9. Investir em Competências, Educação e 

Aprendizagem ao Longo da Vida
Cursos de Educação e Formação - CEF Cursos Educação e Formação

O Curso de Educação Formação apresentado pretende proporcionar aos jovens uma oferta 

diferenciada que permita o cumprimento da escolaridade obrigatória e a obtenção de qualificações 

profissionais, devidamente certificadas e através de um percurso flexível e ajustado aos seus 

interesses. Destina-se a alunos com idade igual ou superior a 15 anos e habilitações escolares 

mínimas de 6º ano de escolaridade e/ou frequência do anos escolares do 3º ciclo.

Escola Básica e Secundária Dr. 

Luís Maurílio da Silva Dantas
10/05/2017

(*) FSE 91.991,88 91.991,88 91.991,88 78.193,10

5.277.833,63 5.117.348,94 3.875.974,19 3.294.578,12

(*)
 Candidatura em Audiência Prévia
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