
Designação Descrição
Investimento 

Total

Investimento 

Elegível
Despesa Pública

Fundo 

Comunitário

1. Reforçar a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

PROciência 2020 - Individual
ETC - Estudo e Desenvolvimento de 

Tecnologias para Cuidados Domiciliários

O projeto ETC visa um estudo quási experimental, no qual se procura avaliar as mais-valias advindas para a 

saúde mental e bem-estar dos cuidadores informais de utentes semi-dependentes, mediante a pré-avaliação 

do uso de dispositivos de tecnologias assistenciais (wearables) de monitorização à distância de parâmetros 

associados ao bem-estar físico e mental da pessoa cuidada e do cuidador, bem como, pela conceção de novas 

experiências tecnológicas e adaptação e redesenho das existentes com vista ao aumento da eficácia e 

frequência de uso das mesmas e, respetiva comparação e avaliação do impacto no bem-estar mental do 

cuidador informal.

Por pessoa cuidada, entende-se o cidadão que tem necessidades efetivas de cuidado por outros, pelo facto de 

apresentar algumas limitações ou incapacidades na satisfação das respetivas necessidades básicas e 

instrumentais de vida diária mas não totalmente incapacitante que obrigue a uma vigilância 24h ou 

internamento.

WOWSYSTEMS - Informática, Lda. 20/09/2019 FEDER 538 475,54 538 475,54 392 313,89 333 466,81

3. Reforçar a Competitividade das 

Empresas

Empreender 2020 II - Sistema de Incentivos ao 

Empreendedorismo da Região Autónoma da 

Madeira

Explore-IT!

A Explore-IT é uma start-up que oferece uma plataforma digital interativa de última geração, criada e pensada 

para quem vive e visita destinos turísticos, utilizando para tal diversos quiosques multimédia disponibilizados 

em locais públicos, aplicações móveis iOS e Android e website, onde os utilizadores poderão consultar todas 

as informações, guias e conteúdos turísticos relevantes, ao mesmo tempo que tomam conhecimento dos 

serviços disponibilizados pelos clientes da Explore-IT, sejam eles restaurantes, alojamentos, serviços turísticos 

ou outros, clientes estes que por um custo controlado, desmaterializam os tradicionais suportes em papel que 

costumam utilizar e cujo retorno é muito reduzido e de difícil mensuração. 

Os prestadores de serviços turísticos ou relacionados têm assim a possibilidade de disponibilizarem conteúdos 

relativos à sua oferta de uma forma integrada, em tempo-real, distribuída por múltiplos suportes multi-idiomas, 

conseguindo um alcance e exposição muito superior.

PIXELVELOCITY, Lda. 20/09/2019 FEDER 140 291,83 140 291,83 75 000,00 63 750,00

3. Reforçar a Competitividade das 

Empresas
Internacionalizar 2020 - II

Marketing Digital e Consolidação e Novos 

Mercados

Considerando que a empresa já apresentou uma candidatura ao Internacionalizar 2020, adiciona agora novos 

mercados (Árabe, Tailandês e Indonésio), pretende continuar a desenvolver a presença na web e marketing 

digital, bem como, a preparação do site e a loja online para mercados externos.

BORDAL - Bordados da Madeira, 

Lda.
20/09/2019 FEDER 101 057,11 101 057,11 50 000,00 42 500,00

3. Reforçar a Competitividade das 

Empresas
Internacionalizar 2020 - II

Internacionalizar 2020 - Investimento de 

suporte à melhoria da competitividade e do 

potencial de internacionalização e promoção 

dos produtos e serviços da empresa. 

A Ponte Editora tem como objetivo estratégico, desenvolver um plano anual de atividades, concebido a partir 

do estabelecimento de relações de parcerias e filiações com organizações congéneres nacionais e 

estrangeiras, prevendo a participação em feiras da especialidade e outros encontros técnico científicos de 

interesse editorial. As razões que orientam esta estratégia baseiam-se na reduzida dimensão do mercado 

editorial científico regional da Madeira e nacional português.

Ponte Editora, Sociedade 

Unipessoal, Lda.
20/09/2019 FEDER 84 337,50 71 537,50 35 768,75 30 403,44

3. Reforçar a Competitividade das 

Empresas
Internacionalizar 2020 - II

Criação e potenciação de ferramentas de 

comunicação e comercialização para a 

internacionalização da Joaquim Peralta, 

Unipessoal, Lda.

A Joaquim Peralta (JP) criou uma solução TIC aplicada à Saúde que permite a monitorização e leitura em 

tempo real de dados biométricos e outros parâmetros de segurança (saúde específica do indivíduo), através 

de um relógio desenvolvido para o efeito (a solução pode ser utilizada noutros smartwatchs). A gestão dos 

dados realiza-se pelo(s) cuidador(es) através de uma APP. O envelhecimento da população e a necessidade 

de intervir no sentido de tornar esta fase da vida digna, segura e ativa, levaram ao desenvolvimento da solução, 

já em teste na RAM e que apresenta elevado potencial de internacionalização e diversificação no que respeita 

ao público-alvo, razão que motiva a candidatura. Estando a solução tecnológica desenvolvida é chegado o 

momento de investir na sua disseminação, recorrendo às ferramentas necessárias de modo a que se consiga 

chegar ao maior número possível de utilizadores, em mercados de elevado valor acrescentado, realçando o 

papel da RAM no panorama tecnológico global.

Joaquim Peralta, Unipessoal, Lda. 20/09/2019 FEDER 124 842,50 124 842,50 49 937,00 42 446,45

3. Reforçar a Competitividade das 

Empresas
Internacionalizar 2020 - II

Conjunto de iniciativas e ações com a 

finalidade de reforçar as suas competências 

com o objetivo de apoiar a sua estratégia de 

internacionalização

O projeto visa uma forte aposta ao nível da presença da Web, através da economia digital, por forma, a poder 

fazer uma divulgação global on-line dos seus produtos através de catálogos virtuais; manter um 

relacionamento muito estreito, on-line, com os seus clientes (auscultar as suas opiniões, prestar 

esclarecimentos, facultar informação, etc.) permitindo-lhe realizar mais vendas e ajustar a sua oferta a cada 

mercado.

CIA BRASIL - Representações 

Têxteis, Importação E Exportação, 

Lda.

20/09/2019 FEDER 103 160,22 103 160,22 41 264,09 35 074,48

3. Reforçar a Competitividade das 

Empresas
Internacionalizar 2020 - II

SUCESSO TROPICAL - 

INTERNACIONALIZAÇÃO

O Projeto visa a internacionalização da empresa de modo a promover e dar a conhecer a sua atividade de 

organização de eventos e animação turística, com especial enfoque nos seguintes desportos radicais: 

Paraquedismo, Canyoning, Mergulho, BTT, Surf, Vela e desportos radicais marítimos.

SUCESSOTROPICAL - Unipessoal, 

Lda.
20/09/2019 FEDER 99 647,75 90 490,25 45 245,13 38 458,36

5. Proteger o Ambiente e Promover a 

Eficiência de Recursos
Promoção do património cultural

Celebrações dos 600 anos do 

descobrimento do Arquipélago da Madeira - 

600 ANOS FEITOS DE HISTÓRIA, 

PATRIMÓNIO, CULTURA, MÚSICA, 

TRADIÇÃO E SABEDORIA

Numa altura que se assinala o sexto centenário do descobrimento do Arquipélago da Madeira, o projeto vem 

realçar e dar notoriedade a seis séculos feitos de História, Património, Cultura, Música, Tradição e Sabedoria, 

mantendo viva a identidade histórico-cultural da Região, inclusive no exterior. Contribuirá significativamente 

para a promoção da autenticidade e especificidade dos recursos culturais, possibilitando a diversificação e 

enriquecimento dos programas de oferta turística, assim como a criação de novos itinerários temáticos e 

reforço da atratividade do destino.O projeto pretende ser o ponto de partida para uma mudança do paradigma 

cultural na Região, incentivando a participação e envolvimento de todos, viabilizando o usufruto de mais e 

melhor cultura e o estabelecimento de uma rede de ligações entre os vários intervenientes, quer sejam 

entidades públicas, do sector privado, estabelecimentos de ensino ou a população em geral, desenvolvendo 

parcerias e iniciativas diferenciadas.

Secretaria Regional do Turismo e 

Cultura
20/09/2019 * FEDER 3 600 968,88 3 160 812,34 3 160 812,34 2 528 649,88
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7. Promover o Emprego e Apoiar a 

Mobilidade Laboral

Promover o emprego e apoiar a mobilidade 

laboral
Formação Modular

Esta operação envolve 2 ações de formação modular - Ações Capacitar - nas áreas de Metalurgia e 

Metalomecânica e Construção Civil. Estas ações destinam-se a ativos desempregados, que têm por objetivo 

principal aprofundar as competências profissionais destes adultos, como forma de facilitar e potenciar a sua 

inserção laboral.

Instituto para a Qualificação, IP-

RAM
20/09/2019 * FSE 70 259,02 70 259,02 70 259,02 59 720,17

9. Investir em Competências, Educação 

e Aprendizagem ao Longo da Vida

Ensino Profissional para Jovens (Ciclo Formativo 

2019/2022)
Ensino Profissional

Estes 5 Cursos Profissionais de nível 4, visam proporcionar aos alunos uma formação profissional inicial e 

aprendizagens diversificadas de modo alcançar as áreas de competências constantes do Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória e dos cursos adiante apresentados, com vista ao prosseguimento de 

estudos e/ou à inserção no mercado de trabalho.

Instituto para a Qualificação, IP-

RAM
20/09/2019 * FSE 1 604 613,32 1 604 613,32 1 604 613,32 1 363 921,32

9. Investir em Competências, Educação 

e Aprendizagem ao Longo da Vida

Cursos Técnicos Superiores Profissionais 

(TESP)
Cursos TeSP

O envelhecimento demográfico, a maior prevalência de doenças crónicas e incapacitantes, a crescente 

complexidade de equipamentos e ajudas técnicas utilizadas no apoio a pessoas dependentes, fazem emergir a 

necessidade de profissionais qualificados (CTeSP GCLD) para cuidar de pessoas dependentes, em contexto 

de internamento de longa duração e/ou domicilio e colaborar e/ou substituir os cuidadores informais nas suas 

ausências.

Escola Superior de Enfermagem de 

São José de Cluny
20/09/2019 * FSE 228 620,39 228 620,39 196 820,39 167 297,33

9. Investir em Competências, Educação 

e Aprendizagem ao Longo da Vida

Ensino Profissional para Jovens (Ciclo Formativo 

2019/2022)
Ensino Profissional

A Escola Profissional Cristóvão Colombo (EPCC), foi criada por protocolo assinado com a Secretaria Regional 

da Educação da RAM em 1993, sendo a primeira Escola Profissional da Região. Possui o estatuto de 

associação sem fins lucrativos, ministra cursos profissionais de nível IV, Formação Modular Certificada e 

CET'S.

Associação de Ensino Cristóvão 

Colombo
20/09/2019 * FSE 1 374 627,12 1 374 627,12 1 374 627,12 1 168 433,05

9. Investir em Competências, Educação 

e Aprendizagem ao Longo da Vida

Ensino Profissional para Jovens (Ciclo Formativo 

2019/2022)
Ensino Profissional

Os cursos profissionais além de capacitarem para exercer uma determinada função, dão ainda equivalência a 

vários níveis escolares, podendo dar equivalência ao 12º ano com possibilidade de continuação de estudos no 

ensino superior. Ao frequentar um curso, pois com o mesmo tempo de formação do que pela via do secundário 

normal, conseguirá equivalência ao secundário completo, e ainda terá um diploma em uma área específica.

APEL - Associação Promotora do 

Ensino Livre
20/09/2019 * FSE 357 380,55 357 380,55 357 380,55 303 773,47

9. Investir em Competências, Educação 

e Aprendizagem ao Longo da Vida

Ensino Profissional para Jovens (Ciclo Formativo 

2019/2022)
Ensino Profissional

A aposta em cursos de dupla certificação tem sido uma prioridade para o desenvolvimento da Região 

Autónoma da Madeira. O aumento das habilitações, conhecimentos e competências dos jovens tem uma 

importância fulcral na realidade insular, que apresenta um grande número de jovens com baixas qualificações 

e habilitações. 

Inetese Madeira - Associação para o 

Ensino Profissional
20/09/2019 * FSE 1 274 392,58 1 274 392,58 1 274 392,58 1 083 233,69

(*)
 Candidatura em Audiência Prévia 9 702 674,31 9 240 560,27 8 728 434,18 7 261 128,45
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